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Animatie

Content visualiseren met lay-out en typografie
In deze module leer je een compositie maken met aandacht voor lay-out
en typografie. Je staat stil bij de verschillende aspecten die noodzakelijk
zijn voor het evenwichtig opmaken en positioneren van content (tekst,
kleur, beeldmateriaal en illustraties). Je leert op een nauwkeurige en efficiënte manier werken met Adobe Indesign.
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Illustratieve content
In deze module leer je illustraties tekenen en bewerken. Je ontdekt hoe je
illustraties digitaal (vectorieel) uitwerkt en vorm geeft, zodat ze geschikt
zijn voor verdere verwerking in het productieproces voor print-, web- en
communicatietoepassingen. Je leert op een nauwkeurige en efficiënte
manier werken met Adobe Illustrator.
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Multimediabestanden
In deze module leer je multimediabestanden bewerken en ontwikkelen.
De focus van deze module ligt op de beheersing van technieken voor het
bewerken van audio- en videomateriaal. Je leert op een nauwkeurige en
efficiënte manier werken met Adobe Premiere Pro en maakt gebruik van
video- en audioopnameapparatuur.

60LT

Complexe multimediabestanden
In deze module leer je de kennis en vaardigheden uit de vorige module
toepassen en gebruiken in een volledige productie. Je werkt gevorderde
onderdelen uit, waarbij ook aandacht uitgaat naar de eigen creatieve inbreng om onderdelen van het crossmediaal design (audio en video) in de
volledige productie te integreren rekening houdend met de beschikbare
tijd en budget.

In deze module ontdekt je meer over de evoluties van en het omgaan
met verschillende communicatietools. Je ontdekt de mogelijkheden van
online advertenties, diverse mediakanalen en nieuwe communicatiemiddelen. Communicatiestrategieën en de nodige knowhow zijn van essentieel
belang om gepaste media te selecteren in functie van succesvolle content
en communicatiecampagnes.
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Webtoepassingen

Complex digitale beeldverwerking
In deze module leer je de complexere mogelijkheden van beeldbewerking
en -ontwikkeling toepassen. Je krijgt inzicht in efficiënt werken, leert technieken te combineren en te gereedschappen gebruiken en juist toepassen.
Je leert op een professionele en efficiënte manier werken met Adobe Photoshop.
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Online media en communicatie

Digitale beeldverwerking
In deze modules leer je digitale beelden bewerken. Je maakt kennis met
de basisbegrippen van digitale beeldverwerking en leert omgaan met elementaire basistechnieken aan de hand van eenvoudige toepassingen. De
focus ligt zowel op het bewerken en verwerken van beelden als op de
kwaliteitscontrole. Je leert op een nauwkeurige manier werken met Adobe
Photoshop.

In deze module leer je eenvoudige animaties uitwerken voor crossmediale
producties. Het accent ligt hoofdzakelijk op het toepassen van animaties
op statisch beeldmateriaal. In deze module krijg je inzicht in de gangbare
animatietechnieken en leer je de productie publiceren.

In deze module leer je webtoepassingen ontwikkelen. Je bouwt een
webtoepassing met behulp van een content management system (CMS):
WordPress. Je leert het CMS installeren, gebruiken en onderhouden. De
focus van deze module ligt op het aanmaken, structureren en invullen van
pagina’s met aangeleverde inhoud, voornamelijk tekst en beeld, binnen
bestaande templates. Je maakt kennis met de gangbare codetalen die de
bouwstenen van elke webtoepassing zijn.
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Complexe Webtoepassingen
In deze module breid je de functionaliteit van een content management
systeem uit in functie van de productie, o.a. door add-ons te installeren en
te configureren. Je gebruikt HTML5, css3 en javascript om templates aan te
passen of op te bouwen in functie van de productie. Je leert een complexe
webtoepassing opleveren, publiceren en onderhouden.
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Project crossmedia assistent
In deze module worden in een project alle vaardigheden geïntegreerd die
je in de andere modules verworven hebt. Je grbruikt voor dit project technieken uit minstens 4 verschillende modules. Je werkt een realistisch en
op de arbeidsmarktgericht project van A tot Z uit voor een (fictieve) opdrachtgever. Je verdedigt je project voor een jury die bestaat uit interne en
externe juryleden.
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Studenten
voordeel!
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Als student van CVO Antwerpen kan je een
Adobe CC-lidmaatschap voor 1 jaar kopen aan een
democratische prijs van € 75*.
* prijs onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten

