
Vmbo-cursussen

Beletteringstechnieken

U leert technieken aan voor het aanbrengen van teksten en logo’s op

vlakke, regelmatige en complexe ondergronden met uiteenlopende

profielen. Daarnaast komt het werken met behulp van het snijsoft-

warepakket EasySIGN aan de orde. Bovendien wordt aandacht besteed

aan de uitvoering van de onderwerpen in het vmbo. Deze cursus is

bestemd voor diegene die geen of weinig ervaring hebben met belette-

ringstechnieken. Basiskennis van het omgaan met de computer is no-

dzakelijk, deze wordt tijdens de cursus niet behandeld.

Inhoud
In de cursus Beletteringstechnieken worden de volgende onderwerpen

behandeld:

1. Introductie met de sector.

2. Ondergronden voorbehandelen.

3. Werken met diverse foliematerialen en handgereedschappen.

4. Aanbrengen van foliematerialen op complexe ondergronden met

uiteenlopende profielen.

5. Met snijsoftwarepakket EasySIGN teksten en afbeeldingen bewer-

ken, basisfiguren maken, printen en plotten.

6. Toepassing in vmbo.

Cursusduur
De cursus wordt gegeven op drie woensdagen van 9.30  tot 17.00 uur

op één van de volgende plaatsen:

■ Den Bosch

■ Utrecht

■ Zwolle.

Kosten
De kosten van deelname bedragen per deelnemer A 980,- exclusief

BTW. In dit bedrag zijn de kosten van basisgereedschap, lesmateriaal,

een demoversie EasySIGN en een lunch inbegrepen.

Vervolg Beletteringstechnieken

U verdiept uw kennis en vaardigheden van het snijsoftware-program-

ma EasySIGN.

Inhoud
In de cursus Vervolg Beletteringstechnieken worden de volgende

onderwerpen behandeld:

1. Herhaling basiskennis EasySIGN.

2. Importeren/exporteren, vectoriseren, lettertypes, scannen, plotten.

3. Plakken van zelfgemaakte logo’s.

4. Andere toepassingen (full colour/zeefdruk).

5. Gereedschappen.

Cursusduur
De cursus wordt gegeven op drie woensdagen van 9.30  tot 17.00 uur

op één van de volgende plaatsen:

■ Den Bosch

■ Utrecht
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Tekening lezen 

U leert tekeningen van stands en decors lezen, kent de begrippen en

herkent de belangrijkste vormen en symbolen.

Inhoud
Er wordt gewerkt met bestaand materiaal uit de praktijk. Compleet

met maquette, artist impressions en foto’s van de stand. Alle aspecten

van ‘ruimtelijk inzicht’ komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht

besteed aan zaken als:

1. Herkennen van veelgebruikte vormen.

2. Herkennen en interpreteren van verbindingen en bouwtechnische 

symbolen op tekeningen.

3. Normalisatie (zoals lijnen, arceringen, doorsneden).

4. Meetgegevens toepassen in een praktijksituatie.

Cursusduur
De cursus wordt gegeven op één woensdag van 9.30  tot 17.00 uur op

één van de volgende locaties:

■ Den Bosch

■ Utrecht

■ Zwolle.

Kosten
De kosten van deelname bedragen per deelnemer A 400,- 

exclusief BTW.

Stand- en decorbouw

Het doel van deze pilotcursus is het verder introduceren van stand- en

decorbouwtechnieken binnen het vmbo. Deze praktijkcursus is gericht

op met name de docenten timmeren. Voor de docenten schilderen zal

een aangepast programma worden gemaakt.

Inhoud
De inhoud van de pilotcursus zal, onder voorbehoud zijn:

1. De wereld van de stand- en decorbouw, een inleiding.

2. Projectmap, bestek- en tekeningen.

3. Het bouwen van een stand (houtbouw/systeembouw).

4. Het demonteren van de stand.

5. Toepassing binnen het vmbo.

Cursusduur
De cursus wordt gegeven op twee woensdagen van 9.30 tot 17.00 uur

op een locatie in Utrecht.

Kosten
De kosten van deelname bedragen per deelnemer A 600,- exclusief

BTW (geldt alleen voor pilotcucsus). In dit bedrag zijn de kosten van-

het lesmateriaal en een lunch inbegrepen.

Meer informatie
Minimaal aantal deelnemers voor een cursus is zeven en
maximaal twaalf per groep. De cursusdatum en 
uitvoering worden definitief bepaald indien er voldoen-
de aanmeldingen bij Savantis binnen zijn. Een cursus kan
ook incompany worden gegeven. 
Aanmelden voor een cursus is geheel vrijblijvend. Zodra
wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, sturen
wij u een schriftelijke bevestiging. Na afloop van een
cursus ontvangt u een verklaring van deelname.

Heeft u vragen over de cursussen of leermiddelen, dan
kunt u contact opnemen met Peter van Zijderveld,
bereikbaar via telefoonnummers 0182-64 11 11 of 
06-22 96 85 17. Informatie vindt u ook op de website
http://platformen.vmbo-loket.nl.
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