
Adobe Photoshop Lightroom beschikt over verscheidene 
krachtige nieuwe functies, die de hedendaagse fotograaf een 
hoop werk uit handen nemen. Dit maakt het programma es-
sentieel voor gestroomlijnde werkprocessen binnen de hui-
dige digitale fotografie. Zo kun je met Photoshop Lightroom 
onder andere zeer eenvoudig en snel foto’s importeren, 
verwerken, beheren en tonen. Profiteer van de efficiëntie en 
hou meer tijd over om achter de lens door te brengen.
De cursus Photoshop Lightroom duurt twee dagen en is 

gebaseerd op het boek ‘Adobe Photoshop Lightroom - Class-
room in a Book’ dat deel uitmaakt van de officiële trainings-
serie van Adobe en hun gepubliceerde software. Tijdens de 
cursus leer je te werken met de drie essentiële modules van 
het programma: de Develop module, de Print module en de 
Web module. Wanneer je nog onbekend bent met Photo-
shop Lightroom, leer je eerst de basisbegrippen en functies 
kennen.
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Lesoverzicht*

Dag 1 

Les 1:  A Quick Tour of Photoshop Lightroom 

Les 2:  Introducing the workspace 

Les 3:  Importing 

Les 4:  Reviewing 

Les 5:  Organizing and selecting

Dag 1 

Les 6:  Developing and editing

Les 7:  Creating slideshows 

Les 8:  Printing images 

Les 9:  Publishing your photos on the web 

Les 10:  Creating backups and exporting photos 

* Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusinformatie

De cursus is verdeeld in tien lessen die ieder diep ingaan op de 

verschillende toepassingen, waaronder het creëren van slideshows, 

het importeren, het managen en het bewerken van foto’s. Naast het 

boek bestaat het lesmateriaal uit een cd met daarop oefeningen en 

extra materiaal, zodat je nog meer over Photoshop Lightroom te 

weten kan komen en je het met nog groter gemak kunt gebruiken.

Na afronding van de cursus is er de mogelijkheid om het bijbeho-

rende examen in een ‘Adobe Test Centrum’ af te leggen. Bij een 

succesvolle afronding ontvang je een officieel Adobe gebruikerscer-

tificaat.

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 fotografie is een pre.

Adobe® Photoshop® Lightroom® 5
Duur:  2 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.
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