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Adobe InDesign

Ontwerp en publiceer lay-outs met Adobe InDesign
Adobe InDesign is hèt professionele pagina opmaak-
pakket voor grafisch ontwerpers en DTP-ers. Vanuit 
deze software kun je documenten aanleveren voor print, 
digitale publicaties en drukwerk.

Creatieve vrijheid in ontwerp.
InDesign biedt hoge creatieve vrijheid en productiviteit 
als het gaat om het ontwerpen van pagina’s. Het werkt 
naadloos samen met Photoshop en Illustrator want dit 
zijn de programma’s waarin je je logo’s, illustraties en 
afbeeldingen in voorbereidt. Met dit programma kun 
je elk ontwerp realiseren, of het nu gaat om een flyer, 
visitekaartje, poster, folder of een compleet boekwerk.

Doelgroep voor deze cursus
De cursus is bestemd voor een ieder die wil leren print- 
en drukwerk-publicaties als flyers, folders en boeken 
te layouten en vorm te geven. Denk aan vormgevers en 
communicatiemedewerkers.

Wat ga je leren
In deze cursus leer je onder meer hoe je een document 
moet opzetten in verschillende formaten. Je leert hoe 
je tekst importeert en opmaakt in een layout. Er wordt 
aandacht besteed aan het correct opmaken van tekst en 
alinea’s. En natuurlijk hoort ook het plaatsen, vormge-
ven en positioneren van illustraties, afbeeldingen en 
decoratieve vormen bij de benodigde basiskennis. Aan 
het einde van deze cursus beheers je de basistechnie-
ken van dit veelzijdige opmaakpakket en kun je direct 
aan de slag.

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
Adobe InDesign valt onder de beroepsgroepen Me-
diavormgever en Desktop Publisher. Het hoogst haal-
bare onderwijsniveau hiervoor in Nederland is MBO-ni-
veau 4, “beginnend beroepsbeoefenaar”. Voor al onze 
cursussen en opleidingen geldt dat wij streven naar een 
hoger uitstroomniveau, namelijk “direct professioneel 
inzetbaar”.

Lesprogramma

Basisvaardigheden DTP
• Systeem en instellingen
• Kennismaking applicatie

Basisvaardighden layout en opmaak
• Werken met kaders, lijnen en afbeeldingen
• Basisvaardigheden tekst opmaken
• Soorten illustraties en afbeeldingen
• Basiskennis van lagen
• Kennismaken met PDF

Tekst- en alineaopmaak
• Tekst opmaken
• Alinea’s opmaken en automatische tekstdoorloop
• Tekstomloop
• Tabs, alinealijnen, tekst onder- en doorstrepen
• Basiskennis tabellen

Illustratief werken
• Kleurgebruik in documenten
• Tekenen en vormen maken in InDesign
• Illustratief werken met tekst
• Transparantie, overvloeimodi en effecten
• Verankerde objecten en de bibliotheek
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Verwerking omvangrijke documenten
• Opmaak automatiseren met behulp van stijlen
• Werken met aangepaste verankerde objecten
• Basiskennis pagina’s, formaat en layout
• Opzet documenten m.b.v. stramienpagina’s
• Werken met automatische paginanummering

Eindfase producties
• Controleren van bestanden
• Exporteren en bestandsformaten

Opleidingsprijs 
€ 1.980,-
(incl. 21% BTW)
(incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee)

Toelatingseisen
Voor deze cursus zijn geen specifieke toelatingseisen. 
Goede algemene computervaardigheden zijn een pré.

Lesvorm
Klassikaal

Groepsgrootte
Max. 10 personen

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

Toetsing en afsluiting
Deze cursus wordt niet afgesloten met een examen; 
cursisten ontvangen na afloop van de cursus een certifi-
caat van deelname.

Opleidingsduur
5 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.

Adobe InDesign (vervolg)


