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Inhoud

“Good design is like a
refrigerator—when it works,
no one notices, but when it
doesn’t, it sure stinks.”
– Irene Au –
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Een grafisch gilde

O

p grafische lycea, kunst
academ ies en commerciële
opleidingsi nstituten wringt
de schoen vaak in de samenwerking
tussen directie, management,
docentencorps en o ndersteunend
personeel. Maar samenw erken kan
ook anders.
Zie hier onze klassieke en tegelijk
moderne vorm: een gilde van
grafische docenten, zonder directie,
management en ondersteunend
personeel. Natuurlijk vraagt dat om
inventiviteit en aanpassing. Maar
wij zijn overtuigd van de voordelen
voor onszelf en jou als cursist:
meer werkplezier voor ons,
lagere tarieven en stateof-the-art cursussen
voor jou! Check it out!
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Onze werkwijze

Onze cursusruimte bij Well@Work
te Amsterdam

Waarin onderscheiden
wij ons van andere
opleidingsinstituten?

G

rofweg kun je de instituten indelen in ‘grote’ en ‘kleine’ klas
sen. Wij hanteren een maximum aantal cursisten van 6. In
dit gepersonaliseerd ‘kleine klas’-onderwijs bieden wij een
lage prijs. Dit zijn de redenen waarom wij dit kunnen garanderen:
 geen soft- en hardware-kosten: je oefent in principe op je eigen
laptop. Maar je kunt er ook een huren;
 geen vaste vestigingskosten: onze cursusruimten met alle facili
teiten worden kortdurend gehuurd bij Well@Work, Seats2meet
of Aristo Accommodaties, inclusief beamer en internet. Een
heerlijke lunch is inbegrepen;
nauwelijks overheadkosten: geen directie, secretariaat, office- en
salesmanagers. Wij organiseren als docenten zelf de cursussen.
Check onze cursustarieven en vergelijk ze gerust met die van andere
aanbieders. Doe het!
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In een notedop
Grafische Cursussen voor creatieve volwassenen

O

nze cursussen zijn voor alle volwassenen die voor zichzelf of
vanuit hun beroepspraktijk grafische kennis willen opdoen.
Veel cursussen zijn grotendeels technisch van aard: je leert
de software op hoog niveau. Maar wij bieden ook creatieve grafische
cursussen, waarbij je geen laptop nodig hebt.
Wat?
Grafische cursussen in pakketten als Adobe Photoshop, InDesign,
Illustrator, Lightroom, Premiere, WordPress en Apple Keynote. Ook
gespecialiseerde cursussen als Infographics, interactieve publicaties,
e-Pubs, HTML-nieuwsbrieven en de jaarcursus ‘Grafische Vormgeving’.
Wie?
Een docenteninitiatief opgericht door Angelo Spiler in samenwerking
met Désiré Peter Paul Weststrate, Brenda Molhoek, Irene Jacobs en Nik
Boersma. Wij ontwikkelen en doceren cursussen met grote aandacht
voor de juiste techniek, toegepaste didactiek en multimediaal design.
Hoe?
Bekijk alle cursussen (klassikaal, in company of privé) op onze website
en lees meer over de cursus van je voorkeur. Het maximum aantal deel
nemers per cursus bedraagt 6 (m.u.v. de ochtend- en avondcursussen).
Waar?
Onze leslocaties zijn in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en
Breda bij vestigingen van o.a. Well@Work, Aristo Accommodaties en
Seats2meet.
Wanneer?
Op onze website vindt je alle data voor alle cursussen. De populaire
cursussen als Photoshop en InDesign zijn elke maand in Amsterdam
of Utrecht te volgen. De jaarcursus start in maart en september.
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Cursusinfo
Cursusmateriaal

T

ijdens de meeste cursussen kun je de oefeningen lezen van
af je laptop, een tablet of zelfs je smartphone. Maar een pa
pieren versie is ook beschikbaar. Ons lesmateriaal bestaat
behalve uit stap-voor-stap oefeningen ook uit video’s. Uniek aan
ons systeem is het gebruik van een zogenaamd Learning Manage
ment Systeem, waarin je heel flexibel ook thuis opdrachten kunt
maken en een test of quiz.
Je werkt bij de meeste cursussen in principe op je eigen laptop.
Tegen meerkosten (voor tweedaagse cursussen: 49,– euro ex btw)
zijn laptops bij ‘Grafische Cursussen’ te huur.

Voor wie zijn onze cursussen
bedoeld?

Welke basiskennis is nodig om
de cursussen te volgen?

Krijg ik na afloop een diploma
of certificaat?

Hieronder enkele beroepenvel
den van onze cursisten. Secreta
riaatmedewerkers, communicatie
specialisten, marketeers, (beeld)
redacteuren, webdesigners, omscho
lers, fotografen, zzp-ers, kunstenaars
en hobbyisten.

Om aan de meeste basiscursussen te
kunnen deelnemen, word je geacht
algemene computervaardigheden
te bezitten, zoals het kopiëren van
bestanden en het openen van pro
gramma’s en bestanden. Ook moet
je een USB-stick kunnen gebruiken.

Na afloop van een cursus bij Grafi
sche Cursussen ontvang je een cer
tificaat. Ook kun je tot drie maanden
na afloop gratis een beroep doen op
de docent voor vragen die aan de
cursusstof zijn gerelateerd.
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“Perfection is achieved not when there
is nothing more to add, but when
there is nothing left to take away.”
– Antoine de Saint-Exupery –

Docententeam
Angelo Spiler
Angelo (Heerlen, 1963) werkt sinds
1990 met Adobe-programma’s. Hij
publiceerde interactieve lesboeken
en blogt voor techsite 42biz. Heeft
een brede kennis van opmaak- en
internettechnologie. Oprichter van
het platform Grafische Cursussen.
Mail: angelo@grafischecursussen.nl.

“Ik heb mij toegelegd op het ontwikkelen
van gestructureerde, multimediale cursus
sen die zowel spannend en uiterst leerzaam
als praktijkgericht zijn. Vandaar dat we
probleemloos een niet-goed-geld-teruggarantie geven voor al onze cursussen.”

Nik Boersma
Nadat Nik (Amsterdam, 1961) in
1994 zijn eerste verbinding maakte
met het internet, via een krakend
modem, heeft zijn professionele
en deels persoonlijke leven zich
voornamelijk online afgespeeld.
Hij heeft een breed online vakman
schap opgebouwd en is in diverse
disciplines werkzaam geweest: als
webdesigner en ontwikkelaar, tech
nisch adviseur en trainer/docent.

“Mijn doel bij het geven van trainingen is
deelnemers te leren “digitaal zelfredzaam”
te zijn. De mooiste momenten zijn wanneer
ik in de ogen van de deelnemer het inzicht
zie oplichten, wetende dat dit het begin is
van zelf verder kunnen. Dat is het mooiste
wat er is!”

Brenda Molhoek
(Amsterdam, 1974) - Na haar studie
op het Grafisch Lyceum te Amster
dam heeft zij haar werkervaring
opgedaan bij verschillende reclame
bureaus. Na alle facetten van het
reclamevak gezien te hebben, was
het een logische stap om een ei
gen ontwerp- en uitwerk studio te
beginnen.
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“Omdat ik veel liefde en passie heb voor het
grafische vak draag ik graag mijn vakkennis
over. Mijn missie is om nog meer mensen en
thousiast te maken voor dit prachtige vak.”

Désiré Peter Paul
Weststrate
Désiré (Zeeland, 1976) deed de
opleiding Fotografie te Ede. De laat
ste 15 jaar was hij in vaste dienst als
fotograaf en digitaal beeldbewer
ker, eindverantwoordelijkheid voor
de digitale Work-Flow. Meer nog
dan een goede fotograaf, kan hij
het niet laten zijn kennis te delen
en trainingen te geven.

“Ik help fotografen & digitale beeldbewerkers
zich te focussen op hun kernactiviteiten. Met
een cursus van mij, leer ik jouw fotografieworkflow te stroomlijnen en optimaliseren
binnen het programma Lightroom. Zodat jij
tijd hebt jouw eigen beeldstijl te ontwikkelen”.

Irene Jacobs
Na haar studie aan de AKV St Joost
te Breda richtte Irene (Deurne 1969)
in 1993 haar eigen studio I’M JAC
DESIGN op. Zij verzorgde de aankle
ding voor grote sportevenementen
als de Olympische winterspelen in
Vancouver, de Grand depart van de
Tour de France in Rotterdam en het
WK wielrennen in Limburg 2012.

Freelancers
Bij Grafische Cursussen wer
ken meer freelancers met een
specialisme op hun eigen vak
gebied. Ben je ook een specialist
op grafisch gebied en heb je
eigen cursusmateriaal? Neem
dan contact op. Misschien pas
je uitstekend bij ons gilde-team.
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“De studenten zijn erg inspirerend en het
voorbereiden van lessen is voor mij ook al
tijd een goede extra motivatie om me weer
te verdiepen in de technische kant van dit
leuke vak.”

“Creativity is a highfalutin
word for the work
I have to do between
now and Tuesday.”
– Ray Kroc –

Cursuslocaties

C

ursussen bij ‘Grafische Cursussen’ worden gegeven in verschillende steden als Amsterdam, Utrecht, Den
Haag, Rotterdam en Breda bij vestigingen van o.a. Well@Work, Aristo Accommodaties en Seats2meet.
Onze jaarcursus Grafische Vormgeving start tweemaal per jaar bij Well@Work te Amsterdam. Meerweekse

cursussen worden gehouden in Amsterdam bij TT Tempo-Team. Voor een cursus bij jou in de buurt en de bij
behorende cursusdata, zie onze website: grafischecursussen.nl. Wij geven daarnaast InCompany-trainingen en
cursussen op de werkvloer.

Amsterdam

Amsterdam

Utrecht

Breda

WELL@WORK
Rijnstraat 170

TEMPO-TEAM
President
Kennedylaan 5
(parallelweg)

ARISTO
ACCOMMODATIES
Brennerbaan 150

MAZARS
Druivenstraat 1
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Overige diensten

O

nze docenten zijn niet alleen docent. Ze hebben jarenlange, soms internationale praktijkervaring en een
groot netwerk. Je kunt een aantal van hen inschakelen voor uitvoerend werk. En anders geven we je advies
en verwijzen we je door naar iemand in ons netwerk.

In Company

Advies

Uitvoering

De cursussen kunnen op verzoek
worden afgestemd op de specifieke
opleidingsbehoefte van een organi
satie. In maatwerk-trainingen wordt
uitsluitend gedoceerd wat binnen
het bedrijf relevant is en daardoor
worden ze als extra effectief ervaren.

Wil je advies over de voor- en nade
len van produktie van drukwerk of
digitale publikaties binnen je bedrijf?
Wil je advies over het ontwikkelen
van een elearning omgeving, screen
cast, interactieve presentatie, een
LMS-systeem?

Ben je bezig met een grafisch project
en heb je snel hulp nodig op een
specifiek deelgebied? In ons netwerk
bevinden zich naast grafisch vormge
vers ook webdesigners, fotografen,
video-producers, SEO-specialisten,
marketeers etc.

Jaarcursus

CRKBO

Wil je meer info?

Weet je dat wij ook een jaarcursus
verzorgen? In maart en september
begint een groep gepassioneerde
cursisten (van Brabant tot Groningen)
aan een traject van 36-lessen.

Een registratie bij het CRKBO geeft
je de garantie dat onze cursussen
aan bepaalde maatstaven voldoen
en dat je docent niet voor niets tot
ons gilde behoort.

Wil je meer informatie over onze cur
sussen of diensten? Bel 06-22117709
of mail naar info@grafischecursus
sen.nl.
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Showcase werk cursisten
Wij zijn trots op
wat onze cursisten
maken. Hier een
kleine selectie
van hun werk. Zie
onze website voor
meer showcases.

“The role of the designer is that of
a good, thoughtful host anticipating
the needs of his guests.”
– Charles Eames –
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nynke wilbrink

caroline smeets

T

B

ijdens het blok Photoshop voor de jaarcursus
wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om
tekst artistiek binnen een beeld toe te passen.
Nynke heeft deze vrije opdracht ingevuld met behulp
van maskers en omzetting van tekst in contouren. Daar
bij wordt de artistieke waarde verhoogd door gebruik
van een duotoon in een beperkt aantal blauwwaarden.

ij de cursus of het blok InDesign hoort een eind
opdracht. Zo’n eindopdracht kan de vormgeving
en opmaak van een tijdschrift zijn. Caroline liet
met haar tijdschrift ‘Taku’ zien niet alleen een gebalan
ceerd design te kunnen ontwerpen maar de stramienen
ook te kunnen omzetten in efficiënt en evenwichtig
opgemaakte pagina’s.

caroline smeets

nynke wilbrink

I

D

n de digitale wereld van nu wordt een belangrijke
stap helaas vaak overgeslagen: de moodboard- en
schetsfase. Wie zoals Caroline tijd hiervoor vrijmaakt,
heeft gewoonlijk zichtbaar veel plezier in het ontwerp
proces. De digitale uitwerking volgt dan als vanzelf als
een uitgelezen wijn die de tijd krijgt om te rijpen.

e jaarcursus biedt cursisten ook de kans om
praktijkervaring op te doen en zelfs een eerste
klant binnen te halen. Dit logo werd uiteindelijk
na een klassikale presentatie van diverse schetsen en
logo’s door een farmaceutische startup gekozen als
basis voor hun visitekaartjes, briefpapier, website etc.
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Maak kennis
Rijnstraat 170
1079 HS Amsterdam
+31622117709
info@grafischecursussen.nl
grafischecursussen.nl

‘‘Heb je al iets leuks
geleerd vandaag?”

