
Web Designer 

Start:  maart en september
Duur: 4 of 6 maanden (fulltime of parttime)
Lessen: maandag, dinsdag, woensdag overdag
 of twee avonden per week van 18:30 - 21:45 uur
 of zaterdag van 10:15 - 17:15 uur.

Deze opleiding kun je zowel fulltime als parttime volgen. Deze opleiding is 
tevens onderdeel van de opleidingen MultiMedia Engineer en Web Engineer.   

Webspecialisten

Het internet blijft groeien, waardoor de vraag naar professioneel opgeleide 
webspecialisten steeds groter wordt. Webspecialisten hebben een brede en 
diepgaande kennis van web- en interactiondesign. CMM leidt mensen op tot 
webspecialist. Al velen hebben de opleiding Web Designer afgerond en zijn 
vervolgens met succes aan het werk gegaan als web- of interactiondesigner, 
zelfstandig of in dienstverband.

De Opleiding

De opleiding Web Designer heeft een veelomvattend lesprogramma, waarin 
je de basis leert van alle disciplines die nodig zijn voor professioneel web- en 
interactiondesign. Deze disciplines zijn: projectplanning (concepting), het 
ontwerpen van grafische gebruikersinterfaces (GUI design), audio- en vi-
deoproductie, het maken van graphics (digitale beelden) en web authoring 
(HTML5). Bij al deze onderwerpen leer je bovendien alles over bestandsfor-
maten en compressietechnieken. Verder komen algemene onderwerpen als 
projectplanning en projectmanagement aan bod, alsmede de toepassing 
van industriestandaard software voor professionele producties.

Carrièremogelijkheden

De mogelijkheden voor een student met het Web Designer certificaat zijn 
zeer divers. Een aantal voorbeelden:

Freelancer
Je bezit de basiskennis om basis websites te maken. Als freelancer zal je zelf 
verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en het ontwikkelen hiervan.

Webmaster
Als webmaster beheer en onderhoud je een website. Bijna ieder bedrijf heeft 
tegenwoordig een website, dus je kunt in zeer uiteenlopende branches 
werken.

Adviseren
Je hebt tijdens de module Web Designer kennis opgedaan om opdrachtge-
vers of collega’s te adviseren welke technieken geschikt zijn voor specifieke 
webprojecten.

Dienstverband
Je kunt ook bijvoorbeeld in een Junior positie terecht bij reclamebureau’s 
of webdesignbureau’s. Tijdens de praktijk leer je de meer geavanceerdere 
technieken en eventueel vul je jouw kennis en vaardigheden aan met een 
korte cursus bij CMM.

Lesmateriaal

•  Adobe Photoshop - Classroom in a book
•  Adobe Dreamweaver - Classroom in a book
•  Pro Tools 101: Official Courseware
•  Web Style Guide
•  HTML & XHTML the definitive reference
•  Apple Pro Training Series: Final Cut Pro X
•  CMM Reader, samengesteld door de docent.

Het lesmateriaal is voornamelijk in het Engels. De lessen in het Nederlands.

Onderdeel van Web Engineer en MultiMedia Engineer

De opleiding Web Designer kan worden vervolgd met de opleiding Front-
End Developer. Deze opleiding sluit naadloos aan op Front-End Developer. 
Bij afronding van Web Designer en Front-End Developer ontvang je het Web 
Engineer diploma. Voor het MultiMedia Engineer diploma moet je ook de 
derde module (Web Developer) volgen.

Deelname aan deze opleiding geeft je recht op 20% korting op alle cursus-
sen van CMM. 
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