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Opleiding Grafische Vormgeving

Grafisch vormgeven is het visualiseren van de bood-
schap. Het is hét werkterrein van creatieve mensen die 
conceptueel kunnen denken en die concepten kunnen 
uitwerken in schetsen en praktisch toepasbare ont-
werpen. In deze opleiding leren creatieve DTP’ers en 
aspirant-vormgevers zelf ontwerpen te maken, deze te 
presenteren en erover te communiceren met hun op-
drachtgever.  Je leert hoe je logo’s, huisstijlen, verpak-
kingen, bewegwijzeringen en overige producties kunt 
bedenken en vormgeven.
Daarmee biedt de cursus grafische vakmensen nieuw 
perspectief voor verdere persoonlijke ontplooiing – aan-
sluitend op hun technische opleiding en ervaring – en 
bovendien een bredere inzetbaarheid in de praktijk van 
de grafimediabranche.
Conceptueel denken is een vereiste om grafische vorm-
geving onder de knie te krijgen. Als vormgever dien je 
voor elk soort publicatie (analoog, digitaal, mobile) je 
te verdiepen in de mogelijkheden en de begrenzingen 
van de publicatievorm. In deze opleiding leren we zowel 
voor print en drukwerk, digitale publicatievormen voor 
beeldscherm, tablet en mobile, als in ruimte (3D) te 
ontwerpen.

Doelgroep
Creatieve DTP-ers en vormgevers in de grafimediabran-
che, die in hun werkzaamheden belast zijn met het 
professioneel vormgeven van Grafimedia-producties.

Wat ga je leren
In de opleiding Grafische Vormgeving leert de cursist op 
professionele wijze vorm te geven aan publicaties in de 
ruimste zin van het woord. Daarbij gaat het om het ont-
wikkelen van een concept, het maken van een ontwerp 
en het presenteren en motiveren daarvan. Vervolgens 
komen het voorbereiden en maken van de media uiting 
aan de orde. En daarnaast leert de cursist opdrachtge-
vers te adviseren over de media uiting.

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 Me-
diavormgever. Het hoogst haalbare onderwijsniveau 
hiervoor in Nederland is MBO-niveau 4, “beginnend 
beroepsbeoefenaar”. Voor al onze cursussen en oplei-
dingen geldt dat wij streven naar een hoger uitstroomni-
veau, namelijk “direct professioneel inzetbaar”.

Lesprogramma
Introductie Grafische Vormgeving
• Geschiedenis van grafische vormgeving
• De digitale revolutie
• Vorm en ruimte

Typografie
• Letterclassificaties
• Anatomie van de letter
• Woordbeelden
• Typografie
• Typografische maatsystemen
• Beeldscherm ontwerpen
• Typografie kiezen voor papier en beeldscherm
• Anatomie van de letter
• Letterfamilies en fonts
• Spatiëring en bijzondere tekens
• Introductie tekst en lay-out
• Compositie en vormgeving van kopregel
• De typografische kleur en contrast
• Alinea opmaak en verschillende zetwijzen
• Zetspiegel en bladspiegel voor drukwerk
• Stramien en opmaakstijlen
• Ontwerpen voor scherm
• Weblay-out met behulp van een grid
• Regels voor schermontwerp en touchscreendesign

>>



Woldweg 26 | 9734 AD | Groningen | 050 - 36 00 299 | info@house-of-media.nl 
K.v.K : 666 453 95 | BTW nr: 8566 44 092 B.01|Bank nr: NL64KNAB 0255 4768 68

House-of-Media.nl
Cursussen en opleidingen voor creatief Nederland!Cursussen en opleidingen voor creatief Nederland!

Vormgeven met illustratie en beeld
• Kleur en kleurtoepassing
• Betekenis uitbeelden in kleur
• Kleur in drukwerk en op beeldschermen
• Beeld in vormgeving
• Symbolen en symbolische betekenissen
• Pictogrammen ontwerpen
• Fotografie, compositie en -manipulatie
• Kwaliteit in ontwerpen
• Posters en belettering

Huisstijlen
• Huisstijl en logo
• Logo’s analyseren en beoordelen
• De Opdrachtgever
• Huisstijlartikelen en huisstijlhandboek

Mixed media Vormgeving
• Vormgeven van digitale producties
• Webdesign
• Typografie in webdesign
• Webdesign
• Advertenties
• Promotieartikelen en geschenken
• Verpakkingen
• Nabewerking van drukwerk
• Apps ontwerpen

Opleidingsprijs
€ 6.270,-
(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 Grafische Vormgeving kan worden afge-
sloten met een examen. Bij goed gevolg ontvangt de 
deelnemer het certificaat ‘Grafisch Vormgever’ 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.

Opleiding Grafische Vormgeving (vervolg)


