
Amsterdam, 22-04-2010 
Betreft: referentie tav cursus Adobe Illustrator 
van LearningTrain. 
 
 
Afgelopen januari/februari heb ik de basiscursus Adobe Illustator gevolgd bij 
LearningTrain te Amsterdam. Deze lessen werden gegeven door P. van Veen.  
 
Zelf geef ik CAD-lessen (werktekeningen maken, ontwerpen en illustreren op de 
computer) aan een MBO-modeopleiding. Onze school (ROC) werkte 
achtereenvolgens met Corel, Canvas en Kaledo (van Lectra) en gaat nu overstappen 
op Illustrator. Mijn eigen achtergrond is een modeopleiding (Academie van 
Beeldende kunsten te Rotterdam) en ik heb uiteraard voor alle genoemde 
cadprogramma’s cursussen gevolgd.  
 
Ik moet zeggen dat deze Illustratorcursus veruit de best gestructureerde was.  

Het lesmateriaal is zeer uitgebreid; begrijpelijk opgeschreven en overzichtelijk 
ingedeeld. Ook is handig dat het aantal opdrachten en de lengte naar behoefte 
toegepast kan worden.  

Prettig is het huiswerk, dat je dwingt om echt thuis te oefenen. Gekoppeld 
hieraan worden de thuis gemaakte opdrachten ook nagekeken en besproken, zodat 
je weet waar en waarom je ergens bent vastgelopen. 

Het tempo in de les was prima, met voldoende aandacht voor individuele 
problemen.  

De opbouw van de stof zit goed en logisch in elkaar en is tevens zo bedacht 
dat er al vanaf de eerste les een voor de cursist bevredigend resultaat uit kan rollen. 
Het is tenslotte altijd prettig, als er al direct iets leuks gemaakt kan worden.  
De docente is rustig, vriendelijk en duidelijk. Het is zonneklaar dat zij alle ins-and-
outs van het programma kent en beheerst.  

Hoewel het hier een eerste cursus Illustrator betrof, en niet een specifieke 
modecursus, was er voldoende stof en gelegenheid om de opdrachten op een mode-
gerichte manier uit te voeren.  
 
Tot slot: ik heb deze cursus niet alleen met veel plezier gedaan, maar ook zoveel 
geleerd dat ik na afloop vrijwel meteen aan de slag kon.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Anne de Snoo 
MBO-Docent Cad 
ROC van Amsterdam 
 
 
 
 
 
 


