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Combineer en bespaar
Al gehoord van onze voordelige pakketten en abonnementen?

Pakketten: doorheen de brochure stellen we je per thema 
telkens een voordelig pakket voor dat je helemaal up-to-date 
brengt in één domein. 

Abonnement: wil je graag volledig vrij kunnen bepalen 
welke opleidingen je combineert? Dan is een abonnements-
formule ideaal. Lees meer over de prijzen en formules op 
pagina 10.

Opleiding op maat: nood aan een opleiding die helemaal is 
afgestemd op de noden van jouw bedrijf? Bekijk je opties op 
pagina page 18!

Laat je inschrijvingsgeld subsidiëren via de kmo-portefeuille.

Kijk op pagina 11 of jouw bedrijf gebruik kan maken van 
kortingen tot 40% via de kmo-portefeuille.

Voor meer info over onze voordelige formules en de 
kmo-portefeuille kan je steeds terecht op ons algemeen 
nummer 052 41 45 65 of mail naar info@typografics.be.

Inhoud

Crossmedia traject 4

What’s new in… 5

Design en lay-out 6

Fotobewerking 8

Prijzen 11

Motion design en video editing 12

Creative skills voor marketing & communicatie 14

Webdesign 16

Opleiding op maat 18

Welkom in de 
Typografics Academy
Je wil je graag bijscholen in InDesign, After Effects, 
Illustrator of een ander grafisch programma? Bij 
Typografics bieden we diverse opleidingen aan in ons 
Adobe Authorised Training Centre.
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Ons team

Michael Buelens
Talent Academy Manager

Jensie De Gheest
Design & Lay-out Instructor

Sarah De Gendt
Internal Sales & Management Assistant

Elke Drieghe
Design & Creative Instructor

Tom Boone
Motion & Video Instructor

Elke Moras
Web & Motion Instructor

Dries Rotty
UX / UI Design Instructor

Roel Belmans
Motion & Video Instructor

Chris De Paepe
Motion & Video Instructor

Kris De Paepe
Design & Lay-out Instructor

Authorised by Adobe
Onze Academy is één van de weinige Adobe Authorised Training 
Centres in België. Alle opleidingen beantwoorden aan de kwaliteits-
normen van Adobe. Je krijgt ook steeds les van gekwalificeerde 
professionals met veel praktijkervaring. Zij kunnen probleemloos je 
vragen en issues oplossen.

Onze locaties
Je kan opleidingen volgen op verschillende locaties. We hebben 
hubs in Hamme, Gent, Antwerpen, Brussel en Hasselt.

Voor meer info over de hubs kan je terecht bij onze collega 
Sarah. Zij is telefonisch bereikbaar via 052 41 45 65 of mail naar 
info@typografics.be

Hamme - Typografics
Zwaarveld 45 - 9220 Hamme

Gent - Het Letterkabinet
Dok Noord Building 4 E nr 102 - 9000 Gent

Antwerpen - House of ape
Grote Hondstraat 44 - 2018 Antwerpen 

Brussel - Co.Station
Parvis Sainte-Gudule 5 - 1000 Brussel

Hasselt - Campus Corda
Kempische Steenweg 311 - 3500 Hasselt 
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Boek deze opleiding(en) rechtstreeks op onze site www.typografics.be/nl/opleidingen

CROSSMEDIA TRAJECT

Crossmedia
traject

Grafisch vormgevers moeten tegenwoordig op de hoogte zijn van 
de nieuwste ontwikkelingen in diverse disciplines. Opdrachtgevers 
verwachten vaak dat je zowel Photoshop, InDesign als animatie en 
videobewerking in de vingers hebt. Heb jij het gevoel dat je op het 
gebied van digital design en video achterop hinkt ?

Neem dan zeker deel aan ons 6 daags Crossmedia traject!

We starten vanuit InDesign en bekijken ook de wisselwerking met 
Illustrator en Photoshop. We geven je telkens concrete tips om 
efficiënter en flexibeler te werken. Vervolgens ga je aan de slag met 
video en motion graphics.  

Je doorloopt dit traject in vaste kleine groepjes van maximum 6 
personen. Onze trainers nemen je bestaande werkwijze en files on-
der de loep zodat je tijdens deze groepsopleiding ook persoonlijke 
begeleiding krijgt en de inhoud extra relevant wordt.

Na afloop van dit traject ben je gegarandeerd weer helemaal mee 
met alle mogelijkheden en trends op vlak van design!

Dag 1 InDesign
 • Opfrissing werkmethodes
 • Nieuwe features verkennen
 • Mogelijkheden Creative Cloud-libraries
 • Ontwerpen voor digitale toepassingen
 • Interactiviteit en animatie
 • Exporteren naar interactief document
 • Publiceren op het web

Dag 2 Photoshop
 • Nieuwe features verkennen
 • Mogelijkheden Creative Cloud-libraries
 • Smart objects
 • Niet-destructief bewerken
 • Animatie en video in Photoshop
 • Mogelijkheden Creative Cloud-libraries

Dag 3 Illustrator
 • Nieuwe features verkennen
 • Mogelijkheden Creative Cloud-libraries
 • Opfrissing tekenmethodes en tools
 • Pixel Perfect design + Web export

Dag 4-5 After Effects Basic
 • Introductie tot de interface, werkvelden en projecten
 • Photoshop- en Illustrator creaties importeren
 • De basics van motion tracking leren kennen
 • Gebruikmaken van keying technieken (groen scherm)
 • Renderen en exporteren via Adobe Media Encoder

Dag 6 Adobe Premiere Rush CC Basic
 • Verkenning van de interface
 • Projecten beheren in de Cloud
 • Montages maken
 • Motion graphic-templates toepassen
 • Kleur bewerken
 • Exporteren en publiceren

Crossmediatraject voorjaar 2019

Hamme
 8/05   15/05   22/05   29/05   5/06   12/06 

Gent
 26/04   3/05   10/05   17/05   24/05   7/06 

Brussel
 7/02   14/02   21/02   28/02   14/03   21/03 

Antwerpen
 14/05   21/05   28/05   4/06   11/06   18/06 

Crossmediatraject najaar 2019

Hamme
 15/10   22/10   5/11   12/11   19/11   26/11 

Gent
 8/11   15/11   22/11   29/11   6/12   13/12 

Brussel
 10/10   17/10   24/10   7/11   14/11   21/11 

Antwerpen
Enkel in het voorjaar
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Nog bijkomende vragen? Bel ons dan op via 052 41 45 65 of mail naar info@typografics.be

WHAT’S NEW IN…

What’s New in InDesign, Illustrator, 
Photoshop en After Effects?
In 4 afzonderlijke opleidingen tonen we je de mogelijkheden 
van de nieuwste functies in InDesign, Illustrator, Photoshop 
en After Effects. Aan de hand van concrete voorbeelden en 
oefeningen passen we de features toe op specifieke projec-
ten. Daarnaast frissen we ook de nieuwste functies van de 
vorige versies nog eens op.

Ga voor een voordelig pakket!
Wil je 100% up-to-date zijn? Kies dan voor een pakket van 
deze What’s New-reeks aan een voordelig tarief. Zo ben je 
zeker dat je helemaal mee bent met al deze programma’s!

Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.

Everything New in Design
Duur 4 dagen

 +  +  + 

Adobe InDesign CC  
What’s New
Duur 1 dag

 Hamme   26/03   21/11 

 Gent   13/02   13/11 

 Antwerpen   13/03 

 Brussel   19/02 

Adobe Photoshop CC  
What’s New
Duur 1 dag

 Hamme   2/04   5/12 

 Gent   27/02   20/11 

 Antwerpen   21/03 

 Brussel   29/01 

Adobe Illustrator CC  
What’s New
 Duur 1 dag

 Hamme   12/03   28/11 

 Gent   20/02   27/11 

 Antwerpen   01/04 

 Brussel   05/02 

Adobe After Effects CC  
What’s New
Duur 1 dag

 Hamme   19/03   12/12 

 Gent   6/02   6/11 

 Antwerpen   28/03 

 Brussel   12/02 

 Hasselt   11/02   25/11 
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Boek deze opleiding(en) rechtstreeks op onze site www.typografics.be/nl/opleidingen

DESIGN EN LAY-OUT

Adobe InDesign CC  
Basic
Duur 2 dagen

Met deze toonaangevende app voor paginalay-out kun je prachtige 
documenten creëren, preflighten en publiceren voor zowel drukwerk 
als digitale media. Denk aan posters, boeken, digitale tijdschriften, 
e-boeken en interactieve pdf’s. Wij helpen je op weg om elke op-
dracht op een efficiënte en professionele manier uit te werken.

 • Verkenning van de werkruimte
 • Nieuwe documenten maken
 • Objecten tekenen en beheren
 • Werken met tekst en tabellen
 • Plaatsen en beheren van beelden
 • Werken met kleur en stalen
 • Documenten exporteren en delen

 Hamme   12/02 - 20/02   3/10 - 16/10 

 Gent   28/01 - 7/02   2/09 - 12/09 

 Antwerpen   11/02 - 21/02   24/09 - 2/10 

 Brussel   20/03 - 2/04 

Adobe InDesign CC  
Advanced
Duur 2 dagen

Verfijn je InDesign skills en leer complexe documenten opstellen. We 
gaan in deze tweedaagse opleiding dieper in op diverse functies om 
de opmaak van lange documenten te beheersen. Ontdek de gehei-
men van opmaakstijlen om in minder tijd meer te verwezenlijken en 
allerhande zaken te automatiseren.

 • Geavanceerde documenten opstellen voor print en web
 • Importeren van Word- en Excelbestanden
 • Werken met geneste en grep-stijlen
 • Opsommingstekens en nummering beheersen
 • Creatie van inhoudstafels en kruisverwijzingen
 • Interactieve documenten bouwen
 • Geavanceerde exportopties

 Hamme   7/05 - 17/05   20/11 - 3/12 

 Gent   11/03 - 22/03   14/10 - 25/10 

 Antwerpen   6/05 - 16/05   13/11 - 22/11 

 Brussel   6/06 - 19/06 

Adobe Illustrator CC  
Basic
Duur 2 dagen

Adobe Illustrator is de standaard op het gebied van vector te-
kenwerk. Ontdek hoe je logo’s, illustraties, infographics of zelfs 
mode-ontwerpen kan creëren. Aan de hand van praktische oefe-
ningen leren we je de pen tool beheersen en tonen we hoe je met 
tal van tekengereedschappen complexe vormen kan bouwen en 
vormgeven.

 • Verkenning van de werkruimte
 • Nieuwe documenten maken en beheren
 • Werken met de pen tool en andere tekengereedschappen
 • Transformatie gereedschappen
 • Werken met kleur en kleurgereedschappen
 • Werken met tekst
 • Effecten toepassen en beheren

 Hamme   18/02 - 28/02   11/10 - 24/10 

 Gent   21/01 - 31/01   9/09 - 20/09 

 Antwerpen   4/02 - 15/02   16/09 - 27/09 

 Brussel   15/03 - 25/03 

Adobe Illustrator CC  
Advanced
Duur 2 dagen

Werk je al met Illustrator maar wil je graag complexere tekeningen 
kunnen maken? Wij leren je concrete technieken aan om geavan-
ceerde vectorillustraties te tekenen. Ontdek de geheimen van het ap-
pearancepaneel en maskers. Verken de mogelijkheden van penselen 
en symbolen en hoe je deze zelf maakt.

 • Patronen en symbolen maken
 • Penselen gebruiken en maken
 • Vormgeven van objecten via het appearancepaneel
 • Werken met effecten en transparency-technieken
 • Werken met grafieken
 • Geavanceerde kleurtoepassingen
 • Exporttechnieken voor print en web

 Hamme   13/05 - 23/05   29/11 - 9/12 

 Gent   18/03 - 1/04   7/10 - 17/10 

 Antwerpen   29/04 - 9/05   4/11 - 15/11 

 Brussel   3/06 - 17/06 
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Design Basic
Alle basic opleidingen
Duur 6 dagen

 +  + 

Design Advanced
Alle advanced opleidingen
Duur 6 dagen

 +  + 

Mockup Master
Illustrator Basic + Dimension CC
Duur 3 dagen

  +  

Word een Desktop Publishing Hero
Alle basic + advanced opleidingen
Duur 12 dagen

 +  +  +  +  + 

Ga voor een voordelig pakket!
Wil je je basiskennis in al deze programma’s bijschaven 
en je skills naar een hoger niveau tillen? Kies dan voor 
een pakket aan een voordelig tarief. Zo ben je zeker dat 
je helemaal mee bent met al deze programma’s! 

Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.

Infographics ontwerpen  
met Adobe Illustrator CC
Duur 1 dag

Wil je op een leuke en aantrekkelijke manier cijfermateriaal of an-
dere data de wereld insturen? Daar zijn infographics ideaal voor! De 
creatie en uitwerking van goede infographics is tegenwoordig cruci-
aal om je als bedrijf te onderscheiden. Een gestructureerde aanpak 
om je data te analyseren én een stevige kennis van Adobe Illustrator 
is in elk geval onontbeerlijk als je een professioneel resultaat wil be-
reiken. Tijdens deze opleiding verkennen we alle functies, methodes 
en tools die je nodig hebt om zelf een creatieve infographic uit te 
werken. 

 • Van data naar concept en uitwerking 
 • Je Illustrator-document voorbereiden
 • Essentiële tekentools en functies
 • Kleur beheersen
 • Shape Builder Tool
 • Appearancepaneel
 • Grafieken genereren en bewerken
 • Vormgeving van grafieken

 Hamme   26/04   2/12 

 Gent   13/06   18/11 

 Antwerpen   24/01 

 Brussel   11/03   3/10 

Mockups maken  
met Adobe Dimension CC
Duur 1 dag

Adobe Dimension CC is dé applicatie voor de creatie van 
3D-mockups of de integratie van 3D-objecten in afbeeldingen. 
Gedaan met moeilijke mockups in Photoshop! We tonen hoe je op 
een eenvoudige manier je eigen verpakkingsontwerpen en andere 
designs toepast op 3D-objecten. Je leert ook hoe je deze 3D-objec-
ten in een foto plaatst en vervolgens printklare visuals uitvoert of je 
ontwerp in 3D deelt op het web.

 • Verkenning van de werkruimte
 • Documentinstellingen
 • 3D-objecten plaatsen en aanpassen
 • Materialen toepassen en bewerken
 • Afbeeldingen op objecten toepassen
 • Achtergronden plaatsen
 • Belichting van de scène
 • Documenten exporteren voor print of online

 Hamme   20/05   13/12 

 Gent   5/06   07/11 

 Antwerpen   27/02   26/09 

 Brussel   4/04   12/09 

 Hasselt   22/01   02/12 
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Boek deze opleiding(en) rechtstreeks op onze site www.typografics.be/nl/opleidingen

FOTOBEWERKING

Adobe Photoshop CC  
Basic
Duur 2 dagen

Adobe Photoshop is de ideale tool om beelden te bewerken voor 
diverse toepassingen: video, print en web. Via praktische oefeningen 
leer je special effects creëren, bewerken en toepassen op beelden 
en tekst. Dit beeldmateriaal kan voor uiteenlopende doeleinden 
gebruikt worden: print- en marketingdocumenten, presentaties, 
websites, e-learning en andere digitale apps. In deze tweedaagse 
opleiding krijg je een grondige introductie tot de nieuwste technie-
ken en tools van Adobe Photoshop CC.

 • Introductie tot digitale beeldbewerking
 • Verkennen van interface en werkvelden
 • Werken met de selectiegereedschappen
 • Werken met lagen en groepen
 • Betere selecties maken met de selectie- en maskfeature
 • Werken met laagmaskers
 • Aanpassingslagen gebruiken voor kleur- en lichtbewerking 
 • Retoucheren van foto’s

 Hamme   15/02 - 25/02    8/10 - 21/10 

 Gent   24/01 - 4/02   5/09 - 18/09 

 Antwerpen   8/02 - 18/02   19/09 - 30/09 

 Brussel   18/03 - 28/03 

Adobe Photoshop CC  
Advanced
Duur 2 dagen

Til je Photoshopskills naar the next level in deze tweedaagse oplei-
ding voor gevorderden. Via praktijkvoorbeelden tonen we hoe je nog 
professionelere beelden creëert in Adobe Photoshop. Je leert ook 
meer over diverse geavanceerde tools en technieken om je workflow 
te optimaliseren.

 • Complexe composities creëren via smart objects
 • Retoucheren en corrigeren van beelden
 • Gebruik van camera raw in verschillende bestandsformaten
 • Verkennen van de brush tool
 • Unieke effecten creëren met custom brushes
 • Gedetailleerde selecties maken met vector paths
 • Geanimeerde gifjes maken
 • Ontwerpen voor diverse schermformaten

 Hamme   10/05 - 21/05   25/11 - 6/12 

 Gent   14/03 - 27/03   10/10 - 23/10 

 Antwerpen   3/05 - 13/05   8/11 - 18/11 

 Brussel   12/06 - 24/06 
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Nog bijkomende vragen? Bel ons dan op via 052 41 45 65 of mail naar info@typografics.be

Composities maken  
met Adobe Photoshop CC
Duur 1 dag

Composities of samengestelde beelden maken met Photoshop is 
een vak apart. Tijdens deze opleidingsdag helpen wij je op weg aan 
de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Je leert op een professio-
nele manier meerdere foto’s of foto-onderdelen samen te voegen tot 
een nieuw beeld. We bekijken ook geavanceerde detouragetechnie-
ken en color matching.

 Hamme   29/01   4/09 

 Gent   25/03 

 Antwerpen   07/06 

 Brussel   24/04   6/11 

Beelden retoucheren  
met Adobe Photoshop CC
Duur 1 dag

Beelden retoucheren is een kunst. Van huidretouches tot het aan-
passen van een lichaamshouding: tijdens deze dagopleiding leren 
we je tal van tools en technieken aan om dergelijke opdrachten tot 
een geslaagd einde te brengen.

 Hamme   25/01   13/09 

 Gent   02/05 

 Antwerpen   12/03 

 Brussel   1/03   27/11 

Adobe Lightroom CC  
Basic
Duur 1 dag

Adobe Lightroom CC zit in een nieuw jasje. Of je nu op je 
smartphone, tablet, desktop of in een browser foto’s wil bewerken, 
het kan allemaal. Je fotobibliotheek zit bovendien in de cloud zodat 
je collectie en bewerkingen steeds synchroon zijn op al je devices.

 • Introductie tot de interface
 • Foto’s beheren in de Cloud
 • Foto’s bewerken op mobile, tablet of in de browser
 • Sneller aanpassingen maken met presets
 • Foto’s en albums delen en exporteren

 Hamme   22/03   23/09 

 Gent   25/02   14/11 

 Antwerpen   25/06   6/09 

 Brussel   30/04   09/12 

 Hasselt   14/06   08/10 

Ga voor een voordelig pakket!
Wil je 100% up-to-date zijn? Kies dan voor een pakket 
uit deze reeks aan een voordelig tarief. Zo ben je zeker 
dat je helemaal mee bent met al deze programma’s! 

Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.

Photoshop Hero
Basic + Advanced
Duur 4 dagen

 +  

Photoshop Pro
Lightroom + Composities + Retoucheren
Duur 3 dagen

 +  +  
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PRIJZEN

Opleiding   Locatie   Prijs

Crossmediatraject Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 4
Crossmediatraject • • • •  € 2.199

What’s new in… Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 5
Adobe InDesign CC What’s New • • • •  € 400

Adobe Photoshop CC What’s New • • • •  € 400

Adobe Illustrator CC What’s New • • • •  € 400

Adobe After Effects CC What’s New • • • • • € 400

Design en Lay-out Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 6
Adobe InDesign CC Basic • • • •  € 800

Adobe InDesign CC Advanced • • • •  € 800

Adobe Illustrator CC Basic • • • •  € 800

Adobe Illustrator CC Advanced • • • •  € 800

Infographics ontwerpen met Adobe Illustrator CC • • • •  € 400

Mockups maken met Adobe Dimension CC • • • • • € 400

Fotobewerking Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 8
Adobe Photoshop CC Basic • • • •  € 800

Adobe Photoshop CC Advanced • • • •  € 800

Composities maken met Adobe Photoshop CC • • • •  € 400

Beelden retoucheren met Adobe Photoshop CC • • • •  € 400

Adobe Lightroom CC Basic • • • • • € 400

Motion design en Video editing Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 12
Video’s voor social media maken met Adobe Premiere Rush CC • • • •  € 400

Adobe Premiere Pro CC Basic • • • • • € 800

Adobe After Effects CC Basic • • • • • € 800

Adobe After Effects CC Advanced • • • • • € 800

Creative skills voor Marketing & Communicatie Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 14
Adobe Photoshop CC Basic • • • •  € 800

Video’s voor social met Adobe Premiere Rush CC • • • • • € 400

Adobe InDesign CC Basic • • • •  € 800

Visual Storytelling met Adobe Spark • • • • • € 400

Webdesign Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 16
Adobe Animate CC Basic • • • • • € 800

Adobe XD CC Basic • • • • • € 400

Sketch Basic • • • • • € 400

User Experience Design Basic • • • • • € 400

10 Nog bijkomende vragen? Bel ons dan op via 052 41 45 65 of mail naar info@typografics.be



PRIJZEN

kmo-portefeuille
Ben je een kleine of middelgrote onderneming? 
Dan kan je respectievelijk 40 en 30 procent 
financiële steun krijgen als je een opleiding boekt.

Bekijk alle voorwaarden op www.kmoportefeuille.be

Erkenningsnummer Typografics voor Opleiding DV.O106158

Opleiding   Locatie   Prijs

Crossmediatraject Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 4
Crossmediatraject • • • •  € 2.199

What’s new in… Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 5
Adobe InDesign CC What’s New • • • •  € 400

Adobe Photoshop CC What’s New • • • •  € 400

Adobe Illustrator CC What’s New • • • •  € 400

Adobe After Effects CC What’s New • • • • • € 400

Design en Lay-out Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 6
Adobe InDesign CC Basic • • • •  € 800

Adobe InDesign CC Advanced • • • •  € 800

Adobe Illustrator CC Basic • • • •  € 800

Adobe Illustrator CC Advanced • • • •  € 800

Infographics ontwerpen met Adobe Illustrator CC • • • •  € 400

Mockups maken met Adobe Dimension CC • • • • • € 400

Fotobewerking Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 8
Adobe Photoshop CC Basic • • • •  € 800

Adobe Photoshop CC Advanced • • • •  € 800

Composities maken met Adobe Photoshop CC • • • •  € 400

Beelden retoucheren met Adobe Photoshop CC • • • •  € 400

Adobe Lightroom CC Basic • • • • • € 400

Motion design en Video editing Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 12
Video’s voor social media maken met Adobe Premiere Rush CC • • • •  € 400

Adobe Premiere Pro CC Basic • • • • • € 800

Adobe After Effects CC Basic • • • • • € 800

Adobe After Effects CC Advanced • • • • • € 800

Creative skills voor Marketing & Communicatie Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 14
Adobe Photoshop CC Basic • • • •  € 800

Video’s voor social met Adobe Premiere Rush CC • • • • • € 400

Adobe InDesign CC Basic • • • •  € 800

Visual Storytelling met Adobe Spark • • • • • € 400

Webdesign Hamme Gent Antwerpen Brussel Hasselt p. 16
Adobe Animate CC Basic • • • • • € 800

Adobe XD CC Basic • • • • • € 400

Sketch Basic • • • • • € 400

User Experience Design Basic • • • • • € 400

Prijsberekening Pakket
Doorheen deze brochure vind je verschillende pakketvoorstellen. Maar je kan 
ook zelf je eigen combinatie van opleidingen samenstellen. Je voordeel wordt 
berekend op basis van het aantal dagen opleiding waarvoor je jezelf of iemand 
anders inschrijft en is van toepassing vanaf 3 dagen of meer.

Onbeperkt jaarabonnement €199*
Een heel jaar lang vrij kunnen kiezen uit ons open opleidingsaanbod, klinkt dat 
als muziek in je oren? Dan is ons jaarabonnement de geknipte oplossing voor 
jou. Schaaf je kennis bij in verschillende applicaties of ontwikkel nieuwe vaar-
digheden in voor jou onbekende programma’s of disciplines.

Of wil je de vaardigheden van nieuwe medewerkers up-to-date brengen? Gedu-
rende een heel jaar kunnen ze vrij deelnemen aan onze open opleidingen en het 
niveau bereiken dat jouw bedrijf voor ogen heeft.

*Prijs per maand per persoon

Abonnementen op maat
Wil je de skills van jouw grafisch team naar een hoger niveau tillen? Dan is een 
abonnement op maat ideaal. Onze expertise en ervaring in de verschillende 
grafische en creatieve disciplines stelt ons in staat om een traject op maat 
samen te stellen.

Dit traject stemmen we naadloos af op jouw wensen en de noden van je orga-
nisatie of team. Via onze unieke aanpak op maat creëren we keer op keer een 
succesverhaal. Lees meer over onze aanpak op pagina 18.

Triatlonformule €3.999
3 dagen opleiding op maat + max 3 dagen open opleidingen

Vijfkampformule € 5.999
5 dagen opleiding op maat + max 7 dagen open opleidingen

Bekijk alle voorwaarden op onze site www.typografics.be/nl/academy/abonnement

Neem contact op met onze collega Sarah via 

info@typografics.be of 052 41 45 65 
voor meer info over deze kortingen.
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Boek deze opleiding(en) rechtstreeks op onze site www.typografics.be/nl/opleidingen

MOTION DESIGN EN VIDEO EDITING

Video’s voor social media maken 
met Adobe Premiere Rush CC
Duur 1 dag

Adobe Premiere Rush CC is de jongste telg in de videofamilie van 
Adobe. Rush is toegankelijk voor zowel professionals als mensen 
zonder ervaring. Word je als marketeer steeds meer geconfronteerd 
met de vraag naar videocontent? Dan is dit de ideale opleiding voor 
jou. We leren je op een eenvoudige manier professioneel ogende 
video’s maken die je ook online kan delen.

 • Verkenning van de interface
 • Projecten delen via de Cloud
 • Montages maken
 • Motion graphics creëren
 • Kleur bewerken
 • Exporteren en publiceren

 Hamme   26/06   6/09 

 Gent   15/03   4/12 

 Antwerpen   13/02   4/09 

 Brussel   8/02   16/12 

 Hasselt   09/05   17/09 

Adobe Premiere Pro CC  
Basic
Duur 2 dagen

In deze introductiecursus Premiere Pro Basic leer je als beginner 
hoe je video, geluid, afbeeldingen en titels op een vloeiende manier 
monteert tot één verhaal. We tonen hoe je het programma inzet 
voor diverse videoprojecten: van website-inhoud tot bedrijfsfilmpjes 
en ander promotioneel en/of educatief materiaal. Je krijgt op twee 
dagen tijd inzicht in de nieuwste technieken en tools van Adobe 
Premiere Pro CC.

 • Introductie tot de interface, werkvelden en projecten
 • Media importeren
 • Aanpassen van de interface
 • Werken met overgangen
 • Verkennen van monteertechnieken
 • Kleuren en effecten toepassen
 • Titels maken
 • Geluid integreren
 • Renderen en exporteren

 Hamme   27/03 - 3/04   3/09 - 10/09 

 Gent   15/05 - 22/05 

 Antwerpen   25/01 - 1/02   22/10 - 25/10 

 Brussel   14/06 - 21/06 
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Adobe After Effects CC  
Basic
Duur 2 dagen

De introductiecursus After Effects Basic richt zich tot beginners op 
vlak van video-animatie. Je leert levendige composities maken met 
video, Photoshop, Illustrator en andere bestanden. We maken je 
vertrouwd met zowel de basics als meer geavanceerde animatietech-
nieken van Adobe After Effects CC.

 • Introductie tot de interface, werkvelden en projecten
 • Verkennen van shortcuts om je workflow te verbeteren
 • Integratie van video, audio en beelden
 • Inzicht in animatietechnieken
 • Eigenschappen delen over verschillende objecten heen
 • Onderscheid tussen layer masks en track mattes
 • De basics van motion tracking leren kennen
 • Gebruikmaken van keying technieken (groen scherm)
 • Renderen en exporteren via Adobe Media Encoder

 Hamme   23/01 - 30/01   11/09 - 18/09 

 Gent   29/03 - 5/04   27/09 - 4/10 

 Antwerpen   25/04 - 2/05   19/11 - 26/11 

 Brussel   7/05 - 14/05 

 Hasselt   31/01 - 5/02   30/09 - 7/10 

Adobe After Effects CC  
Advanced
Duur 2 dagen

Wil je je vaardigheden in Adobe After Effects verfijnen? We leren je 
in deze tweedaagse cursus hoe je complexe projecten maakt met 
diverse tools. Je gaat aan de slag met nuttige praktijkvoorbeelden en 
concrete do’s and don’ts. Achteraf imponeer jij je doelgroep met nog 
professionelere beelden en effecten.

 • Werken met stabilization, point trackers en corner pinning
 • Effecten combineren
 • Vormen en vectoren gebruiken
 • Bestanden uit Premiere, Photoshop en Illustrator integreren
 • Geavanceerde animatietechnieken toepassen
 • Verkennen van camera controls
 • Gebruik van kleurcorrectie
 • Optimaliseren van je workflow
 • Geavanceerde effecten aanleren

 Hamme   22/02 - 1/03   25/09 - 2/10 

 Gent   24/04 - 29/04   11/10 - 18/10 

 Antwerpen   20/06 - 26/06   3/12 - 10/12 

 Brussel   20/05 - 27/05 

 Hasselt   19/03 - 26/03   14/10 - 21/10 

Ga voor een voordelig pakket!
Wil je 100% up-to-date zijn? Kies dan voor een pakket 
uit deze reeks aan een voordelig tarief. Zo ben je zeker 
dat je helemaal mee bent met al deze programma’s! 

Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.

Motion Design Jumpstart
3 x Basics
Duur 6 dagen

  +  +  

Motion Hero
After Effects complete + Premiere Pro
Duur 6 dagen

 +  +   
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Boek deze opleiding(en) rechtstreeks op onze site www.typografics.be/nl/opleidingen

CREATIVE SKILLS VOOR MARKETING & COMMUNICATIE

Adobe Photoshop CC  
Basic
Duur 2 dagen

Adobe Photoshop is de ideale tool om beelden te bewerken voor 
diverse toepassingen: video, print en web. Via praktische oefeningen 
leer je special effects creëren, bewerken en toepassen op beelden 
en tekst. Dit beeldmateriaal kan voor uiteenlopende doeleinden 
gebruikt worden: print- en marketingdocumenten, presentaties, 
websites, e-learning en andere digitale apps. In deze tweedaagse 
opleiding krijg je een grondige introductie tot de nieuwste technie-
ken en tools van Adobe Photoshop CC.

 • Introductie tot digitale beeldbewerking
 • Verkennen van interface en werkvelden
 • Werken met de selectiegereedschappen
 • Werken met lagen en groepen
 • Betere selecties maken met de selectie- en maskfeature
 • Werken met laagmaskers
 • Aanpassingslagen gebruiken voor kleur- en lichtbewerking 
 • Retoucheren van foto’s

 Hamme   15/02 - 25/02    8/10 - 21/10 

 Gent   24/01 - 4/02   5/09 - 18/09 

 Antwerpen   8/02 - 18/02   19/09 - 30/09 

 Brussel   18/03 - 28/03 

Video’s voor social media maken 
met Adobe Premiere Rush CC
Duur 1 dag

Adobe Premiere Rush CC is de jongste telg in de videofamilie van 
Adobe. Rush is toegankelijk voor zowel professionals als mensen 
zonder ervaring. Word je als designer of marketer steeds meer 
geconfronteerd met de vraag naar videocontent? Dan is dit de ideale 
opleiding voor jou. We leren je op een eenvoudige manier professio-
neel ogende video’s maken die je ook online kan delen.

 • Verkenning van de interface
 • Projecten delen via de Cloud
 • Montages maken
 • Motion graphics creëren
 • Kleur bewerken
 • Exporteren en publiceren

 Hamme   26/06   6/09 

 Gent   15/03   4/12 

 Antwerpen   13/02   4/09 

 Brussel   8/02   16/12 

 Hasselt   09/05   17/09 
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Nog bijkomende vragen? Bel ons dan op via 052 41 45 65 of mail naar info@typografics.be

Adobe InDesign CC  
Basic
Duur 2 dagen

Met deze toonaangevende app voor paginalay-out kun je prachtige 
documenten creëren, preflighten en publiceren voor zowel drukwerk 
als digitale media. Denk aan posters, boeken, digitale tijdschriften, 
e-boeken en interactieve pdf’s. Wij helpen je op weg om elke op-
dracht op een efficiënte en professionele manier uit te werken.

 • Verkenning van de werkruimte
 • Nieuwe documenten maken
 • Objecten tekenen en beheren
 • Werken met tekst en tabellen
 • Plaatsen en beheren van beelden
 • Werken met kleur en stalen
 • Documenten exporteren en delen

 Hamme   12/02 - 20/02   3/10 - 16/10 

 Gent   28/01 - 7/02   2/09 - 12/09 

 Antwerpen   11/02 - 21/02   24/09 - 2/10 

 Brussel   20/03 - 2/04 

Visual Storytelling met  
Adobe Spark
Duur 1 dag

Adobe Spark is de ideale app voor marketeers die hun boodschap 
op een eenvoudige en visueel aantrekkelijke manier online willen 
delen. Met Adobe Spark Post maak je in een handomdraai visuals 
voor diverse sociale platformen. Adobe Spark Page laat je toe om 
landingspagina’s en longreads te publiceren. Met Adobe Spark Video 
ten slotte zet je je boodschap om in een video via (bewegende) 
beelden, tekst, iconen en een voice-over.

 • Verkenning van Adobe Spark
 • Je eigen branding instellen
 • Templates bewerken
 • Adobe Spark Post (Web & Mobile)
 • Adobe Spark Page (Web & Mobile)
 • Adobe Spark Video (Web & Mobile)

 Hamme   4/04   24/09 

 Gent   28/06   16/09 

 Antwerpen   21/06   10/09 

 Brussel   21/01   09/10 

 Hasselt   6/06   1/10 

Ga voor een voordelig pakket!
Wil je 100% up-to-date zijn? Kies dan voor een pakket 
uit deze reeks aan een voordelig tarief. Zo ben je zeker 
dat je helemaal mee bent met al deze programma’s! 

Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.

Social Media Designer
InDesign en Photoshop Basic + Adobe Spark
Duur 5 dagen

 +  + 

Video Marketer
Adobe Premiere Rush + Adobe Spark
Duur 2 dagen

 + 
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Boek deze opleiding(en) rechtstreeks op onze site www.typografics.be/nl/opleidingen

User Experience Design  
Basic
Duur 1 dag

Met UX Design creëer je een optimaal responsive website. Het wordt 
tegenwoordig steeds belangrijker om in te spelen op de wensen en 
behoeftes van gebruikers. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding 
krijg je inzicht in het designproces: van analyse tot werkbaar proto-
type. Je bepaalt doelgroepen en content architecture en bouwt op 
basis hiervan de wireframes. Je kan je prototype bovendien meteen 
testen bij je gebruikers.

 • Wat is UX
 • Het belang van UX
 • Het UX designproces
 • Onderzoek
 • Analyse
 • User Testing
 • Prototyping

 Hamme   23/04   18/10 

 Gent   29/05   11/12 

 Antwerpen   26/02   12/11 

 Brussel   24/05   28/11 

 Hasselt   18/06   5/11 

WEBDESIGN

Adobe Animate CC  
Basic
Duur 2 dagen

Met Adobe Animate CC maak je spectaculaire interactieve anima-
ties voor verschillende platformen en toepassingen. Je hoeft geen 
ervaring te hebben met coderen. Dankzij de intuïtieve interface ga je 
meteen aan de slag met de tools om te ontwerpen, animeren en co-
deren. Bovendien werkt het programma nauw samen met Photoshop 
en Illustrator. Ook genereer je met Animate probleemloos de nodige 
HTML5, CSS en JavaScript voor HTML5 banners en webelementen.

 • Verkenning van het werkveld
 • Vector graphics en bitmaps
 • Creëren en aanpassen van tekenobjecten via vectortools
 • Creëren en importeren van content
 • Werken met Photoshop- and Illustratorbestanden
 • Animeren en interactiviteit toevoegen
 • Een project bewaren en publiceren

 Hamme   19/02 - 26/02 

 Gent   19/06 - 24/06   5/12 - 12/12 

 Antwerpen   23/04 - 30/04 

 Brussel   23/05 - 28/05   04/10 - 15/10 

 Hasselt   13/03 - 20/03 
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Ga voor een voordelig pakket!
Wil je 100% up-to-date zijn? Kies dan voor een pakket 
uit deze reeks aan een voordelig tarief. Zo ben je zeker 
dat je helemaal mee bent met al deze programma’s! 

Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.

Word UX/UI Designer
UX Design Basic + Sketch OF Adobe XD
Duur 2 dagen

 +  of   

Adobe XD CC  
Basic
Duur 1 dag

In de opleiding Adobe XD CC Basic leer je op een snelle manier 
interactieve designs ontwerpen, prototypes maken én delen. Via 
praktijkvoorbeelden en handige tips maak je je ontwerpproces een 
pak efficiënter. Tijdens deze praktische dagopleiding maak je zelf 
een interactief prototype, deel en test je het eerst met anderen voor 
je effectief overgaat tot de productie. Na deze training ben je in staat 
om Adobe XD effectief te gebruiken voor je eigen werk.

 • Introductie tot Adobe XD
 • Schetsen
 • Interactieve wireframes
 • Low-fidelity designs
 • Verkennen van de workflow
 • Prototypes delen en feedback ontvangen
 • XD Mobile app
 • Delen van ontwerpspecificaties
 • Creëren van assets voor productie

 Hamme   20/06   10/12 

 Gent   27/05   16/10 

 Antwerpen   29/03   11/12 

 Brussel   1/02   3/09 

 Hasselt   25/04   16/12 

Sketch  
Basic
Duur 1 dag

Sketch is vandaag de nummer 1-applicatie op het gebied van 
webdesign. Ontwerp je websites of apps dan is Sketch the way to go. 
Door middel van moderne functies en tekentools ontwerp je sneller 
je site of app en ben je in staat om wijzigingen door te voeren door-
heen enorme projecten. De app maakt gebruik van integraties om je 
design interactief te maken en een functionerend prototype te creë-
ren dat je vervolgens aan de klant kan voorleggen en laten testen.

 • Verkenning van de werkruimte
 • Project aanmaken
 • Atomic Design-principes
 • Tekenen en tekst maken
 • Werken met kleuren en symbolen
 • Plugins voor Sketch
 • Integratie met andere apps om een interactief prototype te creëren

 Hamme   5/04   9/10 

 Gent   22/02   4/11 

 Antwerpen   23/05   23/10 

 Brussel   3/04   4/12 

 Hasselt   6/05   23/09 
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OPLEIDING OP MAAT

Wil je een opleiding voor één of meerdere werknemers 
uit je bedrijf organiseren? Sinds de oprichting van ons 
Adobe Authorised Training Centre specialiseren wij ons in 
opleidingen op maat.

Onze professionele trainers geven concrete tips die afge-
stemd zijn op jouw praktijk.

Na de opleiding kan je bovendien steeds een beroep doen op 
hun hulp wanneer je bijkomende vragen hebt.

Hoe gaan wij te werk?

Wij voorzien een screening van jouw bedrijf

De deelnemers krijgen een online screening van hun theoreti-
sche kennis over InDesign, Illustrator en/of Photoshop. Via deze 
screening ontdekken wij de sterktes en zwaktes van je werkne-
mers. Ook stellen we de deelnemers specifieke vragen over hun 
verwachtingen en zaken waarover ze willen bijleren.

Hiernaast onderwerpen we een aantal cases uit jullie bedrijf aan 
een technische screening. Dit doen we op basis van bronbestan-
den uit jullie grafische studio. Je kiest zelf welke bestanden je 
ons bezorgt. Wij krijgen op die manier een goed beeld van jullie 
huidige werkwijze.

Wij stellen een opleiding op maat voor

Onze bevindingen van deze analyse stelt ons in staat om een 
opleidingsprogramma samen te stellen aangepast aan jouw 
wensen, noden en projecten. Samen met onze trainer bespreek 
je dit programma en pas je het waar nodig aan.

Jij kiest zelf waar de opleiding plaatsvindt

De opleiding kan zowel op één van onze locaties doorgaan als 
bij jou in het bedrijf.

Of je kiest voor een virtuele training op afstand. Ook een combi-
natie van beide is mogelijk.

1 Classroom training
Een classroomsessie is een klassieke training in een lokaal bij 
ons of bij jullie in het bedrijf. In het geval van een opleiding op 
één van onze locaties zorgen wij voor de ruimte, catering en de 
nodige hardware en software. Typografics heeft vestigingen in 
Hamme, Gent, Antwerpen, Brussel en Hasselt.

2 Virtual classroom
Virtuele opleidingen op afstand zijn ideaal om kortere ses-
sies van één à twee uur te houden voor 1 tot 25 mensen. 
Deelnemers kunnen de trainingen vanop verschillende locaties 
volgen via het professionele trainingsplatform Adobe Connect.

Ze hoeven zich dus niet te verplaatsen. Het grote voordeel van 
Adobe Connect is dat er heel wat live interactiemogelijkheden 
zijn tussen de deelnemers en de trainer. Ook maken we een 
opname van de opleidingen zodat iedereen alles nadien nog 
eens kan herbekijken.

3 Combinatie klassieke en virtual classroom
Het is ook mogelijk om een opleiding in een fysiek leslokaal te 
combineren met virtuele sessies. Eén van de mogelijkheden is 
het principe van Flipping The Classroom. In dit geval krijgen de 
deelnemers de theorie online in een virtual classroom. Tijdens 
een latere training in een ‘echte’ classroom werken ze vervolgens 
praktische opdrachten uit in groepjes.

Je krijgt ook na de opleiding support

De deelnemers krijgen kort na de opleiding opnieuw een online 
screening van hun kennis over InDesign, Photoshop en/of 
Illustrator. Wij bekijken op welke vlakken ze bijgeleerd hebben 
na onze training. Zo krijg jij als bedrijf meteen een concreet beeld 
van de ROI van de gevolgde opleiding.

Ook na de opleiding kunnen de deelnemers terecht bij de 
trainers met hun vragen. Per opleidingsdag is twee uur support 
voorzien. Dit kan zowel via mail, telefoon als via het trainings-
platform Adobe Connect.

1

2

3

4

Onze hulp nodig bij jouw aanwervingsproces?

Ben je zelf op zoek naar een designer en wil je weten of de 
kandidaat aan jullie maatstaven voldoet? Wij helpen bedrijven 
bij het aanwervingsproces via onze screeningtool.

Hoe screenen wij jouw sollicitanten?
Typografics ontwikkelde een eigen platform om zowel de 
theoretische als praktische kennis van sollicitanten te testen. Onze 
theoretische testen evenaren het niveau van de Adobe Certified 
Expert examens. Daarnaast ontwikkelden wij tal van praktische 
proeven om verschillende grafische competenties te onderzoeken.

Je kan kiezen tussen een online screening met rapport 
of een screening op één van onze locaties. In het 
laatste geval krijg je een verslag mét advies.

Onze ervaring
Wij spotten en recruteren al 27 jaar talent in de grafische sector. 
Enkele klanten die wij hielpen bij hun aanwervingsprocedure 
zijn onder andere Lidl, De Persgroep en Stad Gent.

Hulp nodig bij een screening?
Neem contact op met onze collega Sarah voor meer info over 
onze pakketten via info@typografics.be of 052 41 45 65.
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6 redenen om bij ons  
een opleiding te volgen

Jij bent er ongetwijfeld al van overtuigd dat onze oplei-
dingen nuttig zijn voor je dagdagelijks werk. Nu moet 
je enkel nog je baas hiervan overtuigen. Wij geven je 6 
redenen die je je chef kan voorschotelen als je hem/haar 
toestemming vraagt om een opleiding te volgen bij ons.

1. Onze Academy is een  
Adobe Authorised Training Centre

De Typografics Academy is één van de drie Adobe 
Authorised Training Centres in België. Je krijgt les van 
gespecialiseerde trainers met een hoop praktijker-
varing die alle kneepjes van het vak kennen. Mensen 
die gepassioneerd zijn en bovendien zelf permanent 
bijgeschoold worden.

2. Wij screenen je team voor én na de opleiding

Via onze screening screenen wij je team op een 100% 
objectieve manier. Wat houdt deze screening in? We 
achterhalen de sterktes en zwaktes van de deelnemers 
op vlak van InDesign, Illustrator en/of Photoshop. 
Achteraf leggen ze deze screening nog eens af om hun 
evolutie te bekijken.

3. Wij geven opleidingen op maat van jouw bedrijf

Elke klant is anders, hetzelfde geldt voor onze oplei-
dingen. Onze trainingsessies worden samengesteld op 
maat van het team en van jullie lopende projecten. We 
analyseren jullie werkomgeving en verdiepen ons in 
jullie werkdocumenten. Zo zorgen we ervoor dat jullie 
je opgedane kennis meteen kunnen omzetten in de 
praktijk.

4. We leren je team sneller en efficiënter werken

Onze grafische opleidingen volgen de nieuwe trends 
op de voet en helpen je het beste uit je team te halen. 
Dat komt de kwaliteit én de snelheid van je projecten 
alleen maar ten goede.

5. De opleiding kan zowel bij ons als 
bij jullie ter plaatse doorgaan

Onze trainers komen graag bij jou ter plaatse langs 
om een opleiding te geven. Heb je geen eigen accom-
modatie beschikbaar? Dan kan je team een opleiding 
volgen in één van onze locaties in Hamme, Antwerpen, 
Gent, Brussel en Hasselt. Ook is het mogelijk om de 
sessies vanop afstand te volgen via een virtual class-
room.

6. Ook na de opleiding kan je terecht 
bij ons voor support

Nog vragen na de opleiding? Tot twee maanden na de 
opleiding kan je team gebruikmaken van onze hulplijn 
voor support.
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Hoewel de informatie in deze brochure op het moment van verschijnen naar waarheid en correct werd opgesteld, 
behoudt Typografics zich het recht om deze informatie zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen. Opleidingen 
waarvoor het minimum aantal inschrijvingen niet behaald werden kunnen tot 1 week voor aanvang geannuleerd 

worden. Voor de definitieve prijzen en data verwijzen wij u graag door naar onze website.

© Typografics Academy - Een onderneming van Typografics

info@typografics.be of bel naar 052 41 45 65

www.typografics.be/nl/opleidingen
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