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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 
De beroepsopleiding ”Webdesigner” hoort thuis in het studiegebied “Grafische technieken”. Van de 
opleiding ”Webdesigner” is er geen beroepsprofiel gemaakt. We kunnen stellen dat het hier gaat om 
een persoon die zich bezighoudt met het ontwerpen, aanmaken van websites. Vermits er geen 
beroepsprofiel werd opgemaakt, kunnen we ook het niveau van het beroep niet bepalen. 

1.1.2 Inhoud 
In de opleiding “Webdesigner” worden basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking 
tot het ontwerpen en aanmaken van websites. Deze technieken maken een gevarieerde, functionele 
en creatieve interactie in internettoepassingen mogelijk. 
 
Na de opleiding kan de cursist: 
 
� grafische webtechnieken toepassen, 
� interactieve websites aanmaken, publiceren en onderhouden, 
� webanimaties aanmaken en plaatsen op het net, 
� via het verwerven van deze vaardigheden zijn maatschappelijk functioneren optimaliseren en zich 

persoonlijk verder ontwikkelen. 

1.1.3 Modules 
De opleiding Webdesigner bestaat uit 8 modules: 
� Grafische vormgeving 1 60 Lt 
� Digitale beeldverwerking 1 60 Lt 
� Interfacedesign 60 Lt 
� Websiteproductie 1 60 Lt 
� Websiteproductie 2 60 Lt 
� Webanimatie 1 60 Lt 
� Webanimatie 2 60 Lt 
� Project webdesign 60 Lt 
De totale opleiding omvat dus 480 Lt. 
De modules Grafische vormgeving 1, Digitale beeldverwerking 1, Interfacedesign, Websiteproductie 1 
en Webanimatie 1 zijn instapvrije modules. 
De module Websiteproductie 1 geldt als instapvoorwaarde voor de module Websiteproductie 2. 
De module Webanimatie 1 geldt als instapvoorwaarde voor de module Webanimatie 2. 
De instapvoorwaarde voor de module Project webdesign is de module Websiteproductie 1 of 
Webanimatie 1. 

1.1.4 Niveau en soort vak 
Aangezien het een bij uitstek technische opleiding betreft, werden alle lestijden als TV gekwalificeerd. 
Grafisch onderwijs voor non-print producten betreft ervaringsgericht onderwijs met een theoretische 
onderbouw, volledig in functie van de handelingsvaardigheden. 
Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het technisch secundair 
onderwijs. 
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
De opleiding ‘webdesigner’ is een beroepsopleiding uit het studiegebied ‘grafische technieken (GR). 
 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau GB* 
1 Multimedia operator BO GR 501 900 TSO 3 - 
2 Webdesigner BO GR 502 480 TSO 3 - 
3 Webontwikkelaar BO GR 503 480 TSO 3 - 
4 Webserverbeheerder BO GR 504 480 TSO 3 - 

 
* GB = gereglementeerd beroep 

1.3 Studieduur 
480 Lt waarvan alle TV  
Certificaat van de beroepsopleiding “Webdesigner” na 480 Lt 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
 
Naam Code Lestijden Vak* 
Grafische vormgeving 1 M GR G005 1 60 Lt  TV Grafische technieken 
Digitale beeldverwerking 1 M GR G007 1 60 Lt  TV Grafische technieken 
Interfacedesign M GR G053 60 Lt  TV Grafische technieken 
Websiteproductie 1 M GR G054 1 60 Lt  TV Grafische technieken 
Webanimatie 1 M GR G055 1 60 Lt  TV Grafische technieken 
Websiteproductie 2 M GR 054 2 60 Lt  TV Grafische technieken 
Webanimatie 2 M GR G055 2 60 Lt  TV Grafische technieken 
Project webdesign M GR 056 60 Lt  TV Grafische technieken 

 
* Vanuit onderwijskundig standpunt. 

1.4.2 Leertraject 

Grafische 
vormgeving 1
7833

60

Digitale 
beeldverwerking 1
7834

60

Interfacedesign
7835

60

Website-
productie 1
7836

60

Webanimatie 1
7837

60

WEBDESIGNER
480 Lt
34831

Website-
Productie 2
7838

60

Project web-
design
7839

60

Webanimaties 2
7840

60
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1.5 Sleutelvaardigheden 
 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare 

gegevens. 
SV01 

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 
bedenken en uit te voeren. 

SV07 

Een werkplan kunnen 
maken 

In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. 

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan 
deze vereisten tegemoet te komen. 

SV17 

Receptieve 
taalvaardigheid 
Nederlands 

In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in het Nederlands 
op adequate wijze een gesproken, geschreven of 
audiovisuele boodschap te ontvangen en te verwerken. 

SV26 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Grafische vormgeving 1 (M GR G005 1) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Grafische vormgeving 1” behandelt summier de manier waarop een ontwerp wordt 
vorm gegeven. 
In deze module wordt een basis aan tekentechnieken aangeboden. Door de opmars van non-
printproducten moet de hedendaagse vormgever ook zijn ideeën met digitale technieken kunnen 
realiseren. Hij moet hiervoor de specifieke software en hardware kunnen bedienen.  
Naast de nodige aandacht voor het ontwerpen en het presenteren van de ontwerpen vormt taal een 
belangrijk aandachtspunt in deze module. Uiteraard wordt er voldoende aandacht aan 
kwaliteitscontrole besteed. 
 
De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een tekenprogramma. Hij/zij krijgt zicht op 
en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen. 
 
Na deze module kan de cursist: 
- basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen; 
- een eenvoudig grafisch ontwerp maken en het in het juiste bestandsformaat opslaan. 

2.1.2 Instapvereisten 
Geen 

2.1.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.1.4 Basiscompetenties 
MODULE GRAFISCHE VORMGEVING 1 M GR G005 1 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. opdrachten analyseren en naar de wensen van de opdrachtgever 

voorbereiden 
02. de werkplek inrichten 
03. ingangscontroles uitvoeren  
04. test- en controleprocedures voor apparatuur en programmatuur 

uitvoeren 
05. het werk administreren 
06. een archief bijhouden 

M GR G005 1 BC01 

Een grafisch verantwoord ontwerp maken 
01. de typografische basisregels voor zowel print- als non-printproductie 

toepassen 
02. kleurenleer functioneel toepassen 
03. beeldelementen integreren 
04. vormgevingsprincipes zowel voor print als non-print toepassen 
05. tabellen en grafieken visualiseren 

M GR G005 1 BC02 

Ontwerptechnieken toepassen 
01. tekenmaterialen gebruiken 
02. perspectief weergeven 
03. schaduwvorming, accenten en texturen weergeven 

M GR G005 1 BC03 
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Een tekenprogramma gebruiken 
01. ontwerpen realiseren 
02. digitale ontwerpen voor verdere verwerking voorbereiden 
03. een bestand comprimeren en decomprimeren 
04. een bestand via een netwerk versturen 
05. fontbeheer toepassen 
06. in- en uitvoerapparatuur instellen 
07. een document afdrukken 
08. een bestandsformaat kiezen 
09. bestandsbeheer in een netwerkomgeving toepassen 
10. opslagmedia gebruiken 

M GR G005 1 BC04 

Een lay-outproef en een presentatie maken 
01. ideeën visualiseren en presenteren 
02. lay-outproeven maken 

M GR G005 1 BC05 

De veiligheids- en milieuvoorschriften naleven 
01. de werkplaatsregels toepassen 
02. een ergonomische werkhouding aannemen 

M GR G005 1 BC06 
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2.2 Module Digitale beeldverwerking 1 (M GR G007 1) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
Zoals het er nu uitziet, neemt de digitale beeldverwerking de conventionele beeldverwerking voor het 
grootste deel over. 
Vandaag kunnen beeldsystemen digitale beeldinformatie op allerlei manieren bewerken. De digitale 
beeldverwerker kan ingescande of geïmporteerde beelden corrigeren of beeldmanipulaties verrichten. 
Hij moet ook in staat zijn de beelden in het geschikte bestandsformaat door te sturen naar het 
volgende productiestadium. 
 
De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een beeldverwerkingsprogramma.  
Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal 
eenvoudige toepassingen. 
 
Na deze module kan de cursist: 
- basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen; 
- een eenvoudig beeldbestand bewerken, corrigeren en het in het juiste bestandsformaat opslaan. 

2.2.2 Instapvereisten 
Geen 

2.2.3 Studieduur 
60 Lt TV  

2.2.4 Basiscompetenties 
MODULE DIGITALE BEELDVERWERKING 1 M GR G007 1 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. aan een briefing deelnemen 
02. een order lezen 
03. een orderbon controleren 
04. een werkmethode bepalen 
05. het bronmateriaal controleren 
06. kwaliteitseisen toepassen 
07. test- en controleprocedures voor apparatuur en programmatuur 

uitvoeren 
08. klantgegevens archiveren 

M GR G007 1 BC01 

Apparatuur en software beheren 
01. veel voorkomende problemen oplossen 
02. randapparatuur aansluiten 
03. apparatuur opstarten en instellen 
04. back-ups maken 
05. bestandsdocumentatie opzetten en bijhouden 

M GR G007 1 BC02 

De kwaliteit van het grafisch materiaal beoordelen 
01. oorzaken van afwijkingen lokaliseren 
02. een digitaal formaat bepalen 
03. eigen werk controleren en corrigeren 

M GR G007 1 BC03 

Invoerapparatuur gebruiken 
01. een digitale camera instellen 
02. digitale foto's maken 
03. originelen scannen 
04. bestanden importeren 

M GR G007 1 BC04 
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Beeldmanipulatie verrichten 
01. een beeldverwerkingsprogramma bedienen 
02. bestandsformaten voor print of voor non-print toepassingen 

genereren 
03. een kleurenatlas gebruiken 
04. een beeld comprimeren en decomprimeren 
05. bestandsbeheer in een netwerkomgeving toepassen 

M GR G007 1 BC05 

Een proef maken 
01. proeven vervaardigen 
02. proeven controleren 

M GR G007 1 BC06 

Printen / uitbelichten 
01. bestanden voorbereiden 
02. de afdrukopties instellen 
03. uitvoer beoordelen 

M GR G007 1 BC07 

De veiligheids- en milieuvoorschriften naleven 
01. een ergonomische werkhouding aannemen 
02. afval sorteren 
03. de milieuvoorschriften toepassen 
04. de opslagvoorschriften toepassen 
05. de werkplaatsregels toepassen 

M GR G007 1 BC08 
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2.3 Module Interfacedesign (M GR G053) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
Elk communicatieproject start bij het opmaken van een zo volledig mogelijke inventaris van 
doelgroepen, thema’s en inhouden. De interfacedesigner past verschillende fasen toe bij het 
totstandkomen van een website. De informatie die op een site geplaatst wordt, moet geordend zijn in 
logische groepen. Aan de hand van het scenario/storyboard en via een organigram wordt een 
doordachte en eenvoudige navigatiestructuur ontwikkeld, rekening houdend met de bruikbaarheid en 
de gebruiksvriendelijkheid. 
De interfacedesigner heeft naast een grafische ervaring ook gevoel voor interactie. Binnen het totale 
websiteconcept zorgt hij voor oriëntatieschermen, interactieve overzichtsschermen, structuurbuttons…  
 
Na deze module kan de cursist: 
- een interface ontwerpen. 

2.3.2 Instapvereisten 
Geen 

2.3.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.3.4 Basiscompetenties 
MODULE INTERFACEDESIGN M GR G053 
De cursist kan  
De functionaliteit van een website kaderen binnen de algemene 
bedrijfscommunicatiestrategie 
01. vlot schriftelijk en mondeling communiceren 
02. de bedrijfscommunicatiestrategie analyseren 

M GR G053 BC01 

De werkzaamheden voorbereiden 
01. een werkopdracht analyseren naar de wensen van de 

opdrachtgever 
02. een inventaris van thema’s en inhouden maken 
03. een productieteam samenstellen 
04. een voorlopige kostenraming maken 
05. doel en doelgroep bepalen 
06. de hulpmiddelen kiezen om ruw bronmateriaal om te zetten tot 

bruikbare bestanden 
07. hard- en software kiezen 
08. de technische voorwaarden tot gebruik instellen 
09. auteursrechten raadplegen 

M GR G053 BC02 

Een synopsis opstellen 
01. het kader en de grote lijnen van de productie opstellen 
02. thema’s, subthema’s en rubrieken groeperen 

M GR G053 BC03 

Een scenario en draaiboek opstellen 
01. scenariodetails bepalen 
02. een inhoudelijke voorstelling maken 
03. een tabel met mediaoverzicht opmaken 
04. interactiviteit beschrijven 

M GR G053 BC04 

Een werkplan opstellen 
01. de architectuur van een werkplan opstellen 
02. een organigram i.v.m. personen, handelingen en attributen opstellen 

M GR G053 BC05 

De werkzaamheden bijsturen 
01. technische afspraken opvolgen 
02. de timing en planning opvolgen 
03. met het productieteam en de opdrachtgever overleggen 

M GR G053 BC06 
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Een storyboard concretiseren 
01. een interface ontwikkelen 
02. navigatiesystemen toepassen 

M GR G053 BC07 

Onder begeleiding analyseren hoe materiaal aan te passen 
01. interactieve overzichtsschermen, oriëntatieschermen en buttons 

conceptueel ontwerpen 
02. ingangsmateriaal controleren en sorteren 
03. conversies toepassen 
04. tekst en grafische bestanden omzetten 

M GR G053 BC08 

De verschillende vormen van kwaliteitscontrole analyseren 
01. kleurweergave, resolutie, positionering, bruikbaarheid, 

bestandsgrootte, compatibiliteit bepalen 
02. de eigenheden van diverse platforms inpassen in een ontwerp 

M GR G053 BC09 
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2.4 Module Websiteproductie 1 (M GR G054 1) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist een eenvoudige website op te bouwen. Alle stappen die bij het maken 
van een website van belang zijn, komen aan bod: van conceptontwikkeling, bepalen van de 
vormgeving tot aan de realisatie. Er wordt ook aandacht besteed aan het publiceren en onderhouden 
van de website. 
 
Na deze module kan de cursist: 
- een eenvoudige website bouwen. 

2.4.2 Instapvereisten 
Geen 

2.4.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.4.4 Basiscompetenties 
MODULE WEBSITEPRODUCTIE 1 M GR G054 1 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. zich inhoudelijk informeren 
02. een technische analyse uitwerken 
03. het eigen werk binnen de gestelde deadlines organiseren 
04. een websitestructuur uitwerken 

M GR G054 1 BC01 

Een eenvoudige website construeren 
01. de technische structuur ontleden 
02. een webeditor hanteren 

M GR G054 1 BC02 

Elementaire websites aanmaken en analyseren 
01. de opmaak definiëren 
02. interne en externe links toepassen 
03. lijsten integreren 
04. tabellen inlassen 
05. frames gebruiken 
06. formulieren integreren 

M GR G054 1 BC03 

Grafische elementen integreren 
01. grafisch materiaal voorbereiden 
02. technische en esthetische beslissingen nemen 
03. grafisch materiaal converteren 
04. kleuren, kleurencomposities en achtergronden gebruiken 
05. grafisch materiaal invoegen 
06. multimediacomponenten inlassen 

M GR G054 1 BC04 

Een website publiceren 
01. directories en bestanden beheren 
02. een website op het internet plaatsen 
03. een website onderhouden 

M GR G054 1 BC05 

Kwaliteitscontroles uitvoeren 
01. het product aan de eisen van de klant toetsen 
02. met mogelijkheden en beperkingen van verschillende browsers en 

platformen rekening houden 
03. met opdrachtgever en collega’s overleg plegen 

M GR G054 1 BC06 
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2.5 Module Websiteproductie 2 (M GR G054 2) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist een databasegestuurde website op te bouwen. Alle stappen die bij het 
maken van een website van belang zijn, komen aan bod: van conceptontwikkeling, bepalen van de 
vormgeving tot aan de realisatie. Door het toevoegen van dynamische elementen komt men tot een 
boeiende en levendige website. Er wordt ook aandacht besteed aan het publiceren en onderhouden 
van de website. 
 
Na deze module kan de cursist: 
- complexe en databasegestuurde websites bouwen. 

2.5.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module(s) “Websiteproductie 1” . 

2.5.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.5.4 Basiscompetenties 
MODULE WEBSITEPRODUCTIE 2 M GR G054 2 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. zich inhoudelijk informeren 
02. een technische analyse uitwerken 
03. het eigen werk binnen de gestelde deadlines organiseren 
04. een websitestructuur uitwerken 

M GR G054 2 BC01 

Een complexe website construeren 
01. de technische structuur ontleden 
02. opmaakprofielen aanmaken 
03. een webeditor hanteren 
04. een scriptingtaal kiezen 

M GR G054 2 BC02 

Database gestuurde websites aanmaken en analyseren 
01. de opmaak definiëren 
02. interne en externe links toepassen 
03. lijsten integreren 
04. tabellen inlassen 
05. frames gebruiken 
06. formulieren integreren 
07. werken met lagen 
08. de tijdslijn gebruiken 
09. een database koppelen 
10. gegevens wijzigen in een database 
11. scripts en andere technologische toepassingen integreren 

M GR G054 2 BC03 

Grafische elementen integreren 
01. grafisch materiaal voorbereiden 
02. technische en esthetische beslissingen nemen 
03. grafisch materiaal converteren 
04. kleuren, kleurencomposities en achtergronden gebruiken 
05. grafisch materiaal invoegen 
06. multimediacomponenten inlassen 

M GR G054 2 BC04 

Een website publiceren 
01. directories en bestanden beheren 
02. een website op het internet plaatsen 
03. een website onderhouden 

M GR G054 2 BC05 
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Kwaliteitscontroles uitvoeren 
01. het product aan de eisen van de klant toetsen 
02. met mogelijkheden en beperkingen van verschillende browsers en 

platformen rekening houden 
03. met opdrachtgever en collega’s overleg plegen 

M GR G054 2 BC06 
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2.6 Module Webanimatie 1 (M GR G055 1) 

2.6.1 Situering van de module in de opleiding 
Om eenvoudige webanimaties te maken, maakt men gebruik van speciale softwarepakketten.  
Doel van deze module is het in de praktijk grondig inoefenen van deze pakketten voor eenvoudige 
interactieve producten. Dit vraagt creativiteit, organisatietalent, technisch inzicht en een goed 
beoordelingsvermogen voor de kwaliteit van halfproducten en eindproducten. 
 
Na deze module kan de cursist: 
- eenvoudige webanimaties aanmaken en invoegen in een webpagina. 

2.6.2 Instapvereisten 
Geen 

2.6.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.6.4 Basiscompetenties 
MODULE WEBANIMATIE 1 M GR G055 1 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. animatiesoftware kiezen 
02. de eigen werkzaamheden plannen 

M GR G055 1 BC01 

Eenvoudige webanimaties maken 
01. interactiviteit aan illustratieontwerpen toevoegen 
02. objecten en symbolen aanmaken en bewerken 
03. frame by frame animaties aanmaken 
04. shape tweening animaties aanmaken 
05. op tijds- en gebeurtenisgebonden acties reageren 
06. animaties optimaliseren 
07. beeld en geluid samenvoegen 
08. ingebouwde scriptingtaal hanteren 
09. verschillende mogelijkheden uittesten en aanpassen 
10. animaties invoegen op een webpagina 

M GR G055 1 BC02 

Kwaliteitscontroles uitvoeren 
01. fouten ontdekken en verwijderen 
02. functionaliteit testen 

M GR G055 1 BC03 

De veiligheids- en milieuvoorschriften naleven 
01. de werkplaatsregels toepassen 
02. een ergonomische werkhouding aannemen 

M GR G055 1 BC04 
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2.7 Module Webanimatie 2 (M GR G055 2) 

2.7.1 Situering van de module in de opleiding 
Om complexe webanimaties te maken, maakt men gebruik van speciale softwarepakketten en 
programmeertalen. Doel van deze module is het in de praktijk grondig inoefenen van deze pakketten 
en het toepassen van programmeertalen voor eenvoudige interactieve producten.  
Dit vraagt veel creativiteit, organisatietalent, technisch inzicht en een goed beoordelingsvermogen 
voor de kwaliteit van halfproducten en eindproducten. 
 
Na deze module kan de cursist: 
- complexe webanimaties aanmaken en invoegen in een webpagina; 
- animaties van interactiviteit voorzien. 

2.7.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module ‘webanimatie 1’. 

2.7.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.7.4 Basiscompetenties 
MODULE WEBANIMATIE 2 M GR G055 2 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. animatiesoftware kiezen 
02. de eigen werkzaamheden plannen 

M GR G055 2 BC01 

Complexe webanimaties maken 
01. een script toevoegen aan de animatie 
02. objecten, classes, methods, properties en de dot-syntax toepassen 
03. controlestructuren inbouwen 
04. interactiviteit toevoegen via scripts 

M GR G055 2 BC02 

Kwaliteitscontroles uitvoeren 
01. fouten ontdekken en verwijderen 
02. functionaliteit testen 

M GR G055 2 BC03 

De veiligheids- en milieuvoorschriften naleven 
01. de werkplaatsregels toepassen 
02. een ergonomische werkhouding aannemen 

M GR G055 2 BC04 
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2.8 Module Project webdesign (M GR 056) 

2.8.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “Project webdesign” wordt ingegaan op het geïntegreerd toepassen van de verschillende 
voorafgaande modules. 
 
De cursist kan na het einde van deze module: 
- een webproject opstarten en volledig uitgewerkt tot een goed einde brengen; 
- een interactieve website aanmaken, op het internet publiceren en onderhouden; 
- complexe webanimaties aanmaken en invoegen in een webpagina; 
- via het verwerven van deze vaardigheden zijn maatschappelijk functioneren optimaliseren en zich 

persoonlijk verder ontwikkelen. 

2.8.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de modules “Websiteproductie 1” of 
“Webanimatie 1”. 

2.8.3 Studieduur 
60 Lt TV 

2.8.4 Basiscompetenties 
MODULE PROJECT WEBDESIGN M GR 056 
De cursist kan  
De werkzaamheden voorbereiden 
01. de functionaliteit van een website kaderen binnen de algemene 
02. bedrijfscommunicatiestrategie 
03. een werkopdracht analyseren naar de wensen van de 

opdrachtgever 
04. hardware en software kiezen 
05. de eigen werkzaamheden plannen 
06. de technische voorwaarden tot gebruik instellen 
07. het bronmateriaal controleren 
08. een database gebruiken 

M GR 056 BC01 

Grafische webtechnieken toepassen 
01. een grafisch verantwoord ontwerp maken 
02. een tekenprogramma gebruiken 
03. beeldcorrectie en beeldmanipulatie verrichten 
04. bestandsformaten voor non-print toepassingen genereren 

M GR 056 BC02 

Interfacedesign toepassen 
01. een synopsis opstellen 
02. een scenario en draaiboek  
03. opstellen 
04. een werkplan opstellen 
05. de werkzaamheden bijsturen 
06. een storyboard concretiseren 
07. analyseren hoe materiaal aan te passen 
08. de verschillende vormen van kwaliteitscontrole analyseren 

M GR 056 BC03 

Interactieve websites maken 
01. een websitestructuur uitwerken 
02. de technische structuur ontleden 
03. een webeditor hanteren 
04. database gestuurde websites aanmaken en analyseren 
05. grafische elementen integreren 
06. een website publiceren 

M GR 056 BC04 
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Webanimaties maken 
01. kan verschillende animaties aanmaken en optimaliseren 
02. objecten en symbolen aanmaken 
03. op acties reageren 
04. beeld en geluid samenvoegen 
05. scripts toevoegen aan animaties 
06. animaties invoegen op een webpagina 
07. objecten, classes, methods, properties en de dot-syntax toepassen 
08. controle-structuren inbouwen 
09. interactiviteit toevoegen via scripts 

M GR 056 BC05 

Kwaliteitscontroles uitvoeren 
01. het product aan de eisen van de klant toetsen 
02. kleurweergave, resolutie, positionering, bruikbaarheid, 

bestandsgrootte, compatibiliteit bepalen 
03. met mogelijkheden en beperkingen van verschillende browsers en 

platformen rekening houden 
04. fouten ontdekken en verwijderen 
05. functionaliteit testen 
06. met opdrachtgever en collega’s overleg plegen 

M GR 056 BC06 

De veiligheids- en milieuvoorschriften naleven 
01. de werkplaatsregels toepassen 
02. een ergonomische werkhouding aannemen 

M GR 056 BC07 

 


