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Opleiding webdesign en -development

Internet is hét communicatiemiddel van de 21e eeuw. 
Iedere professionele organisatie communiceert via 
een website met haar doelgroepen. De kwaliteit van 
die communicatie wordt dus grotendeels bepaald door 
de kwaliteit en functionaliteit van de website. In deze 
volledige webopleiding staan de kerntaken van een 
webdesigner centraal: van voorbereiding en structu-
rering tot het bouwen van een statische website; maar 
ook het bouwen van een dynamische website waarin je 
gebruik leert maken van contentmanagementsystemen, 
PHP en databases. Daarmee leg je een goede en brede 
basis om naar wens van de klant statische, dynamische 
en interactieve websites te ontwikkelen.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor iedereen die zich wil 
bekwamen in het zelfstandig en professioneel vervaar-
digen van statische- en dynamische internetproducties.

Wat ga je leren
Je leert op basis van een omkaderd plan de voorberei-
dende werkzaamheden te verrichten voor internetpro-
ducties zowel statisch als dynamisch. Ook leer je een in-
ternetproductie te vervaardigen die goed gepubliceerd 
kan worden op de door de klant gevraagde platforms. 
Na afloop van de opleiding bent je direct inzetbaar als 
zelfstandig webdesigner.

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
De opleiding Webdesign en -development valt onder het 
beroepsprofiel Applicatieontwikkeling. 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

Statische websites maken met behulp van XHTML en 
CSS
Duurt 8 dagen waarin de volgende onderwerpen be-
handeld worden
• Het Internet Project Plan
• Werken met XHTML, HTML en browsers
• Ontwerpen en vormgeven met CSS
• Werken met HTML-editor Adobe Dreamweaver
• Diverse layouts bouwen
• Diverse navigatie- en menustructuren bouwen
• Interactiviteit middels JavaScript en Jquery
• Formulieren maken
• SEO voor statische websites
• Afbeeldingen voorbereiden voor het web
• Buttons, banners en animaties maken voor het web
• Publicatie en controle website

Dynamische websites maken met behulp van een CMS
Duurt 6 dagen waarin de volgende onderwerpen be-
handeld worden
• Introductie Contentmanagementsystemen
• Installatie CMS
• Statische site omzetten naar dynamische website
• Templates voor CMS installeren en evt. maken en/of 

aanpassen
• CSS gebruiken in CMS
• Functionaliteiten gebruiken, toevoegen en aanpassen 

in CMS
• Menu- en navigatiestructuren aanmaken in CMS
• Mediavormen toepassen, wijzigen in CMS als afbeel-

dingen, video en geluid
• CSS maken voor fixes, print, mobiel en scherm
• SEO voor dynamische websites
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Dynamische websiteproductie en examenvoorbereiding
Duurt 2 dagen waarin er gewerkt wordt aan de eindexa-
menproductie onder begeleiding van de docent.

Examendag
• Presentatie en verdediging van het praktijkexamen.

Opleidingsprijs
€ 5.610,-
(incl. 21% BTW)
(incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee)

Toelatingseisen
Kennis van en ervaring met Animeren met After Effects 
is een vereiste. Goede kennis van Adobe Illustrator en 
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 Informatie Media Vormgever kan worden 
afgesloten met een examen. Bij goed gevolg ontvangt 
de deelnemer het certificaat ‘Informatie Media 
Vormgever’ van House of Media.

Opleidingsduur
17 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.

Opleiding webdesign en -development (vervolg)


