
TRAJECT: ICT EN GRAFISCHE TECHNIEKEN

Opleiding Webdesigner

Grafische Technieken

Webdesigner

Basis Vervolmaking Specialisatie
Digitale Beeldverwerking 1 [WD]
Photoshop 

PROJECT WEBDESIGN

Grafische Vormgeving 1 [WD]
Photoshop & Illustrator/INdesign

Interfacedesign

Websiteproductie 1 Websiteproductie 2 

Webanimatie 1 Webanimatie 2 

Digitale Fotografie

Grafische Technieken

Multimediaoperator

Basis Vervolmaking Specialisatie

Digitale fotografie 1 
Digitale fotografie - Basis

Digitale fotografie 2 
Digitale fotografie - Vervolmaking

Digitale fotografie 3
Dig. Fotografie Specialisatie: Mens & Reportage

Digitale fotografie 3
Dig. Fotografie Specialisatie: Architectuur & Materie

Aanvulling (los, gecombineerd met of aansluitend op een cursus Digitale Fotografie)

Digitale Beeldverwerking 1 [MMO]
Lightroom

Grafische vormgeving 1 [MMO]
Photoshop voor fotografen (1 +2)

Fotobewerking

&

Creatieve creaties

ICT in een creatieve context

Basis (voorkennis “Start to create”) Vervolmaking Specialisatie

Creatief met eenvoudige documenten 
Start to layout (PS + INDD)

Creatief met complexe documenten 
Fotoboek PRO

Creatief project
Creatief project

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen 
Fotoboek voor beginners
(basis photoshop / online fotoboek)

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen 
Photoshop creatief
Photoshop PRO

Creatief project
Photoshop UPGRADE



Grafische Vormgeving 1 [WD]
Photoshop & Illustrator/Indesign

Creatief met afbeeldingen: 
eenvoudige bewerkingen
Fotoboek voor beginners
(basis photoshop)

TRAJECT GRAFISCHE 
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Creatief met complexe documenten 
Fotoboek PRO

Creatief project

Photoshop UPGRADE

Creatief met eenvoudige documenten 
Start to layout (PS + INDD)

Creatief met afbeeldingen: 
complexe bewerkingen
Photoshop creatief
Photoshop PRO
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Bij voorkeur: eerst Ontwerp je online fotoboek of Digitale 
beeldbewerking (basis Photoshop aangewezen)

*

Digitale Beeldverwerking 1 [WD]
Photoshop

DIGITALE BEELDVERWERKING
In deze cursus ga je aan de slag met Photo-
shop en Lightroom. Photoshop is een grafisch 
programma dat het mogelijk maakt om via de 
computer foto’s en ander digitaal beeldmateriaal 
professioneel te bewerken. Lightroom laat je vlot 
bestanden zoeken, sorteren en organiseren. Het 
is de digitale versie van de donkere kamer. Van 
beide toepassingen leer je hier de basisgereed-
schappen gebruiken, je bewerkt en corrigeert 
eenvoudige beeldbestanden en je slaat ze op in 
het juiste bestandsformaat. Zo kom je te wet-
en welke verschillen en gelijkenissen er tussen 
de programma’s zijn en wat je best wanneer 
gebruikt.

GRAFISCHE VORMGEVING
In deze cursus ga je verder met Photoshop en 
krijg je de basis van indesign. Je leert dus zowel 
werken met rasters/pixels (Photoshop) als in 
vectoren (indesign). Hoe is een digitale foto 
opgebouwd, hoe krijg je een foto digitaal en in 
welk bestandsformaat moet je hem opslaan? In 
Photoshop leer je op een eenvoudige manier 
foto’s retoucheren, afbeeldingen samenvoegen, 
composities maken, werken met kleur, ... In 
Indesign leer je de basis van vectorieel tekenen 
met het vorm- en tekengereedschap. Logo’s, 
wegenplannen, webinterfaces, emoticons, ... zijn 
maar enkele zaken die je met dit programma kan 
ontwerpen.

FOTOBOEK VOOR BEGINNERS
Wil je snel en eenvoudig een online fotoboek aan-
maken maar weet je niet goed hoe je dit doet? In 
deze cursus komen alle stappen aan bod: welke 
aanbieder en welk albumtype je het beste kiest, 
hoe je de foto’s oplaadt, vervolgens je eigen al-
bum maakt en tot slot de bestelling plaatst. In de 
cursus worden tevens een aantal basistechnieken 
van Photoshop geïntegreerd, waardoor je ook 
leert hoe je een foto kan verbeteren, afbeelding-
en samenvoegt of een compositie maakt.

START TO LAYOUT
Deze cursus richt zich tot wie graag foto’s, teksten 
en illustraties wil leren combineren tot één grafisch 
verantwoord geheel. Aan de hand van kleine 
projecten zoals de lay-out van een wenskaart, 
flyer, affiche, boekcover of tijdschriftartikel, ga je 
creatief aan de slag. Je gebruikt Photoshop en 
Indesign, twee programma’s die elkaar uitstekend 
aanvullen. Voorkennis van Indesign is niet nodig, 
een basis van Photoshop is wel aangewezen. 
Heb je die niet, dan volg je best eerst “Ontwerp je 
online fotoboek” of “Digitale beeldverwerking 1”. 
In deze cursus verdiepen we ons voor wat betreft 
het gedeelte Photoshop o.m. in laagmaskers, 
geavanceerde laagtechnieken, pengereedschap, 
animaties en slimme objecten.

FOTOBOEK PRO
Weet je niet wat aan te vangen met de duizenden 
foto’s op je PC? Presenteer ze in gepersonali-
seerde foto-albums en bewaar je herinneringen! 
In deze cursus leer je een selectie maken van je 
beste foto’s en leer je ze te presenteren in een 
boeiend fotoboek. Volgende stappen worden 
grondig onder de loep genomen: foto’s ver-
zamelen en organiseren, foto’s selecteren en 
opslaan, scenario plannen, foto’s verbeteren en 
retoucheren, unieke omslagen ontwerpen, stram-
ienpagina’s, online fotoboek en tot slot een van 
a-tot-z eigen ontworpen professioneel fotoboek 

drukklaar afleveren.

CREATIEF PROJECT
Beschik je over een degelijke kennis van Photo-
shop en InDesign en heb je nog zin in een extra 
uitdaging? Kies dan voor deze cursus. Aan de 
hand van eigenzinnige en persoonlijke opdracht-
en leer je beide programma’s perfect combineren. 
Je maakt geavanceerde Photoshop-ontwerpen 
en werkt overzichtelijke lay-outs uit in InDesign, 
waardoor je de typografische mogelijkheden van 
het programma verder onder de knie krijgt. De 
opdrachten vragen net een tikkeltje meer van 
je tijd en creativiteit maar leiden steeds tot een 
indrukwekkend, drukklaar resultaat.



TRAJECT DIGITALE FOTOGRAFIE

DIGITALE FOTOGRAFIE 1 (basis)
Wil je de mogelijkheden van je digitale reflexcamera 

beter leren kennen? Dan zit je goed in deze basiscursus. 

De lens, de sluitertijd, het diafragma, de resolutie en de 

opslagmedia komen hier aan bod. Daarnaast verneem 

je ook meer over de basisregels van goede fotografie. 

Welke opstelling kiezen? 

Hoe vermijd je onscherpe foto’s? Wanneer gebruik je 

de flits? Ten slotte leer je ook eenvoudige trucs om je 

foto’s achteraf te verbeteren.

DIGITALE FOTOGRAFIE 2 (vervolmaking)
In deze cursus krijg je je reflexcamera volledig onder 

de knie. Je vakkennis wordt verder verfijnd, waarbij 

het creatief omgaan met licht een belangrijke 

plaats inneemt. Je werkt met gemengd licht en in 

verschillende lichtsituaties. Je maakt kennis met 

soorten flitsers, je leert hoe ze werken en hoe je ze 

instelt. 

Verder is er aandacht voor de kleurfotografie in al 

zijn aspecten: er wordt ingegaan op complementaire 

kleuren, kleureigenschappen en kleurbeheer. Ook 

de keuze van het objectief en de toepassing ervan in 

functie van het onderwerp komt hier aan bod.

DIGITALE FOTOGRAFIE 3
(optie architectuur & materie)
In deze cursus komen verschillende facetten van de 

architectuurfotografie aan bod, zoals ligging, functie 

en vorm van gebouwen. We bekijken de ruimtes van 

binnen en van buiten. Onze fotografische benadering 

is praktisch georiënteerd. Je leert kijken naar volumes, 

lijnen, licht en lichtinval, kleur en kleurentemperatuur 

en de wisselwerking tussen binnen(licht) en 

buiten(licht). 

In het gedeelte “materie” leer je, door gebruik van licht 

en verlichtingstechnieken, een textuur of materie juist 

benadrukken, bijvoorbeeld glas.

DIGITALE FOTOGRAFIE 3 
(optie Mens & Reportage)
Leren portretteren op locatie en in studio, dat is het waar 

het in deze cursus om draait. Je bekwaamt je verder in 

de soorten lichtbronnen en verlichtingstechnieken die 

je kan toepassen in een studio en je staat stil bij een 

aantal modelposes en de compositie van het portret. 

Ook de inspiratiebronnen en grote namen van de 

portretgeschiedenis krijgen hun plaats. In het gedeelte 

“reportage” passeren verschillende reportagevormen 

de revue en leer je de specifieke criteria en technieken 

die een bepaalde reportagevorm horen, correct 

toepassen.
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Digitale fotografie 2 
Digitale fotografie - Vervolmaking

Digitale fotografie 1 
Digitale fotografie - Basis

60
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Digitale Beeldverwerking 1 [MMO]
Lightroom

Grafische vormgeving 1 [MMO]
Photoshop voor fotografen (1 +2)

AANVULLING

60

60

Digitale fotografie 3
Dig. Fotografie Specialisatie:   
Mens & Reportage

Digitale fotografie 3
Dig. Fotografie Specialisatie:   
Architectuur & Materie



Digitale Beeldverwerking 1 [WD]
Photoshop

Grafische Vormgeving 1 [WD]
Photoshop & Illustrator/INdesign

Interfacedesign

TRAJECT WEBDESIGN
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Websiteproductie 1

Websiteproductie 2

Project Webdesign

Webanimatie 1

Webanimatie 2

*

DIGITALE BEELDVERWERKING
In deze cursus ga je aan de slag met Photoshop en 
Lightroom. Photoshop is een grafisch programma dat het 
mogelijk maakt om via de computer foto’s en ander digitaal 
beeldmateriaal professioneel te bewerken. Lightroom 
laat je vlot bestanden zoeken, sorteren en organiseren. 
Het is de digitale versie van de donkere kamer. Van beide 
toepassingen leer je hier de basisgereedschappen gebruik-
en, je bewerkt en corrigeert eenvoudige beeldbestanden 
en je slaat ze op in het juiste bestandsformaat. Zo kom je 
te weten welke verschillen en gelijkenissen er tussen de 
programma’s zijn en wat je best wanneer gebruikt.

GRAFISCHE VORMGEVING
In deze cursus ga je verder met Photoshop en krijg je de 
basis van indesign. Je leert dus zowel werken met rasters/
pixels (Photoshop) als in vectoren (indesign). Hoe is een 
digitale foto opgebouwd, hoe krijg je een foto digitaal en in 
welk bestandsformaat moet je hem opslaan? In Photoshop 
leer je op een eenvoudige manier foto’s retoucheren, af-
beeldingen samenvoegen, composities maken, werken met 
kleur, ... In Indesign leer je de basis van vectorieel tekenen 
met het vorm- en tekengereedschap. Logo’s, wegenplan-
nen, webinterfaces, emoticons, ... zijn maar enkele zaken 
die je met dit programma kan ontwerpen.

INTERFACEDESIGN
In deze cursus leer je wat er allemaal komt kijken bij het 
opzetten van een goede webinterface. Hoe maak je de 
webinterface duidelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk? 
Welke kleuren gebruik je? Welke lettertypes zijn geschikt? 
Welke navigatiesoorten bestaan er en wat zijn de voor- en 
de nadelen van de verschillende systemen? Naast het the-
oretische kader, krijg je ook veel praktische tips die je zelf 
kan toepassen bij het ontwerpen van een eigen interface.

WEBSITEPRODUCTIE 1 (BASIS)
In deze cursus leer je met behulp van XHTML een eenvou-
dige website bouwen. Alle stappen die bij het maken van 
een website van belang zijn, komen aan bod: van concep-
tontwikkeling, het bepalen van de vormgeving tot aan de 
realisatie. Er wordt ook aandacht besteed aan het publicer-

en en onderhouden van de website.

WEBSITEPRODUCTIE 2 (VERVOLMAKING)
In deze cursus leer je met behulp van HTML5 en PHP een 
complexe en databasegestuurde website maken. 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.  Er wordt tevens aandacht besteed aan 

het publiceren en onderhouden van de website.

WEBANIMATIE 1
In deze cursus krijg je de basisvaardigheden van Adobe 
Animate CC onder de knie. Je leert leuke cartoonfiguren en 
knoppen ontwikkelen en je maakt eenvoudige animaties 
waarmee je een website “in beweging” kan zetten. Je voegt 
ook interactiviteit  toe door middel van knoppen waarmee 
je gebruiker de animaties kan starten, stoppen en pauzer-

en.

WEBANIMATIE 2
In deze cursus leer je hoe door middel van HTML5, CSS3 en 
JQuery animaties maken die bepaalde onderdelen van de 
website extra in de kijken kunnen zetten. CSS3-animaties 
zijn enorm krachtig en kunnen prachtige resultaten oplev-
eren. Je maakt ook gebruik van de canvas-tag in samenw-
erking met JQuery zodat je door middel van code mooie 
tekeningen kan maken die je dan ook nog eens met JQuery 
kan animeren waardoor je een leuke visuele effecten en 
interactie met je gebruiken kan toevoegen. Een echte 

aanrader dus!

PROJECT WEBDESIGN
In deze cursus worden de inhouden van de verschillende 
voorafgaande modules geïntegreerd toegepast in een 
allesomvattend project. Je stelt een website op maat samen 
voor een echte klant. Je stelt daarbij een projectplanning 
op, je volgt deadlines, je kiest de juiste kleuren en technol-
ogieën, voorziet de nodige stijlvolle animaties en levert zo 
een prachtwebsite af die indien de klant zijn goedkeuring 
geeft ook effectief in gebruik genomen kan worden. Een 
mooie toevoeging aan je cv!


