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In 2008 volgde ik bij LearningTrain de cursus Illustrator beginners. Dit deed ik samen met 
twee collega’s. Aangezien ik al wat ervaring had, ben ik eerst langs geweest om samen mijn 
niveau te bepalen. Op  de KABK in Den Haag heb ik de opleiding Vrije Vormgeving op de 
afdeling Textiel en Modevormgeving gevolgd. Onderdeel hiervan was een korte cursus 
Illustrator met als doel dit programma voor het teken van dessins te gaan gebruiken. Dit was 
slechts een korte introductie van één kant van het programma en toen ik eenmaal als 
ontwerper aan het werk was, stoorde het mij vooral dat ik overal zoveel tijd mee kwijt was. 
Als ik het programma beter zou beheersen, zou ik efficiënter en dus sneller kunnen werken. 
 
In Amsterdam deed ik de afsluitende test van de beginnerscursus, waaruit P. van Veen direct 
kon zien dat ik de fijne kneepjes en vele handigheidjes nog niet kende. De eerste cursus heeft 
een redelijk hoog niveau en was duidelijk uitgebreider dan de introductie die ik op mijn 
opleiding had gekregen. 
Het programma dat we vervolgens volgde, was steeds per thema opgedeeld. In de les liepen 
we de verschillende onderdelen van het programma door en oefenden dit samen, om 
vervolgens thuis de bijbehorende opdrachten te maken. Niet alle onderdelen leken op mijn 
werkgebied van toepassing, maar hebben wel bijgedragen aan mijn algemene ‘vat’ op het 
programma.  
 
In mijn dagelijks werk maak ik vooral creatief gebruik van het programma. Ik werk dessins 
uit en kan deze in Illustrator secuur overtrekken en tot op de millimeter op rapport zetten, in 
een paar kleine handelingen. Kleine tekening kunnen zo groot worden opgeblazen als nodig, 
zonder extra bewerkingen of verbeteringen. Teksten en tekeningen zijn scherp voor drukwerk. 
Als het nodig is kan het programma zelfs gebruikt worden voor het aanleveren van 
bijvoorbeeld de opmaak van een folder.  
 
Een belangrijk onderdeel van het programma vind ik tekenen met het pen gereedschap. Zelf 
had ik dit al redelijk onder de knie, maar mijn collega’s merkten dat ze hier veel meer op 
moesten oefenen dan op de andere onderdelen. En ook hierin is me vanaf het begin steeds 
geleerd dat je netjes en precies met Illustrator kan werken en dat je dat dus ook moet doen. 
Door vanaf het begin voorbeelden van het opbouwen van ontwerpen aan te bieden, hebben we 
dat overgenomen. Dit scheelt wederom een hoop werk als een ontwerp klaar gemaakt moet 
worden voor productie.   
 
Wat me vooral beviel, waren de uitgebreide beschrijvingen en opdrachten die we mee naar 
huis kregen om mee te oefenen. De opdrachten waren steeds zó gemaakt, dat je de 
aangeboden tools echt moest snappen om het huiswerk te kunnen maken. Hierdoor heb ik 
soms best veel tijd in mijn huiswerk moeten stoppen. Vooral een ‘echte’ beginner moet dit 
niet onderschatten! Het laat duidelijk zien dat P. van Veen het programma en ook haar 
leerlingen door en door kent. Ze weet precies waar wij tegenaan gaan lopen en legt steeds 
rustig en duidelijk uit hoe het programma werkt. Ze is pas tevreden als we het écht snappen. 
   
De lessen op papier zijn nog steeds een naslagwerk dat ik veel liever gebruik dan door Adobe 
zelf uitgegeven instructie boeken. 
 


