
Photoshop CC is niet alleen het ideale programma om foto’s 
in te retoucheren en beeld te manipuleren, maar heeft ook 
de gereedschappen om te illustreren en te visualiseren. Met 
Photoshop kun je gemakkelijk onderdelen op foto’s vrij-
staand maken, werken in meerdere lagen, met verschillende 
effecten en laagmaskers en op diverse manieren kleuren 
aanpassen, waarmee je verbluffende resultaten bereikt.

Deze vierdaagse Photoshop cursus is gebaseerd op het boek 
‘Adobe Photoshop CC - Classroom in a Book’ en maakt deel 
uit van de officiële trainingsserie van Adobe en hun gepubli-
ceerde software. Hierbij hoort ook de officiële CD waarop al 
het lesmateriaal terug te vinden is en waarmee de opdrach-
ten uit het boek gemaakt kunnen worden. 
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Lesoverzicht*

Dag 1  (Tevens Photoshop Basics)

• Getting to know the work area

• Basic photo corrections

• Working with selections

• Layer basics

Dag 2

• Quick fixes

• Masks and channels

• Typographic design

• Vector drawing techniques

Dag 3

• Advanced compositing

• Painting with the mixer brush

• Editing video

• Working with camera raw

Dag 4

• Preparing files for the web

• Producing and printing consistent color

• Printing 3D files 

* Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusinformatie

De cursus is verdeeld in veertien lessen die je de basis van Photo-

shop leren. Je leert o.a. op diverse manieren selecteren en vrij-

staand maken, maskeren, vectorgeoriënteerd werken met paden 

en layershapes, kleurcorrecties maken en retouche, reparatie, 

manipulatie en vervormen van beeld. Verder worden de diverse 

manieren om met tekst te werken, het maken van webpagina’s, 

rollover web visuals en animating GIF behandeld. Natuurlijk wordt 

er ook aandacht besteed aan de verschillende bestandsformaten, 

resolutie, kleurprofielen en het printen en exporteren van beeld.

Deze Photoshop training is bedoeld voor iedereen die (beter) met 

Photoshop wil leren werken, grafisch vormgever, fotograaf, hob-

byist of professional is. Nadat je de cursus hebt gevolgd, heb je de 

mogelijkheid het bijbehorende examen te doen. Bij succesvolle 

afronding van het examen bij een ‘Adobe Test Centrum’ ontvang je 

een officieel Adobe gebruikerscertificaat.

Adobe Classroom in a book

De best verkochte serie van de software 

training werkboeken die je de eigen-

schappen van Adobe software snel en 

gemakkelijk eigen leert maken. Class-

room in a book met de officiële cursus 

Photoshop CC Complete biedt datgene 

wat geen ander boek of trainingspro-

gramma kan - een officiële trainingssessie 

van Adobe Systems Incorporated, ontwikkeld met de steun van 

Adobe expertise.

Benodigde voorkennis
 - Bekendheid met het gebruik van een computer en de  

 algemene software eigenschappen.

 - Goede vaardigheid in de Engelse taal, aangezien het  

 lesmateriaal en de software Engelstalig zijn.

 - Enige ervaring met de interface van Photoshop is een pre.

PHOTOSHOP CC - Complete
Duur:  4 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: Het boek ‘Adobe Photoshop CC - 
  Classroom in a Book’ inclusief 
  bijbehorend oefenmateriaal.

Prijs:  Zie prijslijst (inclusief lesmateriaal  
  en lunch) *

Maatwerk: Deze cursus is ook als maatwerk  
  traject beschikbaar. 

* Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Alle CMM cursussen zijn vrij van btw.


