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Interfacedesign
Je hoeft geen doorgewinterde programmeur te zijn om websites te maken. Maar hoe maak je
een gebruiksvriendelijke website? Wat maakt een website goed of minder goed? Een website
is meer dan een aantal HTML pagina’s die aan elkaar verbonden zijn. De manier waarop de
inhoud gestructureerd is, het ontwerp, voorzieningen voor slechtzienden, de technische achtergrond, kortom het geheel, dat maakt het verschil tussen een goede en een minder goede
website. Dit bekijken we in Interfacedesign.

Grafische vormgeving
60 LT
Afst. 25%

60 LT
Afst. 25%

Project webdesign

Websiteproductie 1
In websiteproductie gaan we dan aan de slag met HTML 5, en CSS3 de basis bouwstenen van
elke website. Je leert afbeeldingen en andere elementen te structuren en zo te plaatsen dat ze
zowel op mobiele apparaten als computerschermen duidelijk te zien zijn. Je leert formulieren
te maken en de website te plaatsen op het internet.

Bij Grafische vormgeving leer je hoe je een smaakvol en commercieel verantwoord ontwerp
moet maken. Je leert wat een kleurenharmonie is, het hoe en waarom van lettertypes,…Je
leert je eigen logo te ontwerpen. Je leert werken met Adobe Illustrator en Adobe Indesign.

60 LT

In de module project webdesign werkt in groep(jes) aan een project waarin je alle opgedane
kennis uit de opleiding integreert. Tijdens de contactmomenten bespreek je wat (minder)
goed loopt en rapporteer je je vorderingen. Het laatste contactmoment presenteer je het
eindresultaat voor een jury.

60 LT
Afst. 66%

Afst. 25%

Websiteproductie 2

In deze module leer je een databasegestuurde website bouwen met een cms systeem Drupal,
Wordpress en/of Joomla. Alle stappen die bij het maken van een website van belang zijn,
komen aan bod: van conceptontwikkeling, bepalen van de vormgeving tot aan de realisatie.
Door het toevoegen van dynamische elementen kom je tot een boeiende en levendige website.
Je besteedt ook aandacht aan het publiceren en onderhouden van je website.

60 LT
Afst. 25%

Webanimatie
In deze cursus leer je 2D-animaties maken voor het web. Je leert met Adobe Animate figuren
animeren, geluid toevoegen en interactiviteit te ontdekken. Bovendien worden alle animaties
van Adobe Animate weggeschreven naar HTML5 (canvas) waardoor ze probleemloos in elke
browser op elk device kunnen worden bekeken en eenvoudig in websites kunnen worden
verwerkt.

60 LT
Afst. 25%

Webanimatie 2
In de module webanimatie 2 ga je dieper in op de werking van Adobe Animate CC.
Je maakt complexere webanimaties. Je werkt met dynamische teksten, symbolen die
reageren op muisbewegingen. Door deze interactie kunnen we spelelementen integreren in
onze animatie. We gebruiken Javascript als scripting taal die verder ook gebruikt wordt in
het maken van websites.

60 LT
Afst. 25%

Digitale beeldverwerking
Bij digitale beeldverwerking leer je hoe je een foto kan manipuleren. Je leert werken met Adobe Photoshop. Je leert hoe je een foto non-destructief kan bewerken, selecteren, je kan met
lagen en filters werken en weet hoe je een foto klaarmaakt voor een website of voor drukwerk. Tijdens de afstandsuren beoordeel je het werk van je collega’s en maak je een portfolio.

60 LT
Afst. 25%

Studenten voordeel!

Als student van CVO Antwerpen kan je een
Adobe CC-lidmaatschap voor 1 jaar kopen aan een
democratische prijs van € 75*.

* zolang de voorraad strekt, prijs onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten

