
Mijn naam is Beryl Cameron. Ik heb de opleiding Witte Lelie /Textiele werkvormen en 
kunstgeschiedenis gedaan en ben werkzaam als freelance ontwerpster in de 
modebranche.  
Ik ben gestart als brei ontwerpster en ben dit later ,door mogelijkheden binnen Oilily 
waar ik de brei en sokken kollektie heb ontworpen , andere artikelen gaan ontwerpen 
zoals dessins voor tassen/schoenen/accessoires etc. 
  
Na jarenlang handmatig schetsen voor modeontwerpen en dessins te hebben 
vervaardigd merkte ik dat de vraag van de opdrachtgever steeds meer uitging naar 
het aanleveren in Adobe Illustrator.  
Ik heb geprobeerd het via zelfstudie (boeken) me eigen te maken, maar merkte dat 
het me zoveel tijd kostte dat ik toch een cursus zou moeten volgen. Ik dacht dat ik 
wel direct met een vervolgcursus zou kunnen beginnen maar volgde op aanraden van 
mevrouw van Veen van LearningTrain toch de eerste cursus. 
Daarbij zijn me veel zaken duidelijk geworden. Ik kon al snel mijn eigen werk beter 
presenteren en bewerken en leerde en passant nog veel handigheidjes die tot op dat 
moment onbekend waren.  
  
Ik vervaardig momenteel de ontwerpen voor de werktekeningen van de verschillende 
modellen in Illustrator en Photoshop. Ik lever deze op schaal aan, voorzien van tekst 
en opmerkingen. Ik werk nu veel efficienter.   
  
Ik heb de twee cursussen (Adobe Illustrator en Illustrator Gevorderden) als bijzonder 
prettig ervaren. Het was flink doorwerken en ik had niet gedacht dat ik er zoveel tijd 
aan kwijt zou zijn. Toch was het tegelijk heel effectief: de opdrachten kon ik 
namelijk direct in mijn werk kwijt. Ik combineerde op die manier mijn cursus met 
mijn werk. Een verrassende combinatie die dus ook heel veel tijd opleverde! 
  
Ik kan LearningTrain met een gerust hart aanbevelen. U kunt mij bellen voor meer 
informatie en ik sta garant voor de kwaliteit van opleiding. Mijn petje af voor de 
manier van lesgeven, de begeleiding tijdens (en zelfs nog na) de cursus en de inzet 
waarmee mijn lerares de stof bijbracht. Met veel geduld en een gevoel van humor die 
ervoor zorgde dat elke les een feest was. Pascaline: bedankt! 
  
Vriendelijke groet, 
  
Beryl Cameron 

info@berylcameron.nl 
http://www.berylcameron.com  
 


