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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en 

kartonverwerking duaal” 
SP Grafische sector en Papier- en kartonbewerkende sector 

 

In de opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal leert men de digitale 
drukmachine bedienen, in- en omstellen en het basisonderhoud uitvoeren met als doel grondstoffen te verwerken tot 
(half)afgewerkte producten met behulp van de volgende procedés of technieken: 

- xerografie, 

- inkjet,  
waarbij gebruik gemaakt wordt van CMYK, ondersteuningskleuren (wit-light cyaan, light magenta - oranje - groen - ....) 
en spotvernis als inkt/kleur. 

Hiervoor doet men een beroep op sectorspecifieke digitale drukmachines groot formaat printer (voor rollen of flatbed 
voor platen) en klein formaat printer. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/papier- 
en kartonverwerking duaal op de werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor 
deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 
Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende 
erkenning.  
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of nauwelijks door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

 ALGEMENE ACTIVITEITEN  

o Werkt in teamverband  1 2 3 
 

o Werkt veilig, ordelijk en milieubewust  1 2 3 
 

o Controleert de veiligheidsvoorschriften in functie van de bestemming van het 
eindproduct  

1 2 3 
 

 DIGITAAL DRUKKEN  

o Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften  1 2 3 
 

o Maakt een bestand dat door de specifieke software van de digitale 
drukmachine kan gelezen worden (centrale RIP) 

1 2 3 
 

o Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, 
tekorten, hoeveelheid, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen) 

1 2 3 
 

o Start de digitale drukmachine op  1 2 3 
 

o Stelt de digitale drukmachine in 
1 2 3 
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o Verwerkt bestanden via (eenvoudige) impositie-tools 
1 2 3 

 

o Maakt een eerste testprint 
1 2 3 

 

o Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de digitale drukmachine 
1 2 3 

 

o Start, bedient en stopt de digitale drukmachine 
1 2 3 

 

o Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig 
1 2 3 

 

o Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces 
1 2 3 

 

o Voert kwaliteitscontroles uit 
1 2 3 

 

o Stelt de digitale drukmachine om  1 2 3 
 

o Voert preventief of curatief (basis)onderhoud uit aan de digitale drukmachine 1 2 3 
 

 AFWERKING EN VERZENDING DRUKORDER  

o Werkt de gedrukte producten af/handafwerking/machinaal/digitale afwerking 
(lasercutting, …) 

1 2 3 
 

o Maakt producten klaar voor verzending : voor interne dispatching of externe 
verzending, afhankelijk van het type bedrijf 

1 2 3 
 

  

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 


