Adobe Indesign Cursus – Basis
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ ,- excl. BTW per deelnemer
dag

Cursus Indesign - Beginners
Met Adobe Indesign kun je documenten ontwerpen voor web, app en andere digitale
toepassingen. Ook kun je het gebruiken voor de opmaak van drukwerk als folders, boeken,
tijdschriften en brochures. Je kunt templates gebruiken, maar ook helemaal zelf een ontwerp
opzetten. De mogelijkheden zijn oneindig. Deze cursus is praktijkgericht. We maken veel
gebruik van praktijkvoorbeelden uit de eigen werksituatie.
Voor wie?
De cursus Adobe Indesign Basis is bestemd voor iedereen die on- en offline documenten wil
leren opmaken.
Voorkennis
Ervaring met Microsoft Windows of Mac OS X maakt het makkelijker om de training te volgen.
Inhoud
Tijdens deze cursus leer je een Indesign-document op te zetten, kaders te plaatsen en te
vullen met geïmporteerde tekst, foto’s, illustraties en Excel-tabellen. Je leert efficiënt werken
door het gebruik van stijlen en stramienen. Daarnaast weet je aan het eind van de cursus hoe
je een document drukklaar als PDF document of als Indesign pakket kunt aanleveren aan de
drukker.
Werkwijze
Wij bereiden jouw Indesign cursus grondig voor. Tijdens een uitgebreide kennismaking
brengen we jouw doelen in kaart en adviseren we je over de beste oplossing voor jouw
situatie. Samen stellen we de leerdoelen vast. De sfeer op de cursusdag is ontspannen, met
veel ruimte voor vragen en persoonlijke begeleiding.
Taal en lesmateriaal
Het lesmateriaal is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar. Iedere cursist ontvangt
na afloop van de cursus een naslagwerk.
Onze trainers
Onze docenten zijn didactisch geschoold en hebben gedegen Indesign-kennis en
praktijkervaring op hoog niveau. Ze stimuleren, inspireren en motiveren cursisten om de
software efficiënt en optimaal te gebruiken.

Trainingsvormen
Wanneer je een Adobe Indesign-training wilt volgen, kun je kiezen uit verschillende
lesvormen. Wij bieden klassikale trainingen met open inschrijving en in-company
maatwerktrainingen. Het startniveau van de deelnemer(s) en de behoefte jou en jouw
organisatie staan centraal.
Open inschrijving
Op vaste data verzorgen wij klassikale cursussen op onze moderne cursuslocaties in
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Bij deze klassikale training zijn
medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig. Daardoor kun je al deelnemen vanaf 1
persoon en profiteer je toch van een aantrekkelijk groepstarief. De training is volledig
verzorgd, inclusief een uitgebreide lunch.
Incompany maatwerktrainingen
Onze Adobe InDesign incompany cursus wordt specifiek op jouw bedrijf toegespitst. Onze
ervaren en gespecialiseerde InDesign trainer behandelt alleen datgene wat voor jouw/jullie
werksituatie relevant is. Dat maakt onze maatwerktrainingen zeer effectief.
Exclusieve nazorg
Loop je na de training bij je dagelijkse Adobe InDesign werkzaamheden tegen vragen aan?
Neem dan contact op via support@signon.nl. Je ontvangt vrijwel direct antwoord met extra
uitleg; telefonisch of per e-mail. Deze unieke nazorgservice is uitsluitend voor deelnemers van
onze trainingen.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie over onze Adobe Indesign-training? Neem dan
vrijblijvend contact op via info@signon.nl of bel ons op 020-820 83 62.

Lesprogramma
Tijdens deze eendaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Nieuw document opzetten
Werken met kaders
Tekst, illustratie en algemene kaders
Kaders maken, bewerken, verplaatsen, dupliceren
Maatvast werken
Hulplijnen
Meervoudige kopieën maken
Tekstkaders koppelen en ontkoppelen
Werken met tekst

Tekst importeren
Tekstspecificaties
Alineaspecificaties
Werken met tabs
Tekst registeren op basislijnraster
Werken met illustraties
Illustraties importeren
Illustraties kaderen
Illustraties passend maken
Tekst omloop
Tabellen
Algemene kaders
Vulling
Rand
Verloop
Kleur
RGB, CMYK etc.
Kleuren maken
Pantone kleuren
Efficiënt werken
Stijlen
Stramienen
Stramienen koppelen
Paginanummering
Huisstijl maken
Drukwerk aanleveren
Controles: koppelingen, beeldresolutie, lettertypen
Automatische controles door Preflight
PDF genereren

Indesign-pakket maken
Lesmateriaal
SignOn verstrekt altijd aan alle deelnemers het officiële Adobe Indesign-lesmateriaal.
Certificaat
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten training Adobe Indesign Basis
De training kost € … per deelnemer. Dit is inclusief alle actuele lesmaterialen, een naslagwerk
(pdf) en het officiële certificaat van SignOn. Bovendien kunnen cursisten die een training bij
ons hebben gevolgd, een beroep doen op onze exclusieve nazorgservice. Er zijn dus geen
bijkomende kosten achteraf. De prijs van de training is exclusief 21% BTW. Het BTW-nummer
staat vermeld op de factuur.
In-company groepstarief
Als je je aanmeldt met een groep van vijf of meer personen voor een cursus op de
bedrijfslocatie (in-company), dan kunnen wij een aantrekkelijk groepstarief aanbieden. Voor
informatie over onze groepstarieven kun je contact opnemen en een offerte aanvragen via
deze link of telefonisch via 020-8208362.
Goed om te weten
Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van SignOn
(deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van jouw situatie. Wil je meer
weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers
Als werkgever kun je de volledige opleidingskosten voor werknemers aftrekken als
bedrijfskosten. Dit geldt voor de opleiding zelf, maar ook voor andere kosten als boeken,
inschrijfgeld, administratiekosten, het certificaat of extra begeleiding. Bij SignOn zijn al deze
kosten al bij de prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je op eigen kosten een opleiding volgt, is deze vaak aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant
zijn voor je huidige of toekomstige werk. Als je meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte kosten
voor een relevante opleiding of cursus, kun je maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op de
website van de Belastingdienst.
Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op
via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.
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