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Adobe Creative Cloud 1

Modulenaam
Adobe Creative Cloud 1
Administratieve benaming
Multimedia Operator – Upgrades Creative Cloud 1
Aantal lestijden
Aantal lestijden per week
60 TV
3,75
Gebruikt handboek & richtprijs
Eigen cursus, gratis aangeboden via internet
Contact onderwijs

Te behalen attest
Deelcertificaat Upgrades – Creative Cloud 1
Te betalen bedrag
€ 99,00
Gebruikt materiaal — Software
Adobe Creative Cloud
Gecombineerd onderwijs
Aantal contacturen:

Vereiste voorkennis — Doelgroep
 Initiatie in de informatica
 Basiskennis van een Adobe-pakket is een pluspunt
Aanbevolen traject
1. Initiatie in de informatica
Inhoudsbeschrijving — Programma
Wat is Adobe Creative Cloud?
Met een lidmaatschap op Adobe Creative Cloud krijg je toegang tot de volledige set creatieve
desktoptoepassingen en mobiele apps van Adobe, plus nieuwe functies en upgrades zodra ze beschikbaar
zijn. Je kan ook gebruik maken van heel wat Cloud Services. Daarenboven heb je met de functies voor
cloudopslag en bestandssynchronisatie vrijwel overal toegang tot je bestanden.
Wat kan je met elk van de toepassingen? Wat is de sterkte van elk pakket? Hoe communiceren de
pakketten met elkaar? Hoe werk je met de cloudservices? …
Op dit en nog vele andere vragen krijg je een antwoord in de module Adobe Creative Cloud.
Het is niet de bedoeling dat je diepgaand leert werken met de verschillende toepassingen. Wel krijg je
een duidelijk overzicht van de onderdelen van de Creative Cloud, zowel de desktoptoepassingen, als de
mobiele apps, als de extra services. Op de belangrijkste programma’s wordt telkens gedurende enkele
lessen dieper ingegaan zodat je voeling krijgt in hoeverre ze je kunnen helpen in je creatieve
werkproces.
In module 1 bekijken we de diverse apps door het oog van de ontwerper en de fotograaf.
Inhoud:
 Wat is Adobe Creative Cloud?
 Adobe Creative Cloud installeren
 Samenwerking tussen de verschillende pakketten
 Desktopapps: Bridge, Photoshop, Illustrator, InDesign, Photoshop Lightroom, Acrobat Pro, InCopy
 Mobiele apps: Adobe Brush, Adobe Shape, Adobe Color, Illustrator Draw, Illustrator Line,
Photoshop Sketch, Adobe Comp, Lightroom voor mobile, Photoshop Mix, …
De module wordt praktisch gegeven in de vorm van projecten. Een workflow wordt uitgewerkt over de
diverse pakketten heen.
Vaardigheden
Door middel van opdrachten en feedback zorgen dat de cursisten:
 in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien.
 in staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren.
 In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen.
 in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te
verdiepen.
 in staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren.
Meer info
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