Grafisch vormgever
Vind je het een uitdaging om de boodschap van je klant visueel
te vertalen in een aantrekkelijk ontwerp dat ook technisch sterk
is? Beleef je plezier in het zoeken naar de juiste vormen en
kleuren? Dan ben je de geknipte persoon om het als grafisch
vormgever te maken! In deze praktijkgerichte opleiding komen
alle facetten van lay-out en grafische vormgeving aan bod. Je
leert van A tot Z hoe een drukwerk tot stand komt en hoe de
modernste grafische computerpakketten werken. Zowel
uitgeverijen, reclamebureau's, drukkerijen, grafische- of
communicatieafdelingen van bedrijven en DTP-studio's zijn
vaak op zoek naar creatieve en technisch sterke grafisch
vormgevers. Als grafisch vormgever kan je zowel als
werknemer of als freelancer aan de slag.

Info
Sint-Niklaas
Beginner
Prijs vanaf 672,01 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Prijs

Sint-Niklaas

avond

12/09/2022

€672,01

Sint-Niklaas

avond

13/09/2022

€672,01

Programma
De avondopleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld twee avonden les per week.

GRAFISCH DESIGNER PRINT MEDIA 1:
Vectorieel tekenen basis 32u
Vectorieel tekenen gevorderd 36u
Digitale beeldbewerking basis 32u
Digitale beeldbewerking gevorderd 36u
Digitale lay-out basis 32u
Presentatie- en creativiteitstechnieken 28u
Inleiding tot print- en drukproductie 32u
Typografie, kleurkennis en designprincipes 32u

GRAFISCH DESIGNER PRINT MEDIA 2:
Digitale lay-out gevorderd 28u
Branding en huisstijldesign 28u
Orderbegeleiding drukwerk 28u
Gevorderde druktechnieken 32u
Gevorderde digitale printtechieken 32u
Packaging, labels en POS design 40u
Afwerking en veredeling in druk en print 24u
Eindproefbegeleiding grafisch designer print media 48u
Eindproef 1u
De talrijke opdrachten die je tijdens de opleiding krijgt, vereisen dat je ook buiten de lessen actief en
intensief bezig bent met grafisch ontwerp. Laat je dus niet verrassen en respecteer de deadlines die de
docenten je vragen.

Voor wie
Je bent/wordt minstens 18 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start en kan vlot met
een computer werken. Deze opleiding richt zich tot iedereen met interesse in digitaal ontwerp die zich wil
professionaliseren tot grafisch vormgever. Voorkennis is niet vereist.

Materiaal en extra kosten
Onze opleidingsinstelling beschikt over een mooi uitgerust atelier waar je tijdens de lessen gebruik van
kan maken. Je zal daarnaast het volgende nodig hebben:
Een computer die krachtig genoeg is om de Adobe-toepassingen te draaien
Licentie Adobe creative cloud (65 EUR/jaar voor cursisten)
Kocht je nog niets aan? Wacht met een aankoop tot de eerste les waar je advies kan inwinnen van je
docent.
Kosten verbonden aan opdrachten zijn afhankelijk van de keuze van je project en je eigen creativiteit.

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

