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3 jaar



Niveau 3



Allround Signmaker
De mbo-opleiding Allround Signmaker is een combinatie van technische en creatieve elementen. De technische
ontwikkelingen gaan snel. Waar vroeger de reclameschilder dagen bezig was een afbeelding te schilderen, wordt
nu in een paar uur een megaspandoek geprint en aangebracht.
Als allround signmaker werk je zelfstandig, maar soms ook in een team. De nadruk ligt in deze opleiding op de
uitvoerende werkzaamheden zoals: pellen, plotten, printen, plakken en monteren. Je hebt kennis van grafische
vormgeving en maakt de vertaling naar de machines waarmee de producten worden gemaakt. Je kunt ontwerpen
en werkt met verschillende softwareprogramma’s. Je bent op de hoogte van materialen waarmee producten
worden gemaakt. De Allround Signmaker heeft technisch en ruimtelijk inzicht en is oplossingsgericht. Je bent
flexibel, kunt leiding geven aan collega’s en kunt uitstekend communiceren.
Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Allround Signmaker!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
De opleiding Allround Signmaker bestaat voor een deel uit theorie en een deel praktijk en
practicum. Je werkt met moderne apparatuur, onder andere:
• snijplotters
• groot formaat full-colour printers
• lasersnij- en graveermachine
Ook leer je werken met ontwerpprogramma's als Adobe Photoshop en Illustrator. Je krijgt ook
Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 800,- (gehele opleiding, exclusief de aanschaf van een laptop)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt 30 weken stage tijdens je studie. Het eerste leerjaar loop je de vierde periode 10 weken
lang 4 dagen per week stage.
Het tweede leerjaar loop je de tweede periode 10 weken lang 4 dagen per week stage.
In het derde leerjaar loop je de derde periode 10 weken lang 4 dagen per week stage.
Vooropleiding
• vmbo TL, KB, GL
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
• Signmaker niveau 2
Vervolgopleiding
• Signspecialist niveau 4
• Mediavormgeving niveau 4
• Ruimtelijke Vormgeving niveau 4
Crebo: 25213

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Deze opleiding heeft een beperkt aantal studieplaatsen. Meld je voor deze opleiding dus
tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er
vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je
op een wachtlijst geplaatst.



Informatie en vragen
Meneer G. Dijkstra
g.a.dijkstra@horizoncollege.nl
072 547 61 53

