EasySIGN Vervolg
Deze training van één dag is speciaal samengesteld voor vmbo docenten die leerlingen net even verder willen
helpen dan de standaard werkzaamheden. U gaat dieper in op EasySIGN en leert ontwerpen en
(internet)bestanden verwerken tot een product.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
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Inhoud
Deze training van één dag is speciaal samengesteld voor docenten die (vmbo) leerlingen net even verder
willen helpen dan de standaard werkzaamheden. Gedurende deze dag zal dieper worden ingegaan op de
materie voor docenten die hun leerlingen meer willen bieden. U leert hoe u de ontwerpen die u kunt
bedenken en zelfs bestanden gevonden op bijvoorbeeld internet, kunt verwerken tot een product.

Programma in de ochtend

Korte samenvatting Training EasySIGN Basis
Werken met outlines
Werken met productielijnstijlen
Het maken van sjablonen Programma in de middag
Werken met afbeeldingen
Aanmaken van snijlijnen
Vectorisatie

Het maken van een ontwerp

Q&A

Aan het einde van de dag zal er een inventarisatie van onbeantwoorde vragen zijn. Deze zullen indien
mogelijk, per e-mail beantwoord worden.

Voorkennis:

Om deze training te kunnen volgen is het noodzakelijk dat men óf
de workshop “EasySIGN Basis” gevolgd heeft óf inmiddels
voldoende kennis en kunde heeft om het programma goed te
kunnen volgen.

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding:

Graag nadenken over voorbeelden uit de praktijk

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Hexis Nederland

Soort aanbieder:

bedrijf

Contactpersoon:

Theo van der Heijdt

E-mailadres:

info@hexis.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

60 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
Deze training wordt gegeven in een kleine groep van 4 personen.
Op locatie. Deze training kan in overleg op uw locatie plaatsvinden, afhankelijk van de
faciliteiten. De school stelt een lokaal (en faciliteiten) beschikbaar die voldoen aan de eisen
van de aanbieder, betaalt de reiskosten (deze worden apart door de aanbieder in rekening

gebracht) en verzorgt een lunch voor de deelnemers. De cursusprijs per deelnemer vindt u bij
'Prijs'.

