
 

 

3de jaar Decor en etalage 

4de jaar Publiciteit etalage  

5+6de jaar Publiciteitsgrafiek 

Wat is de inhoud van deze studierichting? 

Deze artistieke en creatieve opleiding richt zich zowel op de reclamewereld als op de etalage- en/of de 

decoratiesector. Je leert met kleuren, compositie, vormen, typografie… spelen.  

Je leert tekenen wat je ziet rondom jou en gebruikt hiervoor (kleur-)potlood, pen, inkt, verf, pastel en 

grafische computerprogramma’s. Je leert zowel logo’s, affiches, folders, wenskaarten, illustraties als 

reclameborden en –verpakkingen ontwerpen. Ook wordt aandacht besteed aan het bedenken en 

uitvoeren van boeiende en overzichtelijke etalages en standen. Je leert hiervoor allerlei materialen 

gebruiken (karton, papier, hout, leder, papier-maché, klei…). Je maakt kennis met de belangrijkste 

kunststromingen en haalt hier inspiratie uit voor eigen creaties. In de 3de graad kom je in contact met 

de bedrijfswereld door stages. 

Voor wie is deze studierichting bedoeld? 

Leerlingen met een flinke dosis creativiteit en eigen fantasie.  
 

Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting? 

Na het tweede jaar van de derde graag heb je voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker 

binnen de betrokken sector. Op de arbeidsmarkt kan je starten in drukkerijen kopiecentra, ontwerpbureaus,….  

De opleiding vormt ook de basis voor het specialisatiejaar derde jaar van derde graad. Na deze opleiding kan je 

eventueel doorstromen naar een bachelor Hoger (kunst) onderwijs.  

Lessentabel  3de jaar Decor en etalage (nieuw vanaf september 2021!) 

BASISVORMING 3D&E 

Levensbeschouwing 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 

Engels 2u 

Frans 1u 

Nederlands 1u 

Ruimtelijk bewustzijn 1u 

Wiskunde natuurwetenschappen 1u 

Project algemene vakken (gezondheid, 

burgerschap, historisch bewustzijn, 

economische en financiële 

competenties, cultureel bewustzijn, 

Nederlands) 

4u 

SPECIFIEK GEDEELTE: 

Publiciteitstekenen / PO 
 

Decor en etalage 18u 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE  

 2u 

Totaal aantal lesuren 34u 

 

  



 

Lessentabel  4de jaar Publiciteit etalage 

BASISVORMING 4PE 

Levensbeschouwing 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 

Engels 2u 

Actief burgerschap 1u 

Project algemene vakken 5u 

SPECIFIEK GEDEELTE: Publiciteitstekenen  

Waarneming en weergave 

                           

22u 

Beeldtaal  

Belettering en Sign  

Printdesign  

Beeldbewerking 

Etalage 

Totaal aantal lesuren 34u 

 

Lessentabel  3de graad Publiciteitsgrafiek 

BASISVORMING 5PG 6PG 

Levensbeschouwing 2u 2u 

Lichamelijke opvoeding 2u 2u 

Engels 2u 2u 

Project algemene vakken 4u 4u 

SPECIFIEK GEDEELTE   

Waarnemingstekenen 3u 3u 

Publiciteitstekenen 20u 18u 

Stage publiciteitstekenen 2u 4u 

Totaal aantal lesuren 35u 35u 
 


