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Medewerker Sign
De opleiding Medewerker Sign 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.
Teksten en logo’s worden met een snijplotter uit folie gesneden en door vakmensen keurig op de juiste manier
aangebracht. De ene dag maak je reclame in de vorm van een spandoek, lichtreclame of belettering voor een
winkel of een auto. De andere dag ben je op stap naar een beurs om een stand te beletteren. Interesse in deze
opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Medewerker Sign!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
De opleiding Medewerker Sign bestaat voor een deel uit theorie en een deel uit praktijk en
practicum. Je werkt met moderne apparatuur, onder andere:
• professionele, computer aangestuurde printers
• snij- en graveermachines
• plotters
Ook leer je werken met ontwerpprogramma's als Photoshop en Illustrator. Je krijgt ook
Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 800,- (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt 20 weken stage per leerjaar. Het eerste leerjaar 2 dagen per week en het tweede leerjaar
3 dagen per week.
Vooropleiding
• vmbo-bb of hoger
• havo 3 *(met overgangsbewijs)
Vervolgopleiding
Signmaker, niveau 3
Crebo: 25214

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
Let op: deze opleiding is VOL. Je kunt je dus niet meer aanmelden voor het schooljaar
2021/2022.



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

