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Toegankelijke PDF met InDesign

De meeste vormgevers en DTP’ers creëren hun publica-
ties met Adobe InDesign. Van daaruit worden de docu-
menten ook digitaal voorbereid voor print, drukwerk of 
digitale publicatie. Het meest gebruikte formaat voor 
digitale publicatie en -uitwisseling is de PDF. De stan-
daard PDF levert heel wat problemen op qua leesbaar-
heid voor onder andere visueel gehandicapten. Vind jij 
het belangrijk dat jouw PDF voor iedereen toegankelijk 
is, dan biedt deze cursus Toegankelijke PDF uitkomst.
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Toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.0.)
Er zijn webrichtlijnen geschreven door W3C met het 
doel de beschikbaarheid van digitale informatie voor 
iedere gebruiker te garanderen. Deze zijn gebaseerd 
op internationale open standaarden en bij toepassing 
voldoen websites aan de internationale verplichtingen 
op basis van het Gehandicaptenverdrag van de Verenig-
de Naties (VN).

Wettelijke verplichting
Ook de overheid en semi-overheid volgen deze leidraad. 
Sinds juli 2018 zijn alle overheids- en semi-overheids-
instanties wettelijk verplicht hun webcontent toegan-
kelijk te publiceren. Dus de websites, maar ook alle 
downloads op die sites als bijvoorbeeld PDF’s . Werk je 
bij of in opdracht van zulke bedrijven, dan is het kunnen 
maken van een toegankelijke PDF dus een must!

Doelgroep
Iedereen die werkt in dienst of opdracht van (semi)
overheidsinstanties en die belast is met PDF-publicaties 
die online verstrekt worden.

Wat ga je leren
In deze cursus leer je welke stappen je moet nemen 
in InDesign en in Acrobat om tot een gevalideerde 
toegankelijke PDF te komen. Je krijgt inzicht in hoe je 

je workflow dusdanig kunt aanpassen, dat je met zo 
weinig mogelijk extra werk, toch een goed en degelijk 
eindproduct kunt vervaardigen.

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
Voor al onze cursussen en opleidingen geldt dat wij 
streven naar het uitstroomniveau: “direct professioneel 
inzetbaar”.

Lesprogramma
Voorbereidingen treffen
• Introductie toegankelijke PDF
• Vereisten en workflow Toegankelijke PDF
• Werkruimte in Acrobat
• Valideren PDF in Acrobat
• PDF Preset instellingen maken

Structuur aanbrengen in een document
• Metadata toevoegen
• Tags en werken met Alineastijlen
• Tags toevoegen aan stijlen
• Artikelen maken en exporteren
• Reflow volgorde bepalen (opnieuw plaatsen)

Bijzondere tekstfuncties en tags
• Hyperlinks
• Opsommingslijsten en genummerde lijsten
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• Voetnoten
• Eindnoten
• Tabellen

Navigatie in een PDF
• Inhoudsopgave
• Bladwijzers
• Kruisverwijzigingen

Objecten en afbeeldingen
• Alt-tekst voor afbeeldingen en illustraties
• Metadata toevoegen aan illustraties voor Alt-tekst
• Werkelijke tekst van afbeeldingen
• Objectstijlen voor toevoegen metadata
• Bijschriften
• Illustratieve onderdelen gemaakt in InDesign
• Verankerde objecten
• Sierobjecten markeren als artefact

Validatie en Fixes
• Toegankelijkheidscontrole in Acrobat en fix tabvolg-

orde
• Leesvolgorde inhoud/ tags controleren
• Kleurcontrast controleren

Opleidingsprijs
€ 660,-
(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
Deze cursus wordt niet afgesloten met een examen; 
cursisten ontvangen na afloop van de cursus een bewijs 
van deelname.

Opleidingsduur
2 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.

Toegankelijke PDF met InDesign (vervolg)


