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Opleiding Desktop Publishing (DTP)

Communiceren kunnen en doen we allemaal. Maar het 
Deze volledige DTP opleiding is speciaal ontwikkeld 
voor mensen die zich willen bekwamen in het zelfstan-
dig en professioneel kunnen opmaken van grafime-
dia-producties. Je leert werken met Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop en Adobe Illustrator, de drie soft-
warepakketten die in de grafimedia-branche het meest 
worden gebruikt. De opleiding is sterk praktijk- en taak-
gericht opgebouwd. Vooral aan de onderlinge samen-
werking van deze drie softwarepakketten en de digitale 
werkvoorbereiding wordt veel aandacht besteed. Door 
middel van opdrachten en oefeningen leert u omgaan 
met de Adobe-software. De opdrachten worden in een 
Portfolio verzameld.
Je krijgt les in het meest recente Adobe-pakket, waar-
door je optimaal geschoold in de markt komt te staan.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die werkt of aan het 
werk wil als DTP-er.

Wat ga je leren
Directe inzetbaarheid als zelfstandig DTP-operator is 
het doel van deze opleiding. Dit betekent dat je in staat 
bent om op zelfstandige wijze DTP- werkzaamheden 
uit te voeren in Adobe Indesign, Adobe Photoshop en 
Adobe Illustrator.

Begeleiding
Dankzij de kleine groepsgrootte van maximaal 10 per-
sonen kunnen wij tijdens de lesdagen een grote mate 
van persoonlijke begeleiding garanderen. Ook is er 
voldoende ruimte voor eigen inbreng. Om het geleerde 
goed onder de knie te krijgen is het belangrijk dat je 
gedurende de week regelmatig het geleerde oefent en 
herhaalt. Om jou hierin te ondersteunen, bieden wij je 
toegang tot onze online instructievideo’s. Deze zijn 24-7 
te raadplegen. Mocht je onverhoopt toch nog toch tegen 
problemen aanlopen kun je je vragen stellen aan de 
docent(e) via de mail.

Studiebelasting
Naast de lesdag moet je rekening houden met een ge-
middelde studiebelasting van zo’n 8 à 10 uur per week. 
Alleen met voldoende experimenteren en oefenen met 
de lesstof haal je het maximale uit deze cursus. Daarom 
zijn onze cursusmappen ruim voorzien van uitdagende 
thuisopdrachten.

Opleidingsniveau
Deze opleiding valt onder het beroepsprofiel Allround 
DTP-er. Het hoogst haalbare onderwijsniveau hiervoor 
in Nederland is MBO-niveau 4, “beginnend beroeps-
beoefenaar”. Voor al onze cursussen en opleidingen 
geldt dat wij streven naar een hoger uitstroomniveau, 
namelijk “direct professioneel inzetbaar”.

Lesprogramma
Adobe InDesign
Duurt 6 dagen en is onderverdeeld in de volgende 
onderwerpen:

Basisvaardigheden DTP
• Basisvaardigheden layout en opmaak
• Tekst- en alinea opmaak
• Illustratief werken
• Verwerking omvangrijke documenten
• Eindfase producties

Portfoliodag
Je werkt aan je portfolio.

Adobe Photoshop
Duurt 5 dagen en is onderverdeeld in de volgende 
onderwerpen:
• Introductie beeldbewerken
• Selecteren van pixels
• Manipuleren van pixels
• Werken met vectoren
• lithografische aanpassingen
• Efficiënt werken

Portfoliodag
Je werkt aan je portfolio.

Adobe Illustrator
Duurt 5 dagen en is onderverdeeld in de volgende 
onderwerpen:
• Introductie tekenen met vectoren
• Tekenen en kleuren
• Tekstueel werken
• Manipuleren in vectortekeningen
• Controleren en publiceren van bestanden
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Integratie pakketten
Je werkt aan je portfolio en leert hoe de samenwerking 
tussen alle paketten optimaal benut kan worden. 

• Integratie van Photoshop bestanden in InDesign
• Integratie van Illustrator bestanden in InDesign
• Beoordeling Portfolio
• Examendag

Examen (1 dag)
• Op de examendag wordt er een praktijkexamen ge-

maakt.

Opleidingsprijs
€ 6.600,-
(incl. 21% BTW)
(incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee)

Toelatingseisen
Goede beheersing en kennis van Adobe Illustrator is een 
vereiste. Goede kennis van Adobe Photoshop is een pré.

Lesvorm
Klassikaal

Groepsgrootte
Max. 10 personen

Lesmateriaal
Cursusmap met oefenopdrachten. Toegang tot instruc-
tievideo’s en downloadbaar bronmateriaal.

Toetsing en afsluiting
De opleiding DTP (Desktop publishing) kan worden af-
gesloten met een examen. Bij goed gevolg ontvangt de 
deelnemer het certificaat ‘Desktop Publishing’ van  
House of Media.

Opleidingsduur
20 dagen

Lestijden
09:00 tot 16:00 uur

Cursuslocatie
Woldweg 26, 9734 AD te Groningen met voldoende 
gratis parkeergelegenheid.

Live Stream
Wil je liever niet op locatie les hebben, dan is deze klas-
sikale cursus via Live Stream te volgen.

Opleiding Desktop Publishing (DTP) (vervolg)


