
Je hebt een roman, kinderboek, reisverslag of een gedich-
tenbundel geschreven en nu wil je publiceren. Gewoon 
zelf, zonder uitgever. Dat kan als je er een e-book van  
maakt. Is dat moeilijk? Niet als je werkt met Apple's tekst-
verwerker Pages, òf met iBooks Author. 
Leer beide applicaties kennen en publiceer aan het eind 
van de cursus je eigen e-book!

In deze tweedaagse cursus leer je om een ePub-file aan te ma-
ken in Apple Pages, èn om een iBook te maken in iBooks Aut-
hor. Beide methodes hebben specifieke voordelen. Een boek 
met louter tekst en weinig vormgeving, is wellicht het meest 
gebaat bij een e-book volgens de ePub standaard. Een e-book 
met veel kleur, vormgeving, video of audio, komt beter tot zijn 
recht als iBook. De verschillen tussen beide systemen leer je 
in de cursus, zodat jij kunt bepalen hoe jouw boek het beste 
uit de verf komt. Tot slot vertellen we je hoe je je net geprodu-
ceerde boek kunt publiceren.

Self Publishing
Leer eBooks maken 

'Publiceer zelf je boeken 
met professionele uitstraling'
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Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die een goed verhaal,  
gedicht of (reis)verslag heeft geschreven en deze wilt publice-
ren via één of meerdere kanalen.

Benodigde voorkennis
Om deel te nemen aan deze cursus dient de cursist enige 
kennis te hebben van het gebruik van een Mac computer, 
maar het is geen vereiste. Het is aan te raden om de cursus  
Mac Basics gevolgd te hebben.

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands

Lesmateriaal
Bij de training krijg je het boek "iWork Basisboek".

Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Reader en boek.

Kosten:  Zie de CMM cursussen prijslijst 

Self Publishing 
Omschrijving cursus 

Lesoverzicht en onderwerpen

Dag 1 - Aan de slag met ePub
Les 1. Introductie: wat is een e-book?

Les 2. Wat biedt Apple Pages voor mogelijkheden

Les 3. Wegwijs worden in Apple Pages

Les 4. Werken met "reflowable content"

Les 5. Starten met het 'Best Practice' -sjabloon  
 van Apple

Les 6. Werken met stijlen

Les 7. Afbeeldingen gebruiken

Les 8. Inhoudsopgave maken & bewerken

Les 9. Je eigen sjabloon maken

Les 10. De cover ontwerpen

Les 11. Exporteren als ePub

Dag 2 - ePub uitbouwen, interactiviteit toevoegen 
Les 1. Terugblik vorige dag, vragen over eigen boek

Les 2. Wat biedt iBooks Author voor mogelijkheden

Les 3. Wegwijs worden in iBooks Author

Les 4. Werken met templates

Les 5. Teksten importeren uit Pages of Word

Les 6. Pagina's, secties en hoofdstukken

Les 7. Tekstvakken, vormen, tabellen en diagrammen

Les 8. Interactieve content

Les 9. Inhoudsopgave maken & bewerken

Les 10. Voorbeeld bekijken op de iPad

Les 11. Exporteren als iBook of PDF

Les 12. Regelen ISBN en publiceren in de iBookstore,  
 Bol.com, Selexyz of Amazon

Les 13. Hoe verkoop je je boek en andere tips.
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