
Adobe Illustrator is een programma dat door professionele 
grafisch ontwerpers, DTP-ers, illustratoren en technisch te-
kenaars over de hele wereld wordt gebruikt voor het maken 
van vectorillustraties. Het programma maakt deel uit van 
de Adobe Creative Cloud en biedt precisie en kracht met 
geavanceerde tekengereedschappen, expressieve natuurlijke 
penselen en een schat aan tijdbesparende functies. 

De driedaagse cursus Adobe Illustrator Complete is geba-
seerd op het boek ‘Adobe Illustrator - Classroom in a Book’ 
en maakt deel uit van de officiële trainingsserie van Adobe 
en hun gepubliceerde software. De cursus Illustrator Com-
plete wordt gegeven door een Adobe Certified Trainer, die 
de software zelf ook dagelijks gebruikt en dus altijd op de 
hoogte is van de laatste tips & tricks in zijn vakgebied.
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Cursus Illustrator - Complete
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Cursusinformatie

Na afloop van de cursus Adobe Illustrator Complete heeft de deel-

nemer voldoende basiskennis en vaardigheden voor het zelfstandig 

maken en bewerken van grafische beelden, zoals illustratieve teke-

ningen, grafische producten en technische tekeningen.  De cursus 

Illustrator Complete is daarom geschikt voor zowel professionele 

ontwerpers en illustratoren als gebruikers die grafische werkzaam-

heden verrichten als hobby of binnen kantoortoepassingen. 

Bij het lesmateriaal hoort ook de officiële CD waarop alle lessen 

zijn terug te vinden en waarmee je de opdrachten uit het boek kunt 

maken. Ook staat er naast de lessenserie ander behulpzaam materi-

aal op, zodat je nog meer over Illustrator CC te weten kan komen 

en het met nog groter gemak kunt gebruiken. Na het volgen van 

deze cursus kan je het bijbehorende examen 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 

biedt datgene wat geen ander boek of 

trainingsprogramma kan - een officiële 

trainingssessie van Adobe Systems Incor-

porated, 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.

 - Basiskennis van graphic design is een pré..

ILLUSTRATOR CC - Complete
Duur:  3 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: Het boek ‘Adobe Illustrator 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.

Lesoverzicht*

Dag 1

• Getting to know the work area

• Techniques for selecting artwork

• Using shapes to create artwork for a postcard

 

Dag 2

• Editing and combining shapes and paths

• Transforming artwork

• Creating an illustration with the drawing tools

• Using color to enhance signage

• Adding type to a poster

 

Dag 3

• Organizing your artwork with layers

• Gradients, blends, and patterns

• Using brushes to create a poster

• Exploring creative uses of effects and graphic styles

• Creating artwork for a t-shirt

• Using illustrator cc with other adobe applications

• Preparing content for the web

* Dagindeling is onder voorbehoud.


