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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

Op grafische lycea, kunst  
acade mies en commerciële 
opleidings instituten wringt 

de schoen vaak in de samenwerking 
tussen direc tie, management, 
docentencorps en  onder  steunend 
personeel. Maar samen werken kan 
ook anders. 

Zie hier onze klassieke en tegelijk 
moderne vorm: een gilde van 
grafische docenten, zonder directie, 
management en onder steunend 
personeel. Natuurlijk vraagt dat om 
inventiviteit en aanpassing. Maar  
wij zijn over tuigd van de voordelen 
voor onszelf en jou als cursist: 

meer werkplezier voor ons, 
lagere tarieven en state

oftheart cursussen 
voor jou! Check it out!
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Onze werkwijze

Grofweg kun je de  instituten inde len in ‘grote’ en ‘kleine’ klas
sen. Wij han teren een maxi mum aantal cur sis ten van 6. In 
dit geper so na li seerd ‘kleine klas’onder wijs bieden wij een 

lage prijs. Dit zijn de rede nen waarom wij dit kunnen garan deren:

    geen soft en hardwarekosten: je oefent in prin cipe op je eigen 
laptop. Maar je kunt er ook een huren;

    geen vaste ves tigings kosten: onze cursus ruimten met alle facili 
tei  ten worden kort durend gehuurd bij Well@Work, Seats2meet 
of Aristo Acco mmo  daties, inclu  sief beamer en inter   net. Een 
heerlijke lunch is inbegrepen;

    nauwelijks over head  kos ten: geen directie, secre  ta  ri aat, office- en 
sales   managers. Wij orga ni se ren als docen ten zelf de cur sus sen.

Check onze cursus tarie ven en ver ge  lijk ze gerust met die van andere 
aan bie ders. Doe het!

Waarin onderscheiden 
wij ons van andere

 opleidings instituten?
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In een notedop

Wat?

Grafische cursussen in pakketten als Adobe Photo shop, InDesign, 
Illus  tra tor, Light room, Premiere, WordPress en Apple Key note. Ook 
ge spe  cia  li  seer de cur sus sen als Info graphics, inter actieve publica ties, 
e-Pubs, HTML-nieuws  brie ven en de jaar cursus ‘Grafi sche Vorm geving’.

Wie?

Een docenteninitiatief opgericht door Angelo Spiler in sa men wer king 
met Sjaak Lakerveld, HenkJan Panneman, Joost van der Hoeven en Boris 
de Leeuwe. Wij ont wik  ke len en doceren cur sus  sen met grote aan  dacht 
voor de juiste tech   niek, toe  ge  paste didac  tiek en multi  medi aal design.

Hoe?

Bekijk alle cursussen (klassikaal, in com pany of privé) op onze website 
en lees meer over de cursus van je voorkeur. Het maxi mum aantal deel
nemers per cursus be draagt 6 (m.u.v. de ochtend en avond cur sus sen). 

Waar?

Onze les locaties zijn in Amster dam (hoofdkantoor), Utrecht, Den Haag 
en Breda bij vestigingen van o.a. Brauhaus, Aristo Accommodaties en 
Seats2 meet. 

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.

Grafische Cursussen voor creatieve volwassenen

Onze 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.
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Cursusinfo

Cursusmateriaal

Tijdens de meeste cursussen kun je de oefeningen lezen van
af je laptop, een tablet of zelfs je smart phone. Maar een pa
pieren versie is ook beschikbaar. Ons lesmateriaal bestaat 

behalve uit stapvoorstap 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, commu ni ca tie
specialisten, marketeers, (beeld)
re dacteuren, webdesigners, omscho
lers, fotografen, zzpers, 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 USBstick 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. 



“Perfection is achieved not when there 
is nothing more to add, but when 
there is nothing left to take away.” 
 

– Antoine de Saint-Exupery –
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Docententeam

Angelo Spiler

Sjaak Lakerveld

Henk-Jan Panneman

Angelo (Heerlen, 1963) werkt sinds 
1990 met Adobepro gram ma’s. Hij 
publi ceerde inter ac tieve les boeken 
en blogt voor tech site 42biz. Heeft 
een brede ken nis van opmaak en 
inter net tech no logie. Op rich ter van 
het plat form Gra fische Cur sus sen.

Al tijdens zijn bachelorstudie 
ont dekte Sjaak (Rheden, 1963) 
zijn passie voor grafische vorm-
geving en grafische technieken. Hij 
heeft gewerkt bij een typo grafisch 
en daarna een landelijk bekend 
ontwerp bureau. In 1998 startte hij 
zijn eigen grafisch  bureau. Daar 
realiseert hij huisstijlen, boeken, 
tijdschriften, info gra phics, websites 
en apps voor zowel nationale als 
kleinere regionale klanten.

HenkJan Panneman (1968) werkt 
sinds 1997 in zijn eigen ontwerpbu
reau aan de meest uiteenlopende 
ontwerp en illustratieopdrachten. 
Hij studeerde Grafische vormgeving 
aan de Hogeschool voor de Kunsten 
Arnhem en Design aan de Jan van 
Eyk Akademie Maastricht.

“Ik heb mij toe gelegd op het ont wik ke len 
van gestruc tu reerde, multi me di ale cur sus
sen die zowel span nend en uiterst leer zaam 
als prak tijk gericht zijn. Van daar dat we 
probleemloos een niet goed geld terug
garan tie geven voor al onze cur sus sen.”

“Niets is zo leuk als mijn kennis en passie 
voor dit mooie vak te kunnen delen met 
studenten. Van kennis delen en over dragen, 
krijg ik zelf ook heel veel terug. Mijn missie 
is geslaagd als een student enthousiast en 
voorzien van een stevige basis, op pad kan 
zich verder in dit mooie vak te ontwikkelen.”

“Lesgeven houdt je scherp en fris doordat 
je als vanzelf de nieuwste ontwikkelingen 
bijhoudt èn doordat cursisten je blik verbre
den en vragen kunnen stellen die je zelf nog 
niet bedacht had. Ik leer zelf graag nieuwe 
dingen en herken dat bij mijn cursisten; 
door iets nieuws te leren ontwikkel je jezelf 
en verruim je je eigen mogelijkheden.”
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Boris de Leeuwe

Joost van der Hoeven

Boris de Leeuwe werkt sinds 2001 
als 2danimator en illustrator. Hij 
begon zijn carrière met een passie 
voor handgetekende cartoonani
matie. Met dit ambacht in de vin
gers specialiseerde hij zich daarna 
in digitale cutout animatie. Boris 
heeft aan diverse (inter)nationale 
producties gewerkt zoals de po
pulaire kleuterseries Peppa Pig,  
Woezel & Pip en Yim en Yoyo.

Joost van der Hoeven (1972) stu
deerde aan de Kunstacademie met 
als specialisatie computeranimatie. 
Inmiddels werkt hij ruim twintig 
jaar als freelance editor, colorist 
en animator. Daarnaast geeft Joost 
trainingen in de vele programma’s 
die hij zelf gebruikt en is hij Apple 
Certified Pro en Adobe Certified 
Instructor.

“Ongeacht met welk medium of software
pakket ik werk, voor mij is de belangrijkste 
uitdaging om een geloofwaardig karakter 
neer te zetten door middel van beweging, 
mimiek en timing.’’

“Joost is een creatieve ontwerper en een 
bevlogen trainer. Het geven van trainingen 
en zelf met de software werken is de ideale 
combinatie, aldus Joost: “Als je dezelfde 
problemen tegenkomt als je deelnemers, 
dan zijn de oplossingen ook veel makkelijker 
uit te leggen.”

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

– Ray Kroc –
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Cursuslokaties

Amsterdam Den HaagUtrecht Breda

C
ursussen bij ‘Grafische Cur sus sen’ worden gegeven in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Breda bij vesti
gingen van o.a. Aristo Accommodaties en Seats2Meet. Onze jaarcursus Grafische Vormgeving start twee
maal per jaar op onze hoofdlokatie te Amsterdam. Voor een cursus bij jou in de buurt en de bij behorende 

cursusdata, zie onze website: www.grafischecursussen.nl. Wij geven daarnaast Incompany- en privétrainin gen.

HOOFDKANTOOR
Helicopterstraat 23

THE PENTHOUSE
Rijswijkseplein 786 

BRAUHAUS
Westerkade 30

MAZARS /  
SEATS2MEET

Druivenstraat 1
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Overige diensten

In Company

Jaarcursus

Advies

CRKBO

Uitvoering

Wil je meer info?

Onze 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.

De cursussen kunnen op verzoek 
wor den afgestemd op de specifieke 
oplei dingsbehoefte van een organi
satie. In maat werktrainingen wordt 
uit slui tend gedo ceerd wat binnen 
het bedrijf rele vant is en daardoor 
wor den ze als extra effectief erva ren.

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 36lessen.

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 
LMSsysteem? 

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.

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, 
videoproducers, SEOspecialisten, 
marketeers etc.

Wil je meer informatie over onze cur
sussen of diensten? Bel 0622117709 
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 –



nynke wilbrink

caroline smeets

caroline smeets

nynke wilbrink
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Tijdens 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. 

In 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.

Bij 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.

De 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.



Maak kennis

Heb je al iets leuks 
geleerd vandaag?

Helicopterstraat 23
1059 CE  Amsterdam

+31 6 221 177 09

info@grafischecursussen.nl
www.grafischecursussen.nl


