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#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

DESKTOP PUBLISHER - AVONDOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 395,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Het opleidingstraject Grafisch Vormgever is opgebouwd uit twee niveaus:

Desktop Publisher (dit niveau)
Grafisch Vormgever
In campus Roeselare wordt het eerste luik Desktop Publisher aangeboden:
Totale duurtijd = 2 jaar
Op basis van 1 lesavond / week. Lessen telkens op dinsdagavond (18u30-22u) vanaf 10 september 2019.
Modules 2019-2020: Digitaal tekenen + Beeldverwerking
Modules 2020-2021: Digitale opmaak en typografie + Drukwerkvoorbereiding

Na slagen voor alle modules binnen het niveau 'Destkop Publisher' kan ingestapt worden in het niveau 'Grafisch Vormgever' te campus Brugge.
In campus Brugge wordt zowel Desktop Publisher als Grafisch Vormgever aangeboden:
Totale duurtijd = 2 jaar
Telkens op basis van 2 lesavonden / week.
2019-2020: Desktop Publisher (4 modules in 1 jaar)
2020-2021: Grafisch Vormgever - voor meer info zie"Grafisch Vormgever".

Omschrijving
Ben je creatief en inventief? Vind je het een uitdaging om de boodschap van je klant visueel te vertalen in een aantrekkelijk en technisch correct ontwerp? Als grafisch
vormgever ben je een artistiek vakman. Je mag je creativiteit botvieren, maar het moet ook technisch correct zijn.
De opleiding Desktop publisher leert je alles over het digitaal voorbereiden van drukwerk. Met de ontwerpen van de vormgever ga je aan de slag. Je bewerkt tekst,
foto's en illustraties op de computer, zodat er perfecte digitale documenten ontstaan. Jij zorgt ervoor dat ze geprint of gedrukt kunnen worden.
Wil je carrière maken als grafisch vormgever van logo´s, brochures, huisstijlen, reclamecampagnes, flyers, magazines en nog veel meer printmedia? Dan is de
bijkomende module 'Creatief ontwerp' geknipt voor jou. Als DTP-er moet je de grafische so ware door en door kennen en precies weten wat je moet doen om de
ontwerpen van de vormgever drukklaar te maken.
Met jouw kennis en ervaring zorg je ervoor dat er straks prachtig drukwerk ligt, van huisstijl tot brochures en magazines, advertenties en verpakkingen. Je kent de
prepresstechnologie: je weet wat PDF, trapping en postscript is en je kunt omgaan met flightcheck- en impositieprogramma's.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Heb je gevoel voor vorm, kleur en kwaliteit? Ben je precies en vind je het leuk om elke pagina technisch tot in detail op te bouwen, dankzij je grondige kennis van
grafische software? Je speelt met compositie, vorm en kleur, maar meedenken met de klant is net zo belangrijk. Dan is de opleiding Desktop publisher iets voor jou.
Heb je zin om naast alle technische aspecten ook het creatieve, artistieke luik te ontdekken dan kan je de extra module grafisch vormgever volgen.

Bijkomende info
Aanvullend op de klassikale training, krijgt elke cursist toegang tot een Nederlandstalig leerplatform, boordevol aanvullende en ondersteunende tutorials.
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Methodologie
De lessen worden georganiseerd op basis van 1 lesavond per week.
Deze lessen gaan door in een iMac-lokaal. Je hoeft dus geen eigen laptop mee te brengen naar de lessen.
Om ook thuis aan de slag te gaan met de software van Adobe CC is het mogelijk om via Syntra West een voordelige studentenlicentie te verkrijgen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Goede DTP-ers worden veel gevraagd bij drukkerijen, prepress-bedrijven, reclamebureaus, ontwerpstudio's en uitgeverijen.
Je leert werken met Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en Adobe InDesign.

PROGRAMMA
Desktop Publisher - Digitaal tekenen (Adobe Illustrator) - 68u
Uitgebreide functies van het tekenpakket
Gebruiken van kleurfuncties
Werken met tekstgereedschappen
Grafieken
Bestanden druktechnisch klaarmaken
Kwaliteitszorg
Desktop Publisher - Digitale beeldbewerking (Adobe Photoshop) - 64u
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Scannen en beeldcorrectie
Beeldbewerking: bestaande beelden digitaal optimaliseren
Instellen van kleurvoorkeuren
Werken met lagen
Handelingen automatiseren
Gebruiken van het historiepalet
Werken met filters
Afbeeldingen druktechnisch klaarmaken
Desktop Publisher - Digitale opmaak en typografie (Adobe InDesign) - 80u
Lijnen, kaderranden en kleur
Bestanden druktechnisch klaarmaken
Proeven maken
Typografische regels toepassen
Analyseren van typografie-voorbeelden
Kwaliteitszorg
Fontbeheer
Van print naar crossmedia
Dekstop Publisher - Drukwerkvoorbereiding - 48u
Workflow in de grafische sector
Aanmaak en controle PDF
Test- en belichtingsresultaten
Troubleshooting en systeembeheer
Bestanden druktechnisch klaarmaken
Colormanagement

Na afronding van bovenstaande modules - die verspreid over twee jaar in campus Roeselare worden aangeboden, is het vrijblijvend mogelijk om aan te sluiten in
campus Brugge voor het tweede niveau: Grafisch Vormgever. Deze modules in Brugge worden ingericht op basis van 2 lesavonden per week in een bijkomend
cursusjaar.
Grafisch Vormgever - Creatief ontwerpen & praktische organisatie - 164u (campus Brugge)
Briefing en voorbereiding
Stimuleren van het creatief denkproces
Toetsen van de uitvoerbaarheid
De ontwerpschets uitwerken tot een presentatieontwerp
Typografisch vormgeven en creatief omspringen met tekst
Het presentatieontwerp presenteren en verdedigen
Het definitieve presentatieontwerp drukklaar uitwerken:
Branding (logo en huisstijl-manual)
Advertentie
Leaflet
Folder / Brochure
Promo (print & sign)
Content voor Website / App
Grafisch Vormgever - Crossmedia publishing - 48u (campus Brugge)
Opmaakbestanden exporteren voor interactieve webtoepassingen
Beeldbestanden converteren naar CSS/HTML voor webgebruik
Resolutie-onafhankelijke afbeeldingen en effecten voor web
Rijke en interactieve PDF-bestanden maken
RAW-beelden non-destructief bewerken voor print en web
Visualisering en publicatie van media op (mobiele) webplatformen
Animatietools gebruiken
Grafisch Vormgever - Toegepaste bedrijfsvoering - 36u (campus Brugge)
Infrastructuur
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Kwaliteit
Sectorkennis
Commercieel beleid
Administratief en financieel beheer
Werkplanning en organisatie

Grafisch Vormgever - Eindwerkbegeleiding - 48u (campus Brugge)
Coaching en begeleiding in het realiseren van het praktische eindwerk:
Een volledige (re-)styling van de huisstijl van een bestaand bedrijf of organisatie (kmo, nv, eenmanszaak, vzw, ...)

Grafisch Vormgever - Eindproef (campus Brugge)
Mondelinge toelichting van het gerealiseerde Eindwerk.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Stageovereenkomst
Stage is niet verplicht. Bij een stageovereenkomst volgt een cursist-stagiair de lessen ondernemersopleiding bij Syntra West en krijgt men een praktijkopleiding in een
bedrijf, met vergoeding van de patroon. Voorwaarde: minimum 18 jaar zijn en voldaan hebben aan de leerplicht. De leertrajectbegeleider maakt de overeenkomst op.

Getuigschrift
Na het volgen van de lessen en het slagen in de examens ontvangt u een deelgetuigschrift van Desktop publisher en kunt u aan de slag als KMO-medewerker.
Indien u na dit tweejarig traject ook slaagt voor een derde jaar Grafisch Vormgever, ontvangt u het getuigschrift Grafisch Vormgever.

Prijsinfo
Handboeken, syllabi en het gebruik van onze IT-infrastructuur zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Software voor thuisgebruik is niet inbegrepen.
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