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Nieuw!  

Photoshop voor iedereen  
 

Alta Uitgeverij maakt voor u en uw cursisten een handboekenreeks Photoshop voor 
het volwassenenonderwijs! 

 

Wat? Een methode Rastertekenen/Photoshop CS3 voor het volwassenenonderwijs - niveau 1-2-3. 

Door wie? Mario Schuurmans en Peter Lankester, leerkrachten Photoshop, CVO. 

Voor wie? Alle cursisten in het volwassenenonderwijs die zich willen bekwamen in het bewerken van 

foto’s, omgaan met beeldmateriaal, ... zowel de beginners als de gevorderden. 

 

Troeven? 

Voor de cursist 

# de ideale cursus om op een aangename manier kennis te maken met Photoshop en zich verder te 

bekwamen in het bewerken van foto’s. 

# nuttige oefeningen met technieken en voorbeelden die gemakkelijk gebruikt kunnen worden in eigen 

projecten. 

# veel oefeningen voor in de les en thuis. 

# theorie en praktijk gaan hand in hand: theoretische uitleg via voorbeelden, verwerking via extra 

oefeningen na ieder hoofdstuk voor in de les en thuis. 

# duidelijke uitleg, stap voor stap uitgeschreven oefeningen voor de cursist, ook bij het oefenen thuis. 

# alle foto’s voor de oefeningen en de oplossingen beschikbaar op cd-rom of downloadbaar zodat de 

cursisten zelf verder kunnen oefenen. 

# rijkelijk geïllustreerd met schermafdrukken om de inhoud visueel te ondersteunen. 

 

Voor de leerkracht 

# volledig aangepast aan de Vlaamse leerplannen rastertekenen. 

# actueel en gebaseerd op Photoshop CS3 en Windows Vista. 

# aangepast aan een divers publiek volwassenen (van de geïnteresseerde senior tot de bevlogen 

hobbyist). 

# drie boekdelen, geschikt voor de leerstof van de volledige opleiding. 

# geen Photoshopbijbel of naslagwerk met alle varianten en mogelijkheden van naaldje tot draadje, maar 

een geleidelijke opbouw in duidelijke taal, specifiek voor CVO op basis van nuttige en concrete 

oefeningen. 

# gebruik van sneltoetsen wordt gestimuleerd. 

# actueel en aangepast fotomateriaal in goede digitale bestanden, volledig legitiem waardoor u zich geen 

zorgen hoeft te maken i.v.m. copyrights. 

# correlatietabel beschikbaar tussen het leerboek en het leerplan. 

 

 

Op uw verzoek! Stuur ons een mail met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, school en lesopdracht) 

en wij houden u graag op de hoogte van de evolutie van ons project en de presentaties 

die we eventueel zullen geven in Vlaanderen. Vermeld ook of u graag een exemplaar 

wenst te ontvangen van de niet-gecorrigeerde zetproeven om een concreet beeld te 

krijgen van ons materiaal. 

 

Meer info? Alta Uitgeverij  

 E-mail : info@altamedia.be  

 Internet : www.altamedia.be  

 Tel : 016 40 46 50 

 


