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OVER DE TRAINING

Infographics maken kun je heel  goed zelf ,  je moet al leen wat trucs en
technieken kennen. In deze cursus legt een creatief  expert uit  hoe het moet.

2 dagen 10.00 -  16.45 uur

Cathari jnesingel  46,  Utrecht

Verwacht van deze training:

Een kleine groep, waarbi j  jouw prakti jksituatie uitgebreid aan bod komt.
Een prakti jkgericht programma: je werkt aan een project voor jouw
organisatie.
Begeleiding door eeen professional  met een succesvol le onderneming. 
Veel  aandacht voor interactie en creativiteit .
Geen bi jkomende kosten: what you see is  what you pay.

Standaardpri js ,  exclusief  BTW

Certif icaat

JOUW RESULTAAT

Inclusief  catering

€ 975*

In de cursus leer je welke stappen je moet zetten om zelf  een infographic
te maken. Je kri jgt  theorie,  maar steekt vooral  de handen uit  de mouwen
met een opdracht.  Na de cursus kun je:
 

goede infographics van slechte onderscheiden.
je verhaal  terugbrengen tot de essentie die je wi lt  communiceren.
zelf  creatieve,  effect ieve infographics maken.
infographics in verschi l lende bestandsformaten opslaan.



PROGRAMMA

CONTACT EN ADVIES

Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs:  
020 -  5225 225,  info@competencefactory.nl .  

College 1

Wat is  een infographic?
Wat maakt een goede infographic goed?
Vraag en antwoord: welke soorten infographics zi jn er?
Steal  l ike an art ist :  hoe inspireer je jezelf?

Col lege 2

Welke elementen heb je nodig om een goede infographic te maken?
Hoe speel  je met composit ie,  design,  kleur en vorm?
Beginnen met de opdracht:  maak je eigen infographic.

Col lege 3

Kennismaken met de belangri jkste tools om infographics mee te maken.
Steal  l ike an art ist :  praktische t ips en tr icks.
Resultaten: huiswerk presenteren en bespreken.

Col lege 4

Ruwe data omzetten in een goede infographic.
Ordening en plaatsing van vorm en l i jn.
Opslaan naar verschi l lende bestandsformaten.
Een-op-een consultancy.


