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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

BASISPRINCIPES
- Overzicht PhotoShop
- Pixel vs. Vector
- Colorimetrie
- Resolutie van beelden
- Werken met lagen
- Formaten

MANIPULATIE VAN BEELDEN
- Openen en opslaan van bestandenr
- Resolutie en kleurmodus
- Vrijstellen met: 

Toverstokje 
Polygonale en magnetische lasso 
Masker 
Pen

- Gebruik van masters
- Automatiseren van repetitieve taken
- Resamplen van een beeld

CREËREN VAN BEELDEN
- Opmaken van een logo met 

de PhotoShop-tools
- Gebruik van de vectoriële mo-

gelijkheden in PhotoShop
- Werken met tekst
- Formateren van tekst
- Vectoriseren van tekst
- De paletten ‘paragraaf’ en ‘karakter’
- Effecten voor lagen (glow, 

slagschaduw, …
- Dynamische objecten

TEKENEN MET PHOTOSHOP
- De penselen
- Opties van penselen
- Een eigen penseel maken
- Interactie tussen penseel en selectie
- Texturen maken in PhotoShop
- Tekenen met de pen
- Gebruik van maskers

VOORAFGAANDE VEREISTE
De opleiding “Photoshop - Basis” 
gevolgd hebben
OF
De basis functies van het program-
ma kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, 
zal de deelnemer in staat zijn:
- Foto’s zo goed moge-

lijk retoucheren
- Zo  mogelijk met 

PhotoShop om te gaan
- …   

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 412,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 580,00 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 750,00 €

PHOTOSHOP GRAFICUS
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