SIGN - INDESIGN
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Basiskennis opdoen van het programma InDesign.
2. Leren wat een stramien/lay-out is.
3. Leren wat Lorum Ipsum is.
4. Het verschil leren tussen Platte tekst, koptekst en
tussenkoppen.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Document als pakket en .ZIP bestand
- Screenshot van de vragenlijst

DE OPDRACHT - PAGINA-OPMAAK

Voor je ligt de keuzemodule van de afdeling Media, Vormegeving en ICT. In deze module ga je
diverse opdrachten maken en theorie leren over Sign. Bij het onderdeel Sign doe je veel in het
programma InDesign. Je gaat eerst hier mee oefenen.
Je gaat eerst aan de slag met het programma InDesign. Op alle blauw gekleurde woorden en zinnen
kun je klikken, dit zijn hyperlinks.
STAP 1

In dit onderdeel ga je werken met stramien, ook wel lay-out.
Klik hier om de afbeeldingen te downloaden.
Klik hier om het eerste tutorial te starten.
Een stramien/layout is: De opmaak van een pagina. Alle elementen zijn hierin van belang: tekst,
beeld, illustraties etc. Volg het tutorial en doe de stappen na.
Tekst (T)

Stalen

Rechthoekkader(F)

Alineastijlen

Hiermee kun je tekstkaders toevoegen in InDesign
Hiermee kun je gemakkelijk afbeeldingen inladen.

Hiermee kun je kleur aanpassen
Hiermee kun je platte tekst, kop en tussenkoppen
instellen

STAP 2 - INLEVEREN

Je hebt het videotutorial nu gevolgd en je hebt de stappen nagedaan. Je hebt nu als het goed is een
document gemaakt in het programma InDesign en een aantal tools in het programma geleerd.
1. Wil je het opslaan? Maak er dan een pakket van!
2. Pakket gemaakt? Maak er een .ZIP van!
INLEVEREN: DOCUMENT OPGEMAAKT IN INDESIGN ALS PAKKET EN .ZIP
STAP 3 - BEGRIPPEN

In het videotutorial en de opdracht zijn een aantal begrippen naar voren gekomen, deze begrippen
zijn belangrijk om te weten, klik op de volgende link om een oefentoets te maken over deze
begrippen. Deze begrippen komen terug op de eindtoets.
Klik hier om de oefentoets te starten.
Maak tot slot een screenshot van jouw scoren (Command + Shift + 4) en lever deze in.

SIGN - INDESIGN
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Basiskennis opdoen van het programma InDesign.
2. Leren wat een stramien/lay-out is.
3. Leren met verschillende tekstopmaak opties om te gaan
in InDesign zoals: Teken, Tekengrote, Kapitalen,
Spatiëring & Regelafstand.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Oefenopdracht als pakket en .ZIP
- Spread nagemaakt als pakket en .ZIP

DE OPDRACHT - TEKST

Je hebt nu kennis gemaakt met het programma InDesign. In deze opdracht gaan we verder op wat de
mogelijkheden zijn binnen tekst in het programma InDesign. Volg de stappen.
Tekst (T)

Kapitalen

Teken

Spatiëring

Tekengrote

Regelafstand

Hiermee kun je tekstkaders toevoegen in InDesign

Lettertype, grote, interlinie, spatiëring

De tekengrote instellen (10pt)

Hiermee kun je alles in hoofdletter omzetten

De lege ruimte tussen 2 letters

De lege ruimte tussen 2 zinnen onder elkaar

STAP 1

Volg het videotutorial en doe mee: https://youtu.be/JycnzuQg1UU
1. Wil je het opslaan? Maak er dan een pakket van!
2. Pakket gemaakt? Maak er een .ZIP van!
INLEVEREN: DOCUMENT OPGEMAAKT IN INDESIGN ALS PAKKET EN .ZIP
STAP 2

Je hebt het videotutorial nagemaakt, je gaat nu
zelfstandig aan de slag met wat je hebt
geleerd.
Je maakt een nieuw document aan op A4
formaat, 3 pagina’s. Er is een marge van
10mm, een afloop van 5mm en er tellen 3
kolommen.
Je gaat onderstaande afbeelding zo goed
mogelijk na maken, je mag plaatsaanduidingstekst gebruiken, ook wel Lorem Ipsum
genoemd.

SIGN - INDESIGN
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Basiskennis opdoen van het programma InDesign.
2. Leren hoe de ‘uitlijn’ tool werkt in InDesign.
3. Leren hoe je afbeeldingen in InDesign laad.
4. Leren hoe je objecten toevoegd in InDesign.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Oefenopdracht als pakket en .ZIP
- Afbeeldingen in InDesign als pakket en .ZIP

DE OPDRACHT - UITLIJNEN

Als het goed is weet je nu aardig wat af van tekst plaatsen in InDesign, in deze opdracht ga je aan de
slag met uitlijnen en afbeeldingen plaatsen.
Uitlijnen

Hiermee kun je objecten, tekst en afbeelding
uitlijnen op elkaar of op de pagina.

Rechthoekkader(F)

Hiermee kun je gemakkelijk afbeeldingen inladen.

STAP 1

Download het volgende bestand: Oefenopdracht_Uitlijnen.zip
Pak het .ZIP bestand uit door er dubbel op te klikken, open het .indd document en volg het
videotutorial en doe mee: https://youtu.be/KnvgrJlT0_o
1. Wil je het opslaan? Maak er dan een pakket van!
2. Pakket gemaakt? Maak er een .ZIP van!
INLEVEREN: DOCUMENT OPGEMAAKT IN INDESIGN ALS PAKKET EN .ZIP
STAP 2

Download het volgende bestand: Afbeeldingen (25)
Pak het .ZIP bestand uit door er dubbel op te klikken, volg het videotutorial en doe mee:
https://youtu.be/j17Otokh38o
1. Wil je het opslaan? Maak er dan een pakket van!
2. Pakket gemaakt? Maak er een .ZIP van!
INLEVEREN: DOCUMENT OPGEMAAKT IN INDESIGN ALS PAKKET EN .ZIP

SIGN - INDESIGN
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Basiskennis opdoen van het programma InDesign.
2. Leren hoe tekstomloop werkt in InDesign.
3. Leren hoe je info afleest in InDesign.
4. Leren hoe je omgaat met hoekopties in InDesign.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Spread nagemaakt als pakket en .ZIP
- Screenshot van de score van de oefentoets

DE OPDRACHT - TEKSTOMLOOP EN HOEKOPTIES

Als het goed is weet je nu hoe je afbeeldingen moet inladen in InDesign en hoe tekst werkt in
InDesign. In deze opdracht gaan we aan de slag met tekstomloop, hoekopties en informatie.
Tekstomloop

Hiermee kun je tekst om een afbeelding laten
lopen.

Info

Met deze tool kun je de effectieve ppi zien, de
kleurmodus en andere info.

Rechthoekkader(F)

Hiermee kun je gemakkelijk afbeeldingen inladen.

Hoekopties

Met deze optie kun je hoeken van kaders aanpassen
tot bijvoorbeeld ronde hoeken in InDesign.

STAP 1

Zoek op internet zelf afbeeldingen en bekijk de videotutorial om te beginnen.
Afbeeldingen zoeken: https://youtu.be/4kvnTduR8ck
Tekstomloop, info & hoekopties: Klik hier om het eerste tutorial te starten.
STAP 2

Je hebt het videotutorial nagemaakt en
ingeleverd, je gaat nu zelfstandig aan
de slag met wat je hebt geleerd.
Je maakt een nieuw document aan op
A4 formaat, 3 pagina’s. Er is een
marge van 10mm, een afloop van
5mm en er tellen 4 kolommen.
Je gaat de spread zo goed mogelijk
na maken, je mag plaatsaanduidingstekst gebruiken, ook wel Lorem
Ipsum genoemd. Lever dit ook in.
STAP 3 - BEGRIPPEN

In de opdrachten heb je een aantal dingen nu geleerd, klik op de link om de toets te maken.
Klik hier om de oefentoets te starten.
Maak tot slot een screenshot van jouw scoren (Command + Shift + 4) en lever deze in.

WAT DOET EEN SIGNMAKER
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Het ontdekken wat de Signmaker allemaal doet.
2. De basisvaardigheden van de Signmaker oefenen.
3. Weten waarmee je als Signmaker allemaal werkt.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
1. Onderzoeksverslag opgemaakt in InDesign
2. Ingeleverd als pakket en .PDF

DE OPDRACHT

In deze opdracht ga je onderzoeken waar een Signmaker allemaal mee te maken heeft. Zo ga je
ontdekken wat de Signmaker allemaal doet. De basisvaardigheden van de Signmaker oefenen. En
onderzoek je waarmee je als Signmaker mee werkt.
Je werkt deze opdracht uit in het programma InDesign, een programma waar je als Signmaker veel
mee te maken zult krijgen. De opdracht is in drie delen verdeeld, onderzoeken op internet, buiten
onderzoeken, verslag vormgeven in InDesign.
STAP 1 - ONDERZOEKSVERSLAG

Deze opdracht werk je uit in Adobe InDesign. In deze opdracht ga je onderzoeken wat een
Signmaker allemaal doet en waar een Signmaker mee te maken heeft, je doet dit aan de hand
onderstaande punten.
Alle blauw gedrukte dingen zijn links waar je op kunt klikken!
Volg het videotutorial om te beginnen: https://youtu.be/HqN4BHHy9DM
Voorbeeld van vormgeving in InDesign: https://tinyurl.com/y629rl52
Noteer de producten waarmee een Signmaker te maken heeft (minimaal 10)
Noteer de apparatuur/gereedschappen waarmee een Signmaker werkt (minimaal 5)
Welke leveranciers heeft een Signmaker?
Omschrijf nu in eigen woorden het beroepsbeeld van de Signmaker.

STAP 2 - OPSLAAN

In InDesign maak je altijd een pakket wanneer je klaar bent en later wilt verder werken. Kijk het
volgende videotutorial hoe je een pakket maakt: https://tinyurl.com/yd4pornk
Wanneer je het pakket hebt gemaakt maak je er een ZIP bestand van, geef dit ZIP bestand een
duidelijke naam, kijk het volgende tutorial: https://youtu.be/QnZzpGBLTNg

WAT DOET EEN SIGNMAKER
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Het ontdekken wat de Signmaker allemaal doet.
2. De basisvaardigheden van de Signmaker oefenen.
3. Weten waarmee je als Signmaker allemaal werkt.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
1. Foto-onderzoek

DE OPDRACHT

We gaan onderzoek doen naar verschillende vormen van sign - producten. Je gaat naar buiten en
maakt met je mobiele telefoon zoveel mogelijk foto’s van autoreclame, gevelreclame, spandoeken,
vlaggen, stoepborden, lichtreclame enzovoort. Je fotografeert deze producten vanuit verschillende
hoeken.
STAP 1 - FOTO’S MAKEN

Je kan de opdracht ook openen op jouw telefoon. Vraag aan de docent een hand-out voordat je naar
buiten gaat met daarop welke foto’s je allemaal moet maken.
Winkelgevels - 10 verschillende soorten sign-producten
Autoreclame - 15 auto's met autobelettering / carwrap
Zoek daarnaast nog 3 andere sign producten die je bij
de winkel en/of auto sign producten niet bent tegen
gekomen.
Foto’s staan ‘in the cloud’ (OneDrive of Google Drive)
Deze foto’s dien je bij de volgende les op een usb-stick of 'in the cloud' bij je te hebben, want je
gaat daarvan een werkverslag maken. Omschrijf per product wat je ziet en welk materiaal je
denkt dat er gebruikt is bij dit product. Iedere student maakt zijn eigen verslag.

WAT DOET EEN SIGNMAKER
LEERDOELEN

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

1. Het ontdekken wat de Signmaker allemaal doet.
2. De basisvaardigheden van de Signmaker oefenen.
3. Weten waarmee je als Signmaker allemaal werkt.

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
1. Cover opgemaakt in InDesign
2. Onderzoeksverslag opgemaakt in InDesign
3. Foto-onderzoek
4. Ingeleverd als pakket en .PDF

DE OPDRACHT

Voor je verslag maak je ook een voorpagina, ook wel cover genoemd. Deze mag je naar eigen
inzicht ontwerpen. Je maakt de cover volledig in InDesign zelf. Hiervoor heb je jouw eerst opdracht
nodig, download je .ZIP bestand waar het pakket in staat en open het InDesign bestand.
Alle blauw gedrukte dingen zijn links waar je op kunt klikken!
Volg het videotutorial om te beginnen: https://youtu.be/HqN4BHHy9DM
STAP 1

Wat dien je in het ontwerp van je cover te verwerken:
Het woord “Sign”.
Je volledige naam, klas en de periode.
Een beeld, illustratie, vorm en/of tekst die alles te
maken heeft met het vak Sign. Je mag dit ook met
elkaar combineren.
STAP 2

De foto’s die je vorige les hebt gemaakt ga je nu verwerken in jouw verslag, je maakt hiervoor
nieuwe pagina’s en gaat deze vormgeven. Omschrijf per product wat je ziet en welk materiaal je
denkt dat er gebruikt is bij dit product. Iedere student maakt zijn eigen verslag.
Voorbeeld van vormgeving in InDesign: https://tinyurl.com/y629rl52
Kijk het volgende video-tutorial: https://youtu.be/m790bnQjmho?t=187
STAP 3 - OPSLAAN

In InDesign maak je altijd een pakket wanneer je klaar bent en later wilt verder werken. Kijk het
volgende videotutorial hoe je een pakket maakt: https://tinyurl.com/yd4pornk
Wanneer je het pakket hebt gemaakt maak je er een ZIP bestand van, geef dit ZIP bestand een
duidelijke naam, kijk het volgende tutorial: https://youtu.be/QnZzpGBLTNg

