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Studiomedewerker
Heb jij skills in ruimtelijke inzicht en werk jij graag oplossingsgericht? Lees dan snel meer over de mbo-opleiding
Studiomedewerker!
Als studiomedewerker voer je ontwerpen uit op de computer en je bent werkzaam op de studio van een signbedrijf.
Je werkt aan verschillende designopdrachten onder begeleiding van een leidinggevende. Zo werk je aan een
nieuwe huisstijl van een bedrijf, een winkelinrichting of een nieuwe website. De studiomedewerker heeft kennis van
grafische vormgeving en maakt de bestanden technisch in orde voor de verschillende printers en andere
machines. Na je opleiding kun je aan het werk bij reclamebureaus, communicatiebureaus of ontwerpbureaus.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Tijdens de opleiding leer je hoe je allerlei verschillende projecten ontwikkelt en uitvoert. Je leert te
werken met opmaakprogramma’s en technieken die er zijn, daarnaast bouw je kennis op over de
machines en technieken die op een signbedrijf worden gebruikt. Je leert te werken met beeld en
tekst zodat je kwalitatief goede projecten kunt maken en als het nodig is spring je bij in de
werkplaats. Ook leer je werken met de ontwerpprogramma’s Indesign, Illustrator en Photoshop. Je
krijgt ook de vakken Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap, communicatie en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 840,- (gehele opleiding)

• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
Je loopt 30 weken stage tijdens je studie. Het eerste leerjaar 2 dagen per week voor 10 weken op
een signstudio of een DTP-afdeling. Het tweede leerjaar loop je 3 dagen per week stage voor 20
weken. De eerste 10 weken daarvan loop je stage op een signstudio of een DTP-afdeling en de
tweede 10 weken op de werkplaats bij een signbedrijf.
Vooropleiding
• vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
Vervolgopleiding
Allround Studiomedewerker, niveau 3
Crebo: 25214
Crebonaam: Signmaker

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.
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