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Infographics maken met Adobe Illustrator

Beeld en kleur communiceren sneller dan geschreven 
teksten. We leven in het informatietijdperk en de vraag 
naar efficiënt en snel communiceren is enorm toege-
nomen. Vandaar ook de groeiende behoefte aan goede 
infographics. Want één beeld zegt meer dan 1000 
woorden. Dus het streven is om (complexe )informatie 
op eenvoudige wijze te communiceren.

Illustrator is perfect voor het vormgeven van info-
graphics
Allereerst is Adobe een vector tekenprogramma. Dit 
maakt dat illustrtaies eindeloos schaalbaar zijn zonder 
kwaliteitverlies. Een infographic moet zowel op hoge 
kwaliteit gedrukt en geprint kunnen worden en gepost 
kunnen worden op social media. Dankzij de artboards 
kun je in één document alle publicatievormen ontwer-
pen voor de gehele campagne.

Prachtig geïllustreerde grafieken in Illustrator
Complexe data op een eenvoudige manier weten over 
te brengen is één van de uitdagingen bij het maken van 
infographics. Eén van de manieren waarop je dit kunt 
doen is door op de juiste manier gebruik te maken van 
de grafieken. Illustrator biedt ook nog prachtige opties 
om de grafieken illustratief in te zetten.

Doelgroep
Grafisch vormgevers, DTP’ers en creatieve communica-
tiemedewerkers die de kunst van infographics onder de 
knie willen leren krijgen.

Wat ga je leren
Na deze cursus kun je prachtige en effectieve info-
graphics maken in Adobe Illustrator. Je maakt gebruik 
van grafieken om complexe data inzichtelijk te maken. 
Hoe je je idee omzet naar concept en deze vertaalt naar 
de juiste keuze in typografie, kleur, symbolen en vorm-
taal. Je leert hoe je de infographic voor diverse publica-
tiedoeleinden voorbereidt en exporteert.

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
Infographics maken met Adobe Illustrator valt onder 
de beroepsgroep Mediavormgever. Het hoogst haalbare 
onderwijsniveau hiervoor in Nederland is MBO-niveau 4, 
“beginnend beroepsbeoefenaar”. Voor al onze cursus-
sen en opleidingen geldt dat wij streven naar een hoger 
uitstroomniveau, namelijk “direct professioneel inzet-
baar”.

Lesprogramma

De kracht van Infographics
• Soorten infographics
• De kracht van visuele communicatie
• De herkomst van de data en de content

Storyboarding, ontwerp en vormgeving van info-
graphics
• Storyboard maken voor infographics
• Schets en opzet voor infographics maken
• Document opzetten in Illustrator
• Werken met artboards, rasters, kolomstramien en 

hulplijnen

Kleur en kleurenpaletten
• Communiceren met kleur
• Werken met globale kleuren en kleurenpaletten
• Snel in- en omkleuren van illustratie

Efficiënte teken- en illustratietechnieken
• De kracht van het venster Vormgeving (Appearance)
• Consistente vormgeving met objectstijlen (Object 

Styles)
• Tekenen en vormgeven standaard- en dynamische 

symbolen (Symbols)
>>
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• Overtrekken (Trace)
• Werken met effecten

Starten met Grafieken
• Het grafiek gereedschap en standaard instellingen 

(Graph tool)
• Grafieken verbinden aan data
• Grafiekinstelingen aanpassen (Graph settings)
• Vormgeving van grafiek bepalen
• Grafieken transformeren en schalen

Soorten grafieken in Illustrator
• Uitleg van verschillende soorten grafieken
• Kolommengrafiek (bar graph)
• Lijngrafieken (line graph)
• Vlak grafieken (area graph)
• Scatter grafiek (scatter plot)
• Radar grafiek (radar plot)
• Grafiek vormgeven met illustraties (element)

Opslaan, exporteren en publiceren
• Exporteren naar pdf voor drukwerk en print
• Exporteren voor webpublicatie
• Exporteren naar SVG (Scalable Vector Graphics)
• Exporteren naar SVG met script (Scalable Vector 

Graphics)
• Scatter grafiek (scatter plot)

Opleidingsprijs
€ 990,-
(incl. 21% BTW)
(incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee)

Toelatingseisen
Voor deze opleiding zijn er geen specifieke toelatingsei-
sen, echter kennis van Adobe Photoshop en/of -Illustra-
tor is 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
3 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.

Infographics maken met Adobe Illustrator (vervolg)


