
 

 

 

Domein maatschappij & welzijn: studierichting publiciteit en etalage - 
publiciteitsgrafiek 

 

   PROFIEL 
 

 

Je bent creatief en je werkt graag ideeën tot in detail uit. Je werkt nauwkeurig en je bekijkt de 
dingen vanuit verschillende invalshoeken. Je bent handig en je hebt gevoel voor kleur, vorm en 
verhouding. Je bent gefascineerd door de wereld van reclame en decoratie. De studierichting 
Publiciteit is de perfecte opleiding voor jou! 
 

   OPLEIDING 
 

 

De studierichting Publiciteitsgrafiek omvat een creatieve opleiding van vier jaar, met de 
mogelijkheid tot het volgen van een specialisatiejaar. Tijdens de 2de graad Publiciteit en Etalage 
krijg je een basis die je gebruikt om je in de 3de graad Publiciteitsgrafiek te ontwikkelen tot 
grafische vormgever. 
  
Naast de algemeen vormende vakken omvatten de richtingspecifieke vakken alle aspecten die je 
nodig hebt om je te ontpoppen tot een creatieve geest. In het vak publiciteitstekenen leer je 
affiches, folders, brochures enz. maken. Ook het vak Etalage staat op het menu, waarin je creatief 
leert omgaan met producten en ideeën en je die leert uitwerken en omzetten naar 3D-objecten en 
verleidelijke etalages. In het vak reproductietechnieken leer je de verschillende drukvormen 
kennen en krijg je de kans om deze ook allemaal zelf toe te passen. Daarnaast komen alle 
belangrijke grafische programma's aan bod tijdens het vak computertechnieken.  
 
In de 3de graad loop je stage in gespecialiseerde bedrijven en vul je zo je kennis over de sector 
aan. Je maakt op deze manier ook kennis met de "echte wereld" van de vormgeving. De 
studierichting Publiciteit is een boeiende en zeer afwisselende richting waarin creatievelingen zich 
helemaal thuis voelen. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 

STUDIERICHTING PUBLICITEIT EN ETALAGE (2e graad) 
 
In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde 
studiegebied (Decoratieve technieken). Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar 
zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest. 
 
Dit zijn de studierichtingen binnen het studiegebied 'Decoratieve technieken': Etalage en 
standendecoratie, Publiciteitsgrafiek  
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
 
STUDIERICHTING PUBLICITEITSGRAFIEK (3e graad) 
 
Je hebt een waaier aan mogelijkheden na deze opleiding. Wanneer je graag een vergevorderde 
grafische opleiding volgt in het hoger onderwijs, volg je het 7de specialisatiejaar Publiciteit en 
Illustratie en behaal je zo het diploma secundair onderwijs. Wanneer je niet meer wil verder 

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

studeren, kan je zonder probleem de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Je kunt aan de 
slag in een grafisch of reclamebureau. Je kunt er ook voor kiezen om in een uitgeverij of drukkerij 
  
aan de slag te gaan. Je kan verder terecht bij evenementenbureaus of in de bredere entertainment 
business.  
 
7de specialisatiejaren BSO  
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Decoratieve 
technieken. Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn. Als je slaagt in dit 
specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere 
opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in 
het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen. 
 
Dit zijn de mogelijkheden: Decor- en standenbouw (BSO - Derde leerjaar), Publiciteit en illustratie 
(BSO - Derde leerjaar)  
 
Mogelijke beroepen 
Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding: Etaleur-decorateur, Grafisch 
ontwerper  
 

Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
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