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ONS VOORDELEN

JL GESTIONs.a 

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
- Presentatie van de software
- Ontdekking van de menu’s
- De werk interface
- Voornaamste functies
- Creatie van project
- Beleid van de dossiers & scènes

DE BASIS FUNCTIES LEREN 
- Begrippen eenheidsstelsel
- Gebruikte assen bij MAYA (X, ER, Z)
- Gebruik van Outliner/Hypergraph

MODELING
- POLYGONS/NURBS 

- De functies van Polygons begrijpen
- Oprichting van 
veelhoekige vormen

DE POLYGONS FUNCTIES
- Extrude & split polygons
- Booleans (,Union, 
difference…) gebruiken

- Fill Hole
- Gebruik Smooth polygon
- Topologie van het object
- De objecten van een 
scène beheren

HISTORISCH OVERZICHT MAYA
- Delete by type
- Delete all by type

VOORAFGAANDE VEREISTE
- De basis van de animatie 
tekeningen, van de 2D animatie, en 
enkele  software kennen
EN
- Het Engels want het programma 
bestaat alleen in het Engels

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn: 
om de concepten en basis 
commando’s van MAYA aan te 
leren

DUUR & PRIJZEN
3 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 975,00 €
3 Opleidingsdagen voor 2 personen: 1462,50 €
3 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 2025,00 €

MAYA BEGINNERS
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