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Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
De vorming “Operating System - 
Windows” gevolgd hebben
OF
Kennis van het Windows milieu

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn van:
- Hanteren van de beeld  
behandelingswerktuigen 
- Een numeriek beeld corrigeren en 
retoucheren
- Eenvoudige fotoreportages
  produceren
- Een beeld afdrukken
- Een beeld registreren en  
exporteren

DUUR & PRIJZEN
2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 650,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 975,50 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1350,00 €

COREL DRAW BEGINNERS

PRESENTATIE
- De vectortekening
- Corel Draw & zijn modules
- Parametriseren van de voorkeuren
- De displays (zoom)

INLEIDING
- Het werkblad, de bladzijde
- De werktuigen, de paletten
- De eigenschappen balk
- Met de nabootsingen werken
- De regels, aanpassingsmerken
- Gebruik van de sneltoetsen

VECTORTEKENING
- Curve van Bézier
- De vastkoppeling punten (tan-
gente,
  punt manager, enz.
- De tekening met de pen
- De objecten
- Rechte Lijnen, kromme lijnen
- Automatische vormen en 
  verpersoonlijkte vormen

FILTERS & EFFECTEN
- Filters
- Creatie van speciale effecten (per-
spectief, reliëf, objectief, gebrand-
schilderd glas…)

HANTEREN
- Omwenteling en helling
- Uitrekken en spiegel effecten
- Verenigen/scheiden, samenvoegen/
Clat combineren

KLEUREN
- Het kleurwerk
- De vierkleurendruk
- Pantone
- Paletten
- Kleurgradiënt
- Motieven
- Texturen
DE TEKST
- Creatie, invoeren
-  attributen
- Starten
- Vector samenstellingen 
- Gebruik van de beelden stijlen
- Clip art en Flics, import

INTERFACE
- Display, verpersoonlijking, metaal-
draad
- Klad, schuiven/neerzetten.

MODELLEN
- Opmaak, gebruik, oprichting,
  HTML

AFDRUK, IMPORT &
EXPORT
- Afdruk
- Wijziging afdruk
- Import/export
- Web functies 
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