BASISCURSUS GRAFISCH ONTWERP

Het totale Desk Top Publishing - plaatje:
• 2 dagen Photoshop:
     fotobewerking voor print én scherm, bestandsgrootte wijzigen, kleur, contrast, zwart-wit,
     alles over resolutie en DTP, uitsnijden, selecties maken, ongewensten delen verwijderen
• 2 dagen InDesign:
      opmaak van tekst met foto’s, logo’s en illustraties, print én digitaal, documenten van
      verschillende pagina’s, opmaak van eigen drukwerk, exporteren naar hoge kwaliteit PDF en
      aanleveren bij drukker/printer
• eventueel in die dagen ook aandacht voor het programma Illustrator

Praktische informatie
Dagen/tijden:

8 dagdelen van 3,5 uur of 4 hele dagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Individueel:

bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewer-

		
		

ker of in een gehuurde cursuslocatie. De cursus zal plaatsvinden op het moment dat het de
medewerker het beste uitkomt. De inhoud van de training is vast en is beschreven in de cursushandleiding. Met privéles behaal je een optimaal studieresultaat doordat de cursus alleen om
jou draait met jouw tempo van leren. Mogelijkheden op vrij korte termijn; mail om een afspraak

		te maken.
Groepen:

(in-company): bij een groepscursus wordt les gegeven aan een groep collega’s/vrienden/

		

ondernemers met dezelfde cursusinteresse. Het is mogelijk om in een groepscursus bedrijfs-

		

specifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, -data en -tijden zijn samen 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.

Locaties:

Diverse cursuslocaties of In-company, binnen je bedrijf.

Hard- en software-eisen: Eigen laptop gewenst, Photoshop CS 5 , 6 of CC (te bespreken in overleg)
Docent:

Moniek Peijnenburg, zelfstandig grafisch ontwerper en sinds 2007 docent DTP

Kosten:

€ 1.350,- (+ evt. huur locatie) voor 2 dagen van 7 uur, excl. BTW.

		

Voor groepen gelden andere tarieven.

Materiaal:

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

Inschrijven:

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

