
Een eigen website is in deze tijd essentieel. Adobe Muse is 
het meest gebruiksvriendelijke programma voor ZZP’ers, 
freelance vormgevers en iedereen die een eigen website wil 
bouwen zonder ook maar één code te hoeven programmeren. 
Hoe je omgaat met Muse leer je tijdens de cursus Muse van 
College of MultiMedia.

De cursus Muse is geschikt voor iedereen die zijn eigen 
website wil bouwen zonder daarbij moeilijke codes te hoeven 
schrijven. Muse wordt ook ingezet om snel (mobiele) websites 
te bouwen voor klanten.
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Lesoverzicht*

Dag 1

Les 1. Overview of the workspace

Les 2. Creating your sitemap

Les 2. Working with master pages

Les 3. Adding and styling text

Les 4. Working with shapes and color

Les 5. Adding images to your website

Dag 2

Les 6. Working with links and buttons

Les 7. Working with various widgets

Les 8. Adding navigational menus

Les 9. Slideshows, tabs, popups etc.

Les 10. Using scroll-motion (parallax)

Les 11. Setting up contact forms

Les 12. Inserting popular iframes and HTML

Les 13. Testing and taking your site live 

* Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusinformatie

De tweedaagse cursus Muse neemt je mee van website planning 

naar het ontwerpen, uitvoeren, testen en online plaatsen van 

je website. We beginnen de cursus met een korte inleiding over 

websites in het algemeen. Vervolgens leer je hoe je een handige 

website indeling maakt dankzij de Muse master pages en handige 

page en column guides. Dan is het tijd om iedere pagina concreet, 

vorm en inhoud te gaan geven. Je leert werken met teksten, af-

beeldingen, koppelingen, navigatie menu’s, interactieve widgets en 

motion scrolling. Tussentijds controleren en testen we alle creaties 

en correcties om te zien wat er gebeurd. Daarna wordt het tijd om 

je website online te zetten en bekijken we hoe je website eruit ziet 

in verschillende browsers op meerdere apparaten.

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.

 - Beheersing van de Engelse taal  

 (lesmateriaal en de software zijn Engelstalig)

 - Kennis van Illustrator of InDesign is niet vereist maar wel een pre,  

 aangezien veel tools op vergelijkbare wijze gebruikt worden.

Muse CC - Complete
Duur:  2 dagen 

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


