
Grafische
Vormgeving

Waar en wanneer? Voor wie? Wat is nodig? Certificaat
Cursuslocatie: Helicopterstraat 23,
Amsterdam of online. 8 lesweken 
2,5 uur. Les tij den: 9.30 u – 12.00 u, 
17.30 u – 20.00 u of 20.15 u – 22.45 u. 
Het aantal cursisten bedraagt: 6-12. 
Cursusdata op website: grafische-
cursussen.nl.

De introductie cursus Grafische 
Vormgeving is bedoeld voor ieder-
een die een eerste kennis making 
wil maken met het vak van grafisch 
vormgever. Ben je creatief of wil 
je ontdek ken of je dat bent, dan is 
deze cursus zeker wat voor jou.

Voor het goed kunnen volgen van 
deze cursus is geen specifieke 
voorkennis, hard- of software 
nodig. 

Aan het eind van de cursus ontvang 
je een certifi caat van deelname. 
Toetsen zijn aanwezig maar je krijgt 
geen eindcijfer.

INTRODUCTIE

In de introductiecursus grafische vormgeving leer je de basis-
begrippen en grond beginselen van het gra fische vak. Wil je 
serieus genomen worden in het vak van grafisch vormgever, 
dan zal je moe ten beschikken over vakjargon en in staat zijn 
je ideeën visueel vorm te geven. De volgende onder werpen 
komen aan bod: typo grafie, vormgeving, kleurenleer, huisstijl, 
drukwerk en digitaal publiceren. Ook wordt aandacht besteed 
aan de wetten van Gestalt, voorzover betrekking hebbend 
op het grafische vak. Alle maal zaken waar je als grafisch 
vorm gever mee te maken krijgt om tot een goed ontwerp 
te komen. Je krijgt ook (gerichte en vrije) opdrachten mee 
naar huis. De huiswerkbelasting voor de gemiddelde student 
bedraagt 2,5 uur.

IN HET KORT

 8 lesweken van 2,5 uur

 rechtstreeks contact met docent

 state-of-the-art cursusmateriaal 

 NRTO- en CRKBO-geregistreerd

 online tests en certificaat

VOORDELEN

ochtend, namiddag of avond: 

 9.30 u – 12.00 u

 17.30 u – 20.00 u

 20.15 u – 22.45 u

Leslocatie:  

Amsterdam of online

€ 575,–ex btw

Helicopterstraat 23
1059 CE  Amsterdam

+31622117709

info@grafischecursussen.nl
https://grafischecursussen.nl
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