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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
INLEIDING
- Verschil tussen bitmap en vectoren

OVERZICHT VAN ILLUSTRATOR
- Punten en vectoren
- Werkomgeving
- Display modes
- Contextuele menu’s

AANPASSEN VAN ILLUSTRATOR
-  van het document
-  van de voorkeuren
- Instellen hulplijnen en raster
- Een opstart-bestand aanmaken 
- Uw werk opslaan
- Sneltoetsen

TEKENEN VAN EENVOUDIGE 
OBJECTEN
- Rechthoeken en ellipsen
- Andere vormen

SELECTIE TECHNIEK
- Selecteren
- Groeperen van objecten
- Parameters en opties van selectie

DE LAGEN
- Het lagen-palet
- Werken met lagen

DE CURVEN TRACEREN
- De pen
- Het potlood
- Bézier-curves (ankerpunten, 

vectoren, hoekpunten, …)

EDITEREN VAN OBJECTEN
- bewerken van bestaande punten
- Verbeteren van de tracering

HET PENSEEL
- Het vormen palet
- Tekening met de vrije hand

KLEUREN VAN OBJECTEN
- Achtergrond en omtrek
- Het kleur palet  
- Het gradiënt palet
- Het pipet werktuig 
- Het verfpot werktuig 

DE ACHTERGRONDEN
- Achtergronden met volle kleur
- Kleurverlopen
- Motieven

DE OMTREKKEN
- Het omtrek palet
- Transparante objecten en maskers
- De transparante traceringen
- De maskers

VERVORMINGEN
- De soorten vervormingen (vrij, 

verkleinen, symmetrie,…)
- Het  palet (optel-

ling, aftrekking, kruising,…)

TEKST
- Het Tekst tool
- Ketens van blokken
- Tekst op een curve
- Verticale Tekst

BITMAP BEELDEN
- Invoer en omzetting
- Werken met bitmap beelden 

VOORAFGAANDE VEREISTE
De vorming “Operating System - 
Windows” gevolgd hebben
OF
Kennis van de Windows omgeving

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus zal, de 
deelnemer in staat zijn:
- In vector kunnen werken met 

eenvoudige & complexe vormen
- Logo’s creëren met eenvou-

dige & complexe vormen
- Een beeld omzet-

ten in vectorformaat 

DUUR & PRIJZEN
2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 715,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 1075,00 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1500,00 €

ILLUSTRATOR BASIS
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