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Adobe Photoshop

Professionele fotografen, vormgevers en DTP-ers maken 
voor beeldbewerking gebruik van Adobe Photoshop. 
Het is hét instrument voor het bewerken en verwerken 
van digitaal zwart-wit of kleurenbeeld, bestemd voor 
drukwerk maar ook voor digitale publicatievormen als 
websites, ePub’s en (interactieve) pdf’s. In de cursus 
Adobe Photoshop leer je uitgebreid de belangrijkste 
mogelijkheden van het programma kennen die je als 
professional nodig hebt.

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
Je leert de gewenste uitsnede van een afbeelding te 
maken en de afmeting en benodigde resolutie op elkaar 
af te stemmen zodat de afbeelding geschikt is voor de 
bestemde media. Je leert werken met de gereedschap-
pen voor zowel het bewerken van pixels als voor het 
bewerken van vectoren.

Je leert retouche toe te passen op een afbeelding en 
deze zodanig te bewerken dat een deel ervan vrijstaand 
in een opmaakprogramma te importeren is. De kleur-
ruimte van een afbeelding leer je geschikt te maken 
voor de gegeven publicatievorm en je leert standaard 
toon- en kleurcorrecties uit te voeren.

Ook leer je complexe beeldmanipulaties uit te voeren 
met behulp van lagen en laagmaskers. Bovendien leer 
je tekst te plaatsen en te bewerken en bestanden in het 
juiste bestandsformaat te bewaren zodat deze – zowel 
voor drukwerk als voor beeldscherm – correct kunnen 
worden verwerkt.

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 Photoshop 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

Introductie Beeldbewerken
• Kennismaking programma
• Eigenschappen pixel en vectorbeelden
• Maken van uitsneden en rotatie beelden
• Afstemmen afmeting en resolutie
• Uitbreiding canvas

Selecteren en manipuleren van pixels (basis)
• Basis selectiegereedschap voor pixels 
• Basis werken met lagen
• Tekenen en pixels
• Retoucheren van afbeeldingen
• Selecties maken en werken met lagen

Werken met vectoren
• Tekenen met vectoren
• Werken met tekst en vectoren
• Vrijstaand maken van afbeeldingen

Lithografische aanpassingen
• Zwart-wit beeldbehandeling
• Duotonen maken
• Kleurafbeeldingen
• Kleuren wijzigen
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Efficiënt werken
• Rasters en hulplijnen
• Handelingen automatiseren
• Toevoegen van meta-informatie

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 Photoshop (vervolg)


