
Grafische en audiovisuele technieken

Grafisch designer | voltijdse dagopleiding | € 1660 | 1 jaar | Antwerpen en Leuven
Grafisch designer digitale media | dag- of avondopleiding | € 875 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen en Leuven

Grafisch designer print media | avondopleiding | € 875 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen

“Grafisch ontwerpen is helemaal mijn ding, ik vind het zo 
leuk om te doen. Bij Syntra word je ondergedompeld in 
het vak; je krijgt verschillende opdrachten met deadlines 

door elkaar waardoor je goed leert plannen. Net zoals in de 
praktijk. Na afstuderen werd ik deeltijds zelfstandige en een 

jaar later kon ik al voltijds als freelancer aan de slag” 

Kit Serverius, 
Grafisch designer, kitspirations.be



20

Cad/Cam
Bedrijven zijn op zoek naar technisch tekentalent. Leer het 
beroep van BIM bouwkundig tekenaar in 1 (voltijds over-
dag) of 2 jaar (dag of avond). Je krijgt inzicht in bouw-
techniek en gaat aan de slag in Autocad en Revit. Check 
ook onze korte cursussen in Autocad, Revit en SketchUp. 

Concept artist
Als concept artist maak jij de eerste ontwerpen voor 
personages en locaties in films, games of comics. Een 
droomjob voor creatieve zielen. De creatieve sector is 
steeds op zoek naar nieuw talent, zeker nu de tax shelter 
is uitgebreid naar de gaming-industrie.

Foto & video
De fotografie-opleidingen bij Syntra zijn een mix tussen 
techniek en creativiteit en gaan door in een professionele 
fotostudio. Wil je liever verhalen tot leven brengen met 
video? Met onze hands-on trainingen Video content creator, 
Videomontage en Videobewerking kan je zo aan de slag.

GRAFISCHE & AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
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Kies je favoriete Adobe-opleiding
Bij Syntra kan je terecht voor de verschillende 
programma’s uit de Creative Cloud. Wij zetten de 5 meest 
gekozen Adobe-opleidingen voor jou op een rij.

Adobe PhotoShop
Adobe PhotoShop is de bekendste telg uit de Adobe-
familie en het meest gebruikte programma voor 
beeldbewerking en ontwerp. De software wordt door 
zowat iedereen in de grafische sector gebruikt, maar ook 
voor persoonlijk gebruik zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Bewerk je bestaande foto’s tot in de kleinste details, maak 
composities van verschillende beelden of begin met een 
wit blad en laat je creativiteit de vrije loop. Adobe 
PhotoShop is ook de ideale basis om visuele content te 
creëren die je later kan gebruiken in Adobe After Effects 
en Adobe Premiere.  

Adobe Illustrator
Adobe Illustrator is de Adobe PhotoShop voor 
vectorafbeeldingen. Dat zijn grafische elementen die niet 
bestaan uit pixels en dus oneindig vergroot kunnen 
worden zonder kwaliteitsverlies. Veel bedrijven gebruiken 
Adobe Illustrator voor het maken van hun bedrijfslogo’s, 
infographics en illustraties.

Toch zijn de opties nog veel uitgebreider dan dat. Adobe 
Illustrator is de laatste tijd ook aan een stevige opmars 
bezig in de modesector en bedrijven als Nike en Victoria’s 
Secret ontwerpen hun kleren al met de software. Verder 
zijn ook de verpakkingen van zowat alles wat je koopt in 
de supermarkt ontstaan in Adobe Illustrator.

Adobe InDesign
Je hebt een vlotte tekst gemaakt, de juiste afbeeldingen 
en kleuren uitgezocht, maar hoe giet je die nu in een 
vlotte lay-out?  Adobe Indesign is een programma 
waarmee je via handige kaders en blokken aantrekkelijke 
pagina’s maakt die zo uit een professioneel magazine 
lijken te komen.

Adobe InDesign geeft je een ongeziene vrijheid in het 
creëren van je drukwerk, of het nu om folders, flyers of 
affiches gaat. Doordat het programma feilloos 
samenwerkt met de rest van de Adobefamilie, combineer 
je in een handomdraai verschillende lagen en 
afbeeldingen om tot een prachtige lay-out te komen.

Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro is een robuuste tool die je een 
compleet pakket biedt voor videomontage. Beelden 
knippen en plakken, van (onder)titels voorzien, kleuren 
corrigeren, audiobewerkingen, overgangen en effecten,… 
De toepassingen van Adobe Premiere zijn quasi eindeloos.

Zowel hobbyisten als journalisten, productiehuizen en 
filmstudio’s zijn al jaren overtuigd van de mogelijkheden 
van deze software. Video content is king op zowat elk 
platform en met Adobe Premiere heb je alle 
mogelijkheden om de beste content te maken.

Adobe After Effects
Waar Adobe Premiere stopt begint Adobe After Effects: 
de post-productie. Dit pakket wordt gebruikt voor de 
special effects die je in Hollywoodfilms ziet, maar 
evengoed voor flitsende bedrijfspresentaties. Gebruik 
geavanceerde introschermen en titels om je filmpjes van 
het scherm te laten spatten of maak verbluffende 
composities van verschillende beelden over elkaar.

Dit programma is een echte speeltuin voor creatief talent, 
waarmee je jezelf constant opnieuw laat inspireren door 
de talloze mogelijkheden.

GRAFISCHE & AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
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BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie op maat 
kunnen uitwerken voor bedrijven?

Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

FOTO, VIDEO, AUDIO & LICHT
Fotograaf  VDO A
Muziekproducer  VDO A
Portretfotograaf A
Video Content Creator L
Video Content Creator  VDO A
Video content creator - fast track  NIEUW A
 
GAMING EN ANIMATIE
3D-Artist  VDO A
Concept artist  NIEUW A
Concept Artist  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

 
GRAFISCH DESIGN
Grafisch designer digitale media  NIEUW A/L
Grafisch designer digitale media  NIEUW   VDO A/L
Grafisch designer print media  NIEUW A
UX-designer A/L
UX-designer e-leren  NIEUW M

CAD/CAM, BIM EN 3D
BIM bouwkundig tekenaar A
BIM bouwkundig tekenaar  VDO A/L

FOTO, VIDEO, AUDIO & LICHT
Filmen en monteren met je smartphone A/L/M
Videomontage met Adobe Premiere A/L/M

GRAFISCHE EN MULTIMEDIA
Basis grafisch vormgeven voor niet-grafisch vormgevers (snel aan de slag met Adobe) A/M

 
GRAFISCH DESIGN
Adobe Illustrator A
Adobe InDesign A/L/M
Adobe Photoshop A/M
AutoCAD A/L/M
Creatief lay-outen: trigger je publiek met een overtuigend ontwerp A/M
Digitale Fotografie Basisopleiding A/M
Fusion 360 Basisopleiding A/L/M
Videobewerking met Adobe After Effects A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

CAD/CAM, BIM EN 3D
3D-Design met Blender  NIEUW A
Inventor A/L/M
Revit - BIM modelleren in 3D A/L/M
Revit - Specialisatie Families A/L/M
Revit - Specialisatie Infrastructure A/L/M
SketchUp Pro - 3D A/L/M

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be

