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Basis multimedia
Deze cursus vormt een eerste kennismaking met multimedia. Je ontdekt verschillende programma’s van Adobe (Photoshop, Illustrator). Je maakt een stop-motionfilmpje, een luisterspel en een presentatie met Powtoon. Je leert het juiste vakjargon en multimediatechnologie.
In latere modules wordt er op sommige aspecten dieper ingegaan.

Digitale beeldverwerking
60 LT
Afst. 25%

Non-printproducties en Non-printproducties: scripting
De cursus Non-printproducties gaat over het tot stand brengen van dynamische presentaties
waarin video, geluid en animaties worden verwerkt tot een multimediaproject. Je leert er
vooral werken met Adobe After Effects.

120 LT
Afst. 25%

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
Afst. 25%

Videobewerking 1 en 2 en audiobewerking

Webanimatie
60 LT
Afst. 25%

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.

60 LT
Afst. 25%

Grafische vormgeving

In de cursus scripting leer je de basis van programmeren. Je leertde basis van JavaScripts en
je leert door code een arduino aansturen.

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 waardoor ze probleemloos in elke browser
op elk device kunnen worden bekeken en eenvoudig in websites kunnen worden verwerkt.

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.

In deze cursus word je ingeleid in één van de meest efficiënte vormen van communiceren: de
videoboodschap of het videofilmpje. Hier komen bewegend beeld en audio samen waardoor
het mogelijk is om dingen te vertellen die je ook kan laten zien. Een beeld zegt soms meer
dan 1000 woorden. Je krijgt een basis mee van het monteren van filmbestanden, niet enkel
technisch maar ook inhoudelijk. Je leert je verhaal te vertellen met een film. In videobewerking 2 leer je je in dit medium te vervolmaken. Samen met audiobewerking leer je audio vast
te leggen, te bewerken en te gebruiken. Tijdens de afstandsuren bereid je je jurywerk voor dat
je op het einde van de cursus persenteert.

180 LT
Afst. 25%

60 LT
Afst. 25%

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.

60 LT
Afst. 25%

3D-tekenen en 3D-animaties 1 en 2
In de cursus 3D-tekenen leer je modelleren in 3D. Je leert werken met het programma Maxon
Cinema 4D. Als cursist heb je recht op een thuislicentie van dit programma. In de cursus
3D-animaties leer je animeren in 3D. Je maakt zelfstandig maar met feedback een portfolio
waaraan je thuis en tijdens de lessen opdrachten en een eindwerk in verwerkt.

180 LT
Afst. 25%

Digitale fotografie
In de cursus digitale fotografie leer je hoe je een goede foto maakt. Je leert de instellingen
in de spiegelreflex-camera te gebruiken, je let op de cadrage en de belichting van je foto. De
basis van de belichting wordt zowel buiten als in onze fotostudio aangeleerd.

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*.
Bovendien krijg je als student 3D een gratis thuislicentie
voor Maxon Cinema 4D.
* zolang de voorraad strekt, prijs onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten

