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CERTIFICAAT DTP‐OPERATOR 

Ontplooi je grafische talenten! 

Ga aan de slag als ontwerper, vormgever, pre-press operator, … 

Behaal een [extra] diploma secundair onderwijs. 

OMSCHRIJVING 
Als DTP-Operator ben je bezig met het ontwerpen en aanmaken van drukklare documenten. 

De opleiding omvat 3 grote delen: 

 Vormgeving: teken ontwerpen, logo’s, … met de Illustrator. 
 DTP: maak off- en online documenten met InDesign.  
 Beeldbewerking: manipuleer en verbeter foto’s. 

[EXTRA] DIPLOMA 

Heb je geen diploma? Je kan een diploma secundair onderwijs behalen door deze opleiding te 
combineren met Aanvullende Algemene Vorming. 

Op deze manier verhoog je de kansen op de arbeidsmarkt of kan je verder studeren in het hoger 
onderwijs.  

Cursisten die reeds een diploma secundair onderwijs hebben kunnen het certificaat laten omzetten 
naar een (extra) diploma. 

DOELGROEP 
 Iedereen die zich aangetrokken voelt om een grafische functie uit te oefenen. Je wil je 

creatieve kant verder ontwikkelen. Je zal zelfstandig ontwerpen kunnen maken en 
documenten realiseren. 

 Iedereen die een diploma secundair onderwijs wil behalen. 

PRAKTISCH 
1 jaar, enkel voormiddag les van 08.45u – 11:45u in PCVO Waas en Durme, Durmelaan 34A, 9160 
Lokeren. 
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PROGRAMMA

 
1e semester 

 Basis grafische technieken 
Deze module vormt de aanzet tot het verwerven van basisvaardigheden en inzicht in het 
proces van drukvoorbereiding, drukprocédés en afwerken. 

 Digitale tekst- en pagina opmaak 1  
InDesign is een professioneel desktop publishing-programma (DTP) voor het opmaken van 
pagina's. Allereerst leer je de basis van het programma. 

 Digitale tekst- en pagina opmaak 2 
Gevorderde technieken bij opmaak van omvangrijke documenten. 

 Grafische vormgeving 1 
Teken je ontwerp of logo met Illustrator. 

 Digitale beeldverwerking 1 
Afbeeldingen aanpassen en wijzigen met Photoshop. 
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2e semester 

 Typografie/lay-out 
Basisbegrippen van typografie en lay-outom tot een goed grafisch product te komen. 

 Digitale tekst- en pagina opmaak 3 
Gevorderde technieken bij opmaak van omvangrijke documenten. 

 Grafische vormgeving 2 
Gevorderde technieken met Illustrator. 

 Digitale beeldverwerking 2 
Gevorderde technieken met Photoshop 

TOELATINGSVOORWAARDEN 
Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (15+). Om een diploma secundair onderwijs te 
behalen moet je deeltijdse leerplicht voldaan hebben (18+). 

Grafisch aangelegd zijn is een pluspunt maar de opleiding is voor iedereen toegankelijk.  

VRIJSTELLINGEN 
Als je van sommige modules de kennis al bezit kan je hiervoor vrijstelling krijgen. Dat kan op basis van 
een attest van een eerder gevolgde opleiding of door een vrijstellingsproef af te leggen. Om het 
certificaat te behalen moet je minstens één module volgen. 

KOSTPRIJS 
Werknemer 

 Als je  de volledige opleiding op 1 jaar volgt bedraagt het inschrijvingsgeld € 460. 
 De totale kost van syllabi is € 150. 
 Premies 

o Je kan gebruik maken van opleidingscheques om 50% korting te krijgen op 
inschrijvingsgeld en syllabi. 
Meer informatie: http://vdab.be/opleidingscheques/ 
 

o Als je, in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming, je eerste diploma 
secundair onderwijs behaalt, dan kan je via een premie het volledige 
inschrijvingsgeld terugvragen. 
Meer informatie: http://tiny.cc/premie_diploma 
 

o Als bediende in een ANPCB-bedrijf (pc 218) heb je recht op een premie van Cevora. 
Meer informatie: http://tiny.cc/premie_cevora 
 

o Volg je als arbeider PC 130 een jobgerelateerde opleiding op eigen initiatief, dan komt 
GRAFOC tot 250 euro per jaar tussen in je opleidingskosten. 
Meer informatie: http://tiny.cc/premie_grafoc 
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Werkzoekend 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 162. Breng bij inschrijving je CVO attest mee. Dat vind je 
terug op http://www.vdab.be/mijnloopbaan/  

 De totale kost van syllabi is € 150. 
 Premies 

o Als je, in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming, je eerste diploma 
secundair onderwijs behaalt, dan kan je via een premie het volledige 
inschrijvingsgeld terugvragen. 
Meer informatie: http://tiny.cc/premie_diploma 

Meer premies en vrijstellingen: http://waasendurme.be/index.php/info-voor-cursisten 

SOFTWARE 
Als cursist kan je de Adobe software aan sterk verminderde tarieven aanschaffen. 

INSCHRIJVEN 
Je kan je op elk van onze secretariaten inschrijven. 

Adressen en openingsuren vind je op http://www.waasendurme.be/index.php/contact/vestigingen/ 

MEER INFORMATIE? 
Contacteer Dirk Vermeulen via dirk.vermeulen@waasendurme.be of 0491 / 888 394.
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UURROOSTER 1E
 SEMESTER 2013 ‐ 2014 
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