INDESIGN-cursus
Adobe Indesign is een 2-daagse cursus voor iedereen die betrokken is bij het bewerken van tekst
of PDF’s. Iedereen die in een kantooromgeving DTP-werkzaamheden moet uitvoeren zoals het
vervaardigen van nieuwsbrieven, jaarverslagen en andere publicaties voor print en/of druk. Of
communicatie en marketing professionals, web- of beeldredacteurs of mensen met ambities in
die richting. InDesign is momenteel HET programma voor desktop publishing, (tot ongeveer 7
jaar geleden werd er meer opgemaakt met het programma QuarkXPress). Ideaal voor het combineren van teksten, beelden en illustraties in 1 bestand, voor bv. een advertentie, folder of
een affiche. InDesign wordt veel gebruikt in combinatie met andere programma’s uit de Adobe
Creative Suite: Photoshop en Illustrator. Je kunt met behulp van InDesign gemakkelijk materiaal ontwikkelen dat
bestaat uit één of meerdere pagina’s met tekst. Ook kun je met gemak Word bestanden importeren in je Indesignbestand en logo’s en foto’s toevoegen aan je ontwerpen. De typografie en de stijlen van de door jou opgemaakte
documenten beheer je zelf, het leren om uiteindelijk een bestand als een PDF op te slaan, zorgt ervoor dat je probleemloos met de drukker kunt communiceren.
Leerstof van de cursus:
•
•
•
•

Het plaatsen van afbeeldingen; foto’s, logo’s. (.ai, .jpg, .psd)
Importeren tekst uit bv. word • Composities maken, layout’s
Voorbereiding in Photoshop om foto’s te bewerken en DPI aanpassen
“Drukwerk” opmaken; van cd-inlegvel, tot uitnodiging, van een advertentie, een reclamefolder tot een affiche • Kleur; PMS/CMYK of RGB, stalen toevoegen
• verschillende manieren van opslaan, .indd, of als pakket (fonts insluiten)
• naar PDF exporteren en afdrukken
In deze cursus ligt de nadruk op het creatieve proces in de praktijk. Je
leert InDesign efficiënt gebruiken door de aangeleerde techniek toe te passen in concrete voorbeeldprojecten,
bv. een flyer, een affiche, een advertentie. Voor aanvang van de cursus is er nog mailcontact over eventuele
leerwensen en wat mee te nemen voor de komende opdrachten.

Cursusduur:

2 dagen van 7 uur; van half 10 tot half 5 (en een pauze tussen de middag)
of 4 ochtenden van half 10 tot half 1

Voorkennis:

Voorkennis van InDesign is niet nodig, maar wel bekend met fotobewerking (liefst Photoshop) en

		

ervaring in het werken met de verkenner op de pc of Mac.

Kosten:

€ 720,- (+ evt. huur locatie) voor 2 dagen van 7 uur, excl. BTW. (€ 300,- pp bij groep 4 cursisten)

Individueel:
		
		
		

bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De inhoud van de training wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. Met privéles
behaal je een optimaal studieresultaat doordat de cursus op maat gemaakt wordt en gericht is
op jouw specifieke wensen. Mogelijkheden op vrij korte termijn; mail om een afspraak te maken.

Groepen:
		
		

(in-company): bij een groepscursus wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk-)cursus
samengesteld. Het is mogelijk om in een groepscursus bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen.

Open-inschrijving: bij de open-inschrijving staan cursusinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschil		
lende bedrijven zijn bij deze cursus aanwezig. Inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk.
Hard- en software-eisen: Eigen laptop gewenst, InDesign CS5, CS6 of CC (te bespreken in overleg)
Doorstroom en vervolgmogelijkheden: Sluit aan op Cursus op maat - InDesign 2
Docent:

Moniek Peijnenburg, zelfstandig grafisch ontwerper en sinds 2007 jaar docent DTP

Materiaal:

Boek (Zelfgeschreven handleiding bij de cursus, in kleur) en link naar lesbestanden

Inschrijven:

Per mail: cursussen@moniekpeijnenburg.nl (klik op doorgestuurd te worden naar Mail)

