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Art and the city - STUDIEGIDS

Studiegids
In deze studiegids vind je alle informatie over de opleidingen
Grafische Vormgeving, Conceptontwikkeling en Webdesign!
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De drie opleidingen van Art and the City
Dit is de studiegids van opleidingsinstituut Art and the City, opgericht
in 2005 door kunstenaar Francisca Rosner. Art and the City heeft zich de
afgelopen jaren gespecialiseerd in het aanbieden van online lessen op
het gebied van vormgeving.
Art and the City biedt drie opleidingen aan: Grafische Vormgeving,
Conceptontwikkeling en Webdesign. Deze zijn te volgen in een groep,
privé of als incompanytraining. De groepslessen vinden plaats via Zoom.
Privécursussen kunnen gegeven worden op locatie. De opleidingen bestaan
uit korte modules die ook los of als e-learning te volgen zijn.
Grafische Vormgeving
Wil jij je foto’s professioneel kunnen bewerken in Photoshop? Of een
prachtige lay-out kunnen maken in InDesign met je eigen logo, gemaakt in
Illustrator? Door te kiezen voor de opleiding Grafische Vormgeving vergroot
je je kansen op de arbeidsmarkt en doe je brede kennis op op het gebied
van grafisch ontwerp.
Conceptontwikkeling
Van een leeg scherm naar een prachtig logo. Van een wit vel papier naar
een analoge poster. In deze opleiding leer je jouw creativiteit in te zetten om
tot een uitgewerkt ontwerp te komen. Je gaat experimenteren en ontdekken
en uiteindelijk vind je je eigen stijl en een methode die bij jou past om
te ontwerpen.
Webdesign
Een prachtige website of een effectieve webwinkel beginnen? Je komt
nergens zonder kennis over webdesign. In de opleiding Webdesign leer je
jezelf of je klant in de digitale kijker te zetten. Je leert de basisprincipes van
Adobe Xd, Elementor Pro en het CMS Wordpress. Daarnaast ga je uitgebreid
in op UI/UX Design (user interface en user experience).
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Vormgeving
Je leidinggevende vraagt of jij
even een leuke flyer wilt maken
in verband met de aankomende
personeelsdag. Als je één keer
'ja' hebt gezegd, weet je al dat
je er volgend jaar weer aan moet
geloven. Jij kunt dit immers zo
leuk en snel. Je baas doet dit
slim: hij of zij kan goed delegeren.
Intussen heb je een andere kant
van jezelf ontdekt: het ontwerpen
van een uitnodiging of een
flyer is opeens je nieuwe hobby
en je wilt er meer van weten.
Misschien denk je er zelfs over
om een carrièreswitch te maken.
Leren werken met Adobe kan
tegenwoordig heel goed via
YouTube, maar hier zie je vaak door
de bomen het bos niet meer. Een
stevige basis is dan toch wel handig
en daar is Art and the City voor!
Wat is vormgeving?
Grafisch vormgeven draait om het
visueel vormgeven van ideeën. Het
gaat om conceptueel denken en
het creëren van ontwerpen voor
verschillende media.

Een grafisch vormgever houdt
zich bijvoorbeeld bezig met het
ontwikkelen van een huisstijl,
het opmaken van folders of
brochures en het optimaliseren van
afbeeldingen.
Een ontwerper moet rekening
houden met veel verschillende
elementen, zoals het product,
de doelgroep, kleurgebruik,
typografie, en ga zo maar door.
Een afbeelding voor de socials
van McDonalds is bijvoorbeeld
compleet anders dan die van de
Etos. Als grafisch vormgever is het
van belang dat je weet welke stijl
bij welk bedrijf past en dat je in
deze stijl kunt werken.
Art and the City biedt een
opleiding Grafische Vormgeving
die je klaarstoomt om te starten
als grafische vormgever. In zes
maanden ben je in staat om te
werken met Adobe Photoshop,
InDesign en Illustrator en kun je
jouw boodschap op een visuele
manier overbrengen!
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Opleiding Grafische Vormgeving

Voor wie is de opleiding Grafische Vormgeving bedoeld?
Wil jij ervaring opdoen met grafisch vormgeven en leren werken met
de drie belangrijkste Adobe programma’s? Bijvoorbeeld omdat je een
carrièreswitch wilt maken? Of omdat je simpelweg gefascineerd bent
door de geweldige mogelijkheden die Adobe te bieden heeft? Dan is de
opleiding Grafische Vormgeving iets voor jou!
Werk jij in het onderwijs, bij een uitgeverij of als officemanager? Dan
is het vaak handig voor jou - en je collega’s - als iemand van jullie kan
werken met Adobe. Je hoeft niet langer een grafisch vormgever van
buitenaf in te huren en vergroot tegelijkertijd je kansen binnen je huidige
werk! Door vorm te geven aan jouw creatieve ideeën laat je zien dat je
out of the box kunt denken. En wie weet heeft jouw werkgever hier nog
wel een ontwikkelingsbudget voor!
Waarom is vormgeving zo belangrijk?
Voor elk bedrijf is grafische vormgeving fundamenteel. Denk aan
het belang van een origineel en herkenbaar logo, zoals Apple, Nike,
Instagram. De juiste vormgeving draagt bij aan de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van een bedrijf en maakt een positieve indruk op
potentiële klanten. Dit maakt grafische vormgevers onmisbaar!
Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleiding bestaat uit zes modules en wordt afgesloten met het
examen. Je volgt de modules Photoshop, InDesign en Illustrator in de
niveau’s Basis en Vervolg. Elke module bestaat uit vier lessen van 2 uur. In
totaal zijn dit 24 lessen, verspreid over zes maanden.
Het examen bestaat uit drie onderdelen en wordt digitaal afgenomen
via Zoom. Het eerste en tweede onderdeel moeten ‘ter plaatse’ gemaakt
worden. Het eerste onderdeel bestaat uit 15 meerkeuze en 5 open
vragen. Het tweede onderdeel is een korte praktijkopdracht.

Alle stof waar je vragen over zou
kunnen krijgen staat in het lesmateriaal,
maar de focus ligt uiteraard op jouw
ontwerpvaardigheden. Het laatste
onderdeel is een thuisopdracht waarvoor
je twee weken de tijd krijgt.
Bij elke module ontvang je een met
zorg samengestelde syllabus, die
onderverdeeld is in inspiratie, theorie en
techniek. Je leert niet alleen de technische
toepassingen, maar ook over compositie,
kleurgebruik en beeldcommunicatie.
Locatie en vorm
De groepslessen vinden plaats via Zoom.
De lessen worden opgenomen, zodat
je deze in je eigen tijd nogmaals terug
kunt kijken. Liever les op locatie? Dan
kun je ervoor kiezen de opleiding 1 op 1
te volgen met een docent in één van de
studio’s. Vraag hiervoor een offerte aan.
Hoe meld ik me aan?
Bekijk de website voor de actuele
startdata. Selecteer de datum die jou het
beste uitkomt, vul je gegevens (of die
van je werkgever) in en je ontvangt een
bevestiging en factuur. Voor aanvang van
de eerste les krijg je mail van Art and
the City en je docent met aanvullende
informatie over het downloaden van de
software en het lesmateriaal.
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Module Photoshop

Photoshop
Heb jij via YouTube wel eens iets geprobeerd met Photoshop?
Bijvoorbeeld het uitgeknipte hoofd van een vriendin op het
lichaam van Kim Kardiashian proberen te plakken? Hilarisch
natuurlijk, en het klinkt misschien makkelijk, maar dat is het vaak
niet. Lagen, maskers, doordrukken en tegenhouden? Zelfs de
terminologie van Photoshop is niet altijd begrijpbaar. Misschien
kun je de stappen wel nalopen, maar waar zit de logica? Wil jij
echt leren hoe dit programma in elkaar steekt en geloofwaardig
leren shoppen? Dan ben je hier aan het juiste adres.
Photoshop is ‘s werelds meest geavanceerde software voor
digitale beeldbewerking en wordt gebruikt door fotografen,
ontwerpers, webdesigners en videoprofessionals. Het
programma is ideaal voor het maken en bewerken van digitale
afbeeldingen voor websites. Ook zĳn er veel kunstenaars en
designers die in Photoshop digitale kunstwerken maken.
Het programma geeft je namelijk optimale creatieve
controle voor de manipulatie en samenstelling van 2D- en
3D-afbeeldingen. Ben jij een echte beelddenker en wil je
jouw foto’s optimaliseren? Of je eigen digitale kunst maken?
Schrijf je dan in via de website.
Photoshop onderwerpen
In de cursus leer je selecties maken, elementen
vrijstaand maken, werken met (snel)maskers en
lagen, en kleuren en contrasten aan te passen.
Denk ook aan het maken van collages,
schaduwen maken met aanpassingslagen,
een verloop maken, retoucheren en werken
met tekst. Meer dan genoeg dus!
Copyright © Rosner 2022 STUDIEGIDS-2022
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Module Illustrator

Illustrator
Hoera: je hebt een geweldige poster gemaakt voor jouw nieuwe
bedrijf. Alles gaat goed! Of niet? Je laat ‘m afdrukken op een
groter formaat en daar gaat je ontwerp. Op je beeldscherm zo
wonderschoon, maar uitvergroot zie je allemaal kwaliteitsverlies.
Ook de docenten van Art and the City hebben dit ooit
allemaal meegemaakt. Leer ontwerpen in Illustrator en voorkom
dit probleem!
Een algemene aanname (of vooroordeel) is dat je goed moet
kunnen tekenen om vormgever te worden. Maar gelukkig: deze
aanname is niet juist. Illustrator geeft iedereen de kans om iets
moois te tekenen, of je nu twee linker- of rechterhanden hebt. Bij
Art and the City leer je de technische vaardigheden. En daar stopt
het niet: cursisten reflecteren op elkaars werk en docenten geven
veel feedback, waardoor je snel leert wat wel en niet goed werkt!
Met Illustrator maak je vector art. Dat betekent dat alles wat in
Illustrator is gemaakt, kan worden geschaald tot miniaturen of
spandoeken, allemaal zonder kwaliteit te verliezen. Een ontwerp
ziet er dus hetzelfde uit op een visitekaartje als op een gebouw.
Illustrator wordt naast logo’s ook gebruikt voor het maken van
infographics, iconen, dwarsdoorsnedes en lĳntekeningen.
Illustrator onderwerpen
In de Illustrator cursus leer je digitaal tekenen met het pen- en
potloodgereedschap. Dit combineer je met geometrische vormen,
de pathfinder, patronen en transparantie. Je leert werken met tekst,
een lettertype te bewerken en effecten toe te passen op objecten.
Denk tot slot ook aan het vormgeven van grafische patronen en
werken met het knipmasker.
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Module InDesign

InDesign
Microsoft Word is best leuk voor thuisgebruik, maar het gaat al
snel fout als je het document wilt aanpassen en herbruiken. Als
je echt alles naar eigen wens wilt inrichten, zonder restricties,
dan is InDesign jouw oplossing. Denk bijvoorbeeld aan het
maken van een cv. Kies je dan voor een standaard lay-out? Of
ga je jezelf onderscheiden met je digitale vaardigheden? Het
verschil tussen deze skills wordt direct opgemerkt!
Grafisch vormgevers en kunstenaars zweren bij InDesign
vanwege de veelzijdigheid van dit programma. Afbeeldingen uit
Photoshop, illustraties uit Illustrator, teksten en tabellen uit Excel
en informatie uit pdf’s: alle elementen worden in dit programma
verzameld en opgemaakt voor een prachtig eindresultaat.
InDesign is geschikt om documenten te creëren voor publicaties,
drukwerk en digitale media. Het is onder andere mogelijk om
posters, boeken, tĳdschriften en e-books te creëren. Op het
gebied van kleur, lettertypes en andere belangrĳke factoren voor
design zĳn de mogelĳkheden eindeloos! InDesign werkt het
beste in combinatie met de andere Creative Cloud applicaties
en is in het werkveld de meest gebruikte DTP-applicatie. Dat
maakt het enorm waardevol als vaardigheid op jouw cv.
InDesign onderwerpen
In de cursus leer je op professionele manier documenten
opmaken door gebruik te maken van hulplijnen en -linialen. Je
gaat stramienpagina’s opmaken, afbeeldingen plaatsen, werken
met de pathfinder en kleurvlakken. Aan het eind van de module
maak je jouw bestand gereed voor drukwerk of optimaliseer je
het digitale bestand.
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Conceptontwikkeling
Van een leeg scherm naar een prachtig logo. Van een wit
vel papier naar een analoge poster. Tijdens de opleiding
Conceptontwikkeling leer je jouw creativiteit in te zetten om
tot een uitgewerkt ontwerp te komen. Je gaat je verdiepen
en specialiseren. Je gaat experimenteren, ontdekken,
ontwikkelen en uiteindelijk vind je je eigen stijl en een
methode die bij jou past om een concept te ontwikkelen.
Wat is conceptontwikkeling?
Conceptontwikkeling is meer dan een strak logo of een
mooie huisstijl. Conceptontwikkeling is de stap voorafgaand
aan een ontwerp - het cruciale moment voor je je pen(tool)
erbij pakt. Als eerste heb je immers een idee nodig: een
concept. Pas dan maak je de vertaling van jouw boodschap
naar een visuele uitstraling. Conceptontwikkeling vormt dus
een verbinding tussen de strategie en de invulling daarvan.
Het is de creatieve én inhoudelijke vertaling van je idee
naar een rond en kloppend geheel. Een concept bestaat
dus uit content en vorm.
De opleiding is opgebouwd op basis van de 4 belangrijkste
vormgevingsaspecten: lijn, vorm, kleur en compositie.
Binnen elke module maak je beelden en illustraties waarbij
je je focust op één van deze vormgevingsaspecten. Het
experiment staat hierbij voorop. Je wordt uitgedaagd
buiten de lijnen te tekenen en te denken met je handen.

Copyright © Rosner 2022 STUDIEGIDS-2022

10

Studiegids - Conceptontwikkeling

Opleiding Conceptontwikkeling

Voor wie is de opleiding Conceptontwikkeling bedoeld?
Wil jij jouw creatieve ideeën tot leven brengen? Heb jij
de technische vaardigheden onder de knie, maar weet
je nog niet hoe je deze techniek moet inzetten om jouw
ontwerpen zo goed mogelijk te maken? Dan is de opleiding
Conceptontwikkeling iets voor jou.
Let op!
Voor je kunt deelnemen, moet je toelating doen. De
toelating vindt plaats door middel van een beoordeling van
jouw portfolio en motivatie. Heb je de opleiding Grafische
Vormgeving bij Art and the City gevolgd? Goed nieuws, dan
kun je de toelating overslaan en je gelijk inschrijven!
Waarom is conceptontwikkeling zo belangrijk?
Een ontwerp is pas van goede kwaliteit als vorm en
content met elkaar in balans zijn. Het ontwikkelen van een
goed concept zal het ontwerpprodus niet alleen enorm
vergemakkelijken, maar ook ontzettend verbeteren!
Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleiding bestaat uit verschillende modules: Tekenen,
Fotografie, Creative Lab en Creatief Ondernemen. Tussendoor
bekijk je samen met de docent en je medestudenten je
gemaakte werk en bespreek je de verschillende ideeën in
speciale 'intervisielessen'. Centraal staat het divergeren (het
genereren van zoveel mogelijk ideeën) en convergeren (het
reflecteren op de beste ideeën) en uiteraard het uitvoeren.
Denkpatronen worden doorbroken en jouw originaliteit zal
hierdoor naar boven komen.

Het examen bestaat uit de presentatie
van jouw portfolio en wordt digitaal
afgenomen via Zoom.
Locatie en vorm
De groepslessen vinden plaats via
Zoom en op locatie in het atelier in
Amsterdam. De Zoomlessen worden
opgenomen, zodat je deze in je eigen
tijd nogmaals terug kunt kijken.
Wanneer kan ik starten met de
groepslessen?
Er zijn meerdere startmomenten per
jaar: kijk hiervoor op de website.
Hoe meld ik me aan?
Bekijk de website om je in te schrijven
voor de toelating. Na de toelating kun
je je inschrijven voor de opleiding.
Selecteer de datum die jou het beste
uitkomt, vul je gegevens en je ontvangt
van Art and the City een bevestiging.
Voor aanvang van de eerste les krijg
je mail met daarin aanvullende
informatie en het lesmateriaal.
De modules
Op de volgende pagina worden de
modules nader toegelicht.
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Modules Conceptontwikkeling

Conceptuele fotografie
Conceptuele fotografie begint, zoals
de titel al doet vermoeden, met een
concept. Het gaat om het visueel
verbeelden van een idee in een
medium dat opmerkelijke beperkingen
met zich mee brengt. In tegenstelling
tot bewegende beelden als video
of film, heeft fotografie een statisch
karakter. Daarnaast vertrekt het van één
oog en is het dus niet binoculair, zoals
het menselijk zicht. Het onderwerp
dat je wilt fotograferen kan het
zicht belemmeren van alles wat zich
erachter bevindt: het kan al het andere
onzichtbaar maken.

Als je dit eenmaal onder de knie hebt, maak je samen met je
docent en medecursisten de volgende stap. Hoe start je nou
op basis van verschillende schetsen je ontwerp? En hoe zet je
deze vervolgens om in Illustrator?

Bovendien werkt fotografie niet alleen
binnen één gezichtspunt, maar klampt
zich ook vast aan één moment. Het
uitzonderlijke karakter van dit medium
kan een gevoel van verlies meebrengen
door de deconstructie van afzonderlijke
tijdsfragmenten. Door de complexe
relatie tussen fotografie, ruimte en tijd
te onderzoeken, ga je in deze module
creatief om met deze schijnbare
beperkingen van fotografie, waardoor
dit gevoel van verlies al snel ongegrond
blijkt te zijn.

Tekenen
In deze module begin je bij de basis van tekenen. Je begint
hierbij met de basisvormen: een cirkel, vierkant en een
driehoek. Als je dit kunt tekenen, kun je in principe alles
ontwerpen! Je hoeft dus helemaal geen bijzonder talent te
hebben om goed te kunnen tekenen. Iedereen kan leren
tekenen. Eigenlijk draait alles om het kijken en zoeken naar
deze drie geometrische vormen. Alles om je heen is hieruit of
uit variaties opgebouwd. Een variatie op het vierkant is een
rechthoek en op de cirkel een ovaal. Dit klinkt heel makkelijk
en dat is het eigenlijk ook! De basisvormen zorgen ervoor dat
je ingewikkelde voorwerpen simpeler kunt zien. Vergeet alle
moeilijke details. Kijk alleen naar de vorm. Als je de basisvorm
eenmaal hebt gevonden en getekend, kan je aan de details
beginnen.

Papierkunst
Papierkunst is een ambacht waarbij je papier of karton gebruikt
als belangrijkste artistieke medium voor het maken van tweeof driedimensionale objecten. Papier en karton lenen zich voor
een breed scala aan technieken en kunnen worden gevouwen,
gebogen, gebogen, gesneden, gelijmd, gegoten, gestikt of
gelaagd. Er is bijna geen enkel materiaal dat zó veelzijdig
is als papier. Je kan veel technieken loslaten op papier, van
eenvoudig knip- en plakwerk tot zeer geavanceerd snijwerk.
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Modules Conceptontwikkeling

Analoge typografie
Typografie staat op het kruispunt van het mooie en het
nuttige. Net als een schilderij is het iets om naar te kijken en
nadenken over zijn vorm. In tegenstelling tot een schilderij
is het ook iets concreet functioneels, omdat het bedoeld is
om gelezen te worden. Je kunt over typografie nadenken
als achitectuur: het ontwerpen van een huis is uiteindelijk
nutteloos als het huis valt of de regen niet buiten houdt.
Typografie die niet kan worden gelezen, is niet langer
typografie. Echter, regels in de typografie zijn ook vaak
bedoeld om te worden overtreden. In de module Analoge
Typografie ga je deze regels overtreden en de grenzen van de
typografie opzoeken.
Creatief ondernemen: ondernemerschap
De praktische kant van conceptontwikkeling (en creatie). Hoe
verdien je je geld met een creatief beroep? Hoe zorg je voor
een constante flow van inkomsten en hoe doe je dit op een
praktische manier? En zeker niet onbelangrijk, hoe balanceer
je dit zodat het ontwerpen en creëren gewoon fun is en blijft?
In deze module ga je je doelgroep bepalen, je onderneming
afstellen op je klanten en een plan maken voor aquisitie.
Creatief ondernemen: zakelijke fotografie
In deze module leer je hoe je professionele foto’s maakt
die je kunt gebruiken voor je website, brochures en andere
publicaties. Je verbetert jouw fotografievaardigheden in
korte tijd, waardoor je jouw product in de schijnwerper zet
en niet telkens een fotograaf hoeft in te huren! De module is
praktisch ingesteld. Bereid je voor op lessen waarin theorie
en uitvoering elkaar continu afwisselen. Denk aan belichting,
opnamestanden en natuurlijk compositie.
Copyright © Rosner 2022 STUDIEGIDS-2022

Studiegids - webdesign

13

Webdesign
In de Opleiding Webdesign leer je een concept om te
toveren tot een mooie, moderne en gebruiksvriendelijke
website. Je gebruikt de verschillende design- en
ontwikkelingstools, leert hoe je content toevoegt en hoe
je de technische uitdagingen aanpakt. De opleiding begint
bij de basis. Denk hierbij aan de opbouw van de User
Interface met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en
toegankelijkheid.
Wat is webdesign?
Webdesign is het vormgeven van websites op het internet.
Het bouwen van een website is iets uit niets maken.
Een echt modern ambacht. Het is handwerk, met het
grootste oog voor detail gemaakt, of het nu een website,
webshop, campagne of applicatie betreft. Webdesigners
helpen ondernemers te starten met hun nieuwe baan, en
dromers hun dromen waar te maken. Webdesign is dus
echt mensenwerk. Iedereen kan een podium krijgen op
het internet, van kattenliefhebbers tot kleine retailers tot
grote multinationals. Hun websites zijn het gezicht van deze
mensen en daarom is het belangrijk dat deze websites de
juiste uitstraling en stijl hebben.
Art and the City biedt een opleiding Webdesign die je
klaarstoomt om te starten als webdesigner. In zes maanden
ben je in staat om te werken met Adobe XD, Wordpress en
Elementor, UI/UX Design en staat jouw website online!
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Opleiding Webdesign

Voor wie is de opleiding Webdesign bedoeld?
Ben je creatief en inventief? Valt het jou op als een
website niet optimaal werkt? En wil je een site maken
voor jouw bedrijf of een bestaande website kunnen
onderhouden? Dan is deze opleiding iets voor jou!
Waarom is webdesign zo belangrijk?
Een goede website straalt professionaliteit uit en
kan helpen bij het behalen van je marketingdoelen,
zoals hoge conversie en goede vindbaarheid in
zoekmachines. Een professioneel design wekt namelijk
vertrouwen bij de bezoekers en zal hen sneller
overtuigen te kiezen voor jouw product of dienst.
Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleiding bestaat uit zes modules en wordt
afgesloten met het examen. Je volgt de modules
Adobe XD, Wordpress en Elementor, UI/UX Design
in de niveau’s Basis en Vervolg. Elke module bestaat
uit vier lessen van 2,5 uur. In totaal zijn dit 24 lessen,
verspreid over zes maanden.
Het examen bestaat uit de presentatie van jouw
website wordt digitaal afgenomen via Zoom. Er
wordt gekeken naar de opbouw, route, werking en
optimalisatie voor Google.
Bij elke module ontvang je een met zorg
samengestelde syllabus, die onderverdeeld is in
inspiratie, theorie en techniek. Je leert dus niet alleen
alles over de technische toepassingen, maar ook over
user experience, kleurgebruik en beeldcommunicatie.

Locatie en vorm
De groepslessen vinden plaats
via Zoom. De lessen worden
opgenomen, zodat je deze
in je eigen tijd nogmaals
terug kunt kijken. Liever les
op locatie? Dan kun je ervoor
kiezen de opleiding 1 op 1 te
volgen met een docent in één
van de studio’s in Amsterdam
of Utrecht.
Wanneer kan ik starten met
de groepslessen?
Er zijn drie startmomenten per
jaar: bekijk de website voor
actuuele data.
Hoe meld ik me aan?
Bekijk de website voor de
actuele startdata. Selecteer
de datum die jou het beste
uitkomt, vul je gegevens (of
die van je werkgever) in en
je ontvangt van Art City een
bevestiging en factuur.
Voor aanvang van de eerste
les krijg je mail met daarin
aanvullende informatie
over de software. Vervolgens
ontvang je van de docent
het lesmateriaal.
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XD, Wordpress en Elementor, UI/UX Design

Adobe XD
Adobe XD is een geweldig ontwerpprogramma voor mensen
die zich bezig houden UI-ontwerp, UX-ontwerp, prototyping,
responsive websiteontwerp en meer. Je maakt in mum van tijd een
gedetailleerde schets van een website (of van een app). Eigenlijk
doet het woord ‘schets’ het eindresultaat geen eer aan, want
creaties in Adobe XD zien er net zo overtuigend en compleet uit
als een reeds gerealiseerde website. Als je een project opslaat in
XD, resulteert dit in kleinere bestanden dan in bijv. Photoshop.
Wordpress en Elementor
WordPress is een systeem om een website, blog of een webshop
mee te beheren zonder dat je hiervoor (veel) technische kennis
nodig hebt. Hoewel WordPress draait op de programmeertaal
PHP, hoef je zelf geen regel PHP te schrijven als je een website
wilt bouwen met WordPress. Tijdens deze module werken we met
de plug-in Elementor Pro, een populaire page builder die wordt
gebruikt voor het bouwen van WordPress websites.
UI/UX Design
UI design is het zichtbare werk van de designers. Het draait
om de vormgeving van een knop, de tekst en de titels. Al deze
elementen moeten passen bij de uitstraling van jouw bedrijf. Bij UX
design wordt er goed nagedacht over wat er in het hoofd van de
gebruiker afspeelt. Elke gebruiker is anders en daarom verschilt elk
design. Welke emotie moet het product overbrengen? En wat is de
gewenste interactie die het bedrijf wil creëren? Dit zijn vragen waar
een UX designer goed over na moeten denken.
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Heb jij vragen of opmerkingen?

Art and the City is te bereiken via office@artandthecity.com of op
+31 6 249 947 69. Daarnaast kun je gebruik maken van de live chat
op de website of een afspraak boeken met de opleidingsadviseur!
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