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Adobe In Design is het toonaangevende opmaakprogramma voor het 
maken van gedrukte boeken en brochures tot digitale tijdschriften 
en interactieve online documenten. De kracht van lnDesign ligt in de 
mogelijkheid om lange documenten met tientallen of zelfs honder
den afbeeldingen met hoge resolutie te verwerken en ook de immens 
krachtige typografische functies. 

In deze cursus beginnen we met de basisbeginselen zoals hoe je tekst 
en afbeeldingen in een document kunt plaatsen en bouwen het lang
zaam op naar complexere technieken zoals het gebruiken van stijlen, 
stramienen, basispagina's, automatisch paginacijfers invoeren en nog 
veel meer. Het doel is om u vertrouwd te maken met lnDesign, zodat u 
weet welke tool of functie u in welke situatie kunt gebruiken. 

GROEPSGROOTTE? 
Maximaal 6 deelnemers. Training heeft doorgang bij minimaal 3 aan
meldingen . 

WAT ZIJN DE VEREISTEN? 
• Op uw laptop moet Adobe lndesign zijn geïnstalleerd:
• Versie van Adobe lndesign niet ouder dan lndesign CS6. Voorkeur

voor lndesign CC (Creative Cloud).
• Voorkennis is niet nodig
• Oefen bestanden en studiegids worden verstrekt

WAT LEER IK? 
• Leer lnDesign zoals een professional het zou gebruiken
• Lessen kunnen incompany aangepast worden aan doelen bedrijf
• Kennistestjes aan het einde van iedere bijeenkomst
• Thuis oefenen met de verstrekte oefenbestanden
• Leer nuttige sneltoetsen en praktische tips.
• Werken met tekst- en afbeeldingsframes
• Theorie over kleur, tekst en composities
• Mastering basispagina's
• Mastering karakter en alineastijlen
• Typografie
• Een magazine maken
• Klaarmaken voor afdrukken en Digital Publishing
• lncompany lessen kunnen praktijkgericht worden aangepast

VOOR WIE? 
De training is geschikt voor iedereen die regelmatig te maken heeft 
met communicatieve uitingen en gedegen basiskennis van In Design wil 
hebben 

inschrijven 
€ 300 ex btw 

p.p. voor 4 lessen van 2uur.
U werkt op uw eigen laptop waarop
Adobe lndesign is geïnstalleerd.

CONVORM 
Maliesingel 21 B 
3581 BG Utrecht 

0683211879 

trainingen@convorm.nl 

https://www.convorm.nl/#inschrijving
mailto:trainingen@convorm.nl
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Adobe Photoshop is hét programma voor het verbeteren van afbeel
dingen, zoals ongewenste details verwijderen, of kleuren, belichting, 
contrast, scherpte en algehele uiterlijk verbeteren. Daarnaast kun je er 
ook afbeeldingen mee combineren en naadloze composities en zelfs 
animaties, video's of 3D-objecten maken . 

In deze cursus beginnen we met de basisbeginselen zoals werken in 
lagen. Delen van een afbeelding selecteren en aanpassen tot aan com
plexere handelingen als vrijstaand maken van vormen, vormen transfor
meren dmv diverse technieken. Het doel is om u vertrouwd te maken 
met Photoshop, zodat u weet welke tool of functie u in welke situatie 
kunt gebruiken . 

GROEPSGROOTTE? 
Maximaal 6 deelnemers. Training heeft doorgang bij minimaal 3 aan
meldingen. 

WAT ZIJN DE VEREISTEN? 
• Op uw laptop moet Adobe Photoshop zijn geïnstalleerd:
• Versies van Adobe Photoshop niet ouder dan Photoshop CS6. Voor

keur voor Photoshop CC (Creative Cloud)
• Voorkennis is niet nodig
• Oefen bestanden en studiegids worden verstrekt

WAT LEER IK? 
• Kennis test aan het einde van iedere bijeenkomst
• Leer alle verschillende soorten selectietechnieken
• Leer werken met lagen
• Leer werken met effecten
• Leer maskers maken om naadloos beelden met elkaar te kunnen

combineren
• Leer hoe u foto's retoucheert
• Theorie over kleur, tekst en composities
• Leer over de verschillende bestandsformaten
• Leer nuttige sneltoetsen en praktische tips
• Thuis oefenen met de verstrekte oefenbestanden.
• Leer met Photoshop werken zoals een professional het zou gebruiken
• lncompany lessen kunnen praktijkgericht worden aangepast

VOOR WIE? 
De training is geschikt voor iedereen die regelmatig te maken heeft 
met communicatieve uitingen en behoefte heeft aan een stevige Photo
shop ondergrond. 

inschrijven 
€ 300 ex btw 

p.p. voor 4 lessen van 2uur.
U werkt op uw eigen laptop waarop
Adobe Photoshop is geïnstalleerd.

CONVORM 
Maliesingel 21 B 
3581 BG Utrecht 

0683211879 

trainingen@convorm.nl 

https://www.convorm.nl/#inschrijving
mailto:trainingen@convorm.nl
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Adobe Illustrator is de standaard voor vector grafische ontwerpen, 
waarmee u logo's, pictogrammen, typografie en complexe illustraties 
kunt maken voor gebruik in print-, web-, interactieve, video- en mobiele 
apparaten. 

In deze cursus beginnen we bij de basis, zoals cirkels en rechthoeken 
tekenen tot het maken van complexe illustraties, logo's, visitekaartjes 
en nog veel meer. Het doel is om u vertrouwd te maken met Illustrator, 
zodat u weet welke tool of functie u in welke situatie kunt gebruiken. 

GROEPSGROOTTE? 
Maximaal 6 deelnemers. Training heeft doorgang bij minimaal 3 aan
meldingen. 

WAT ZIJN DE VEREISTEN? 
• Op uw laptop moet Adobe Illustrator zijn geïnstalleerd:
• Versie van Adobe Illustrator niet ouder dan Illustrator CS6, voorkeur

voor llustrator CC (Creative Cloud).
• Voorkennis is niet nodig
• Oefenbestanden en studiegids worden verstrekt

WAT LEER IK? 
• Vormen maken
• Handig worden met werken met bezier vormen
• Vector vormen veranderen
• Vector vormen samenvoegen
• Creëren van vectorillustraties
• Foto's omzetten in vectorillustraties
• Ontwerpen van logo's
• Op een creatieve manier met letters werken
• Theorie over kleur, tekst en composities
• Leer nuttige sneltoetsen en praktische tips
• Thuis oefenen met de verstrekte oefenbestanden.
• Kennistestje aan het einde van iedere bijeenkomst.
• Leer met Illustrator werken zoals een professional het zou gebruiken
• lncompany lessen kunnen praktijkgericht worden aangepast

VOOR WIE? 
De training is geschikt voor iedereen die regelmatig te maken heeft 
met communicatieve uitingen en een stevig fundament van Illustrator 
wil hebben. 

inschrijven 
€ 300 ex btw 

p.p. voor 4 lessen van 2uur.
U werkt op uw eigen laptop waarop
Adobe Illustrator is geïnstalleerd.

CONVORM 
Maliesingel 21 B 
3581 BG Utrecht 

0683211879 

trainingen@convorm.nl 

https://www.convorm.nl/#inschrijving
mailto:trainingen@convorm.nl
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Een totaalpakket waarbij u alle drie de cursussen volgt. 
Dit kan in dezelfde week, of u kiest uit verschillende periodes. 

GROEPSGROOTTE? 
Maximaal 6 deelnemers. Training heeft doorgang bij minimaal 3 aan
meldingen. 

WAT ZIJN DE VEREISTEN? 
• Op uw laptop moeten Adobelndesign, Photoshop en Illustrator zijn

geïnstalleerd:
• Versies van Adobe CS6. Voorkeur voor Adobe CC (Creative Cloud)
• Voorkennis is niet nodig
• Oefen bestanden en studiegids worden verstrekt

VOOR WIE? 
De training is geschikt voor iedereen die regelmatig te maken heeft 
met communicatieve uitingen en behoefte heeft aan een stevige DTP 
ondergrond . 

inschrijven 
€ 800 ex btw (ipv €900) 

p.p. voor 12 lessen van 2uur.
U werkt op uw eigen laptop waarop
Adobe Photoshop is geïnstalleerd.

CONVORM 
Maliesingel 21 B 
3581 BG Utrecht 

0683211879 

trainingen@convorm.nl 

https://www.convorm.nl/#inschrijving
mailto:trainingen@convorm.nl



