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Inhoud van de modules

Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

TOVEREN MET WEBDESIGN!
Ben je creatief? Hou je van websites maken, leuke webanimaties ontwerpen? Dan 
is de opleiding Webdesign iets voor jou!
Deze opleiding bestaat uit specifieke modules waarin je basisvaardigheden en tech-
nieken leert om websites te ontwikkelen. Je leert naast grafische webtechnieken, 
ook interactieve websites te ontwerpen, ze online zetten en ze up-to-date houden.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEFwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner


TOEKOMST
We bieden je de basis voor een job in de IT sector. Je kan met dit diploma werkzaam zijn als 
multimediaontwikkelaar, netwerkbeheerder, webmaster.

NOG GEEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS?
Combineer deze opleiding met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) om  
je diploma secundair te behalen.
De diplomagerichte opleiding Webdesigner leidt tot een certificaat. Ook de opleiding 
Aanvullende Algemene Vorming leidt tot een certificaat. Heb je beide certificaten, dan 
behaal je het diploma secundair onderwijs.
Het modeltraject (aanvullende algemene vorming (AAV) + de diplomagerichte opleiding 
Webdesigner) heeft een duurtijd van 1 jaar en kan ook op maat worden samengesteld.

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
 ¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je 
het deelcertificaat van deze module. 

 ¥ Je ontvangt het certificaat van Webdesigner indien je slaagt voor alle modules van de 
beroepsopleiding.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair/aanvullende-algemene-vorming


DIGITALE BEELDVERWERKING GRAFISCHE VORMGEVING

TIJDENS DE MODULE GRAFISCHE VORMGEVING LEER JE:
 ¥ basis tekentechnieken met grafische en creatieve apps van onder andere Adobe 
Creative Cloud

 ¥ een eenvoudig grafisch ontwerp maken 
 ¥ typografische basisregels voor zowel print- als non-printproductie toepassen
 ¥ kleurenleer functioneel toepassen
 ¥ ontwerptechnieken toepassen: tekenmaterialen gebruiken, perspectieven weergeven, 
schaduwvorming, beeldelementen integreren, ...

 ¥ ideeën visualiseren en presenteren
 ¥ lay-outproeven maken
 ¥ ontwerpen opslaan in het juiste bestandsformaat.

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE DIGITALE BEELDVERWERKING LEER JE:
 ¥ om beeldmanipulaties te verrichten en te corrigeren
 ¥ foto's te bewerken met behulp van Photoshop 
 ¥ basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen: transformeren, selecteren, 
uitsnijden, ...

 ¥ begrippen als resolutie, megapixel, ... toepassen op je foto’s
 ¥ werken met kleurkanalen zoals RGB, CMYK, … 
 ¥ kleurenfoto’s omzetten naar zwart-wit of sepia en omgekeerd

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE INTERFACEDESIGN LEER JE:
 ¥ een communicatieproject maken
 ¥ de verschillende fasen om een website tot stand te brengen
 ¥ kaderen van een website binnen de communicatiestroom van het bedrijf
 ¥ werkopdrachten analyseren naar de wensen van de opdrachtgever
 ¥ een voorlopige kostenraming maken
 ¥ doel en doelgroepen bepalen
 ¥ een scenario en draaiboek opstellen
 ¥ een werkplan opstellen
 ¥ een storyboard concretiseren
 ¥ kwaliteitscontrole 

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

INTERFACEDESIGN WEBANIMATIE 1

TIJDENS DE MODULE WEBANIMATIE 1 LEER JE:
 ¥ werken met grafische en creatieve apps van onder andere Adobe Creative Cloud
 ¥ basistechnieken van het vector tekenen
 ¥ logo’s en animaties te ontwerpen.
 ¥ eenvoudige webanimaties maken: frame by frame, motion en shape tween
 ¥ script toevoegen
 ¥ aanmaken en bewerken van symbolen: movie clips en buttons
 ¥ werken met bibliotheken
 ¥ werken met geluid
 ¥ werken met de tijdslijn
 ¥ publiceren naar verschillende bestandsformaten

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE WEBANIMATIE 2 LEER JE:
 ¥ de opgedane competenties verder ontwikkelen 
 ¥ complexe webanimaties te maken
 ¥ grondbeginselen van programmeren: objects, classes, methods,
 ¥ geavanceerde buttons
 ¥ interne flash communicatie: tijdslijn en andere
 ¥ externe flash communicatie: browser, printer,
 ¥ Movie Clips
 ¥ publicatiemogelijkheden

Voorkennis
 ¥ je heb het deelcertificaat van de module webanimatie 1
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

WEBANIMATIE 2 WEBSITEPRODUCTIE 1

TIJDENS DE MODULE WEBSITEPRODUCTIE 1 LEER JE:
 ¥ een eenvoudige website opbouwen 
 ¥ voorbereidingswerk: analyse, conceptontwikkeling, webstructuur uitwerken
 ¥ gebruik maken van sjablonen
 ¥ invoegen van tekst en afbeeldingen
 ¥ hyperlinks in al hun vormen
 ¥ opmaak met DIV’s en CSS-opmaakprofielen
 ¥ esthetische beslissingen (kleurcomposities, tekstkleuren, achtergronden)
 ¥ grafisch materiaal voorbereiden en converteren
 ¥ multimediacomponenten inlassen
 ¥ formulieren en tabellen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE WEBSITEPRODUCTIE 2 LEER JE:
 ¥ een databasegestuurde website op te bouwen
 ¥ een complexe website construeren
 ¥ interne en externe links toepassen
 ¥ frames ontwerpen en gebruiken
 ¥ formulieren integreren
 ¥ databasegestuurde websites aanmaken en analyseren
 ¥ grafische elementen integreren
 ¥ een website publiceren

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van de modules:

 ¥ websiteproductie 1
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

WEBSITEPRODUCTIE 2 PROJECT WEBDESIGN

TIJDENS DE MODULE PROJECT WEBDESIGN LEER JE:
 ¥ een eenvoudige website op te bouwen, publiceren en onderhouden
 ¥ werkzaamheden voorbereiden
 ¥ elementaire websites aanmaken en analyseren
 ¥ grafische elementen integreren
 ¥ kwaliteitscontroles uitvoeren

Voorkennis
Je heb het deelcertificaat van de modules:

 ¥ websiteproductie 1
 ¥ webanimatie 1
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit 8 modules met een totale duurtijd van 1 jaar.
Alle lessen gaan door op onze Campus Mechelen, Campus diploma secundair 
Mechelen en Campus Halle.

We werken met gespreide evaluatie, contactonderwijs en afstandsonderwijs. 
Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent in de les en de deadlines haalt.

MODULE LESTIJDEN

Digitale beeldverwerking 1 60

Grafische vormgeving 1 60

Interfacedesign 60

Project webdesign 60

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

MODULE LESTIJDEN

Webanimatie 1 60

Webanimatie 2 60

Websiteproductie 1 60

Websiteproductie 2 60

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
8Mechelen 

HalleICT 1-jarig 
traject

dag en avond- 
onderwijs

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner/uurrooster-en-prijs
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica/webdesigner/uurrooster-en-prijs


CONTACT
CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CAMPUS DIPLOMA SECUNDAIR MECHELEN
Leopoldstraat 42 
2800 Mechelen
+32 15 43 22 02 
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!
Klik HIER voor meer informatie.

CAMPUS GLTT HALLE
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
+32 2 362 03 39 
info.gltthalle@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:
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https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
mailto:info.mechelen%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Webdesigner
mailto:info.diplomasecundair%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Webdesigner
https://www.google.com/maps/dir//Crescendo+CVO/@51.018068,4.4426748,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d16f80a2d5:0x6f7d2f91b61d8359!2m2!1d4.4776941!2d51.0180192
https://www.google.be/maps/dir//Leopoldstraat+42,+2800+Mechelen/@51.0192976,4.4768202,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d192b2f913:0x838ad95f57977065!2m2!1d4.4790089!2d51.0192976!3e0
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen
mailto:info.gltthalle%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Webdesigner
https://www.google.com/maps/place/GLTT-CVO+Campus+Halle/@50.7389277,4.2327023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c8599adc85d7:0x39d71ed780f88d67!8m2!3d50.7389277!4d4.234891

