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Inleiding 
 

Wij, Tristan, Rutger en Timo, hebben een training gegeven aan de cursisten die 

Photoshop 2 volgen in CVO Cursa te Lommel. We schreven een handleiding om de 

training te ondersteunen. Het onderwerp van de training is het verbeteren van 

afbeeldingen in Photoshop. Photoshop heeft hiervoor verschillende gereedschappen. 

Vaak gebruikte gereedschappen zijn de kloonstempel, het retoucheerpenseel en het 

reparatiegereedschap.  

 

In de handleiding vindt u de werking van deze gereedschappen terug. De theorie wordt 

geïllustreerd aan de hand van leuke foto’s. Cursisten proberen eerst de theorie uit op 

deze foto’s en vervolgens maken ze de opdrachten. De nadruk van onze training ligt op 

het praktisch toepassen. 
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1 Basisconcept van de trainingssessie 
 

Vermeld eerst de nodige inleidende en situerende informatie zodat alles duidelijk is, 

zelfs voor buitenstaanders. 

 

De studenten die de training gaven 

- Tristan Berkmans 01CCS2 

- Timo Van Litsenborg 01CCS2 

- Rutger Stessens 01CCS2 

 

Plaats en tijdstip van de training 

- Maandag 7 maart 2022  

- van 8u30 tot 10u30  

- CVO Cursa Noord : locatie Noorderpark Lommel Adres: Anton Philipsweg 

 

Onderwerp 

Technieken om een afbeelding te verbeteren 

 

Concrete doelstellingen 

- deskundigheid inzake ICT opbouwen. Cursisten kunnen na deze training 

zelfstandiger werken.  

- IC BC166 - kan in functie van het beoogde eindresultaat eigen content bewerken 

Cursisten kunnen na deze training een afbeelding verbeteren door gebruik te 

maken van het kloongereedschap, het retoucheergereedschap en het 

reparatiegereedschap. 

 

 

Cursisten die de training volgden 

- profiel: Volwassenen die Photoshop willen kennen. 

- aantal cursisten: 12 

 

Voorkennis van de cursisten  

- De cursisten kennen de basis van Photoshop 

 

Overzicht van de activiteiten die achtereenvolgens aan bod kwamen tijdens de 

training  

- Wij stellen ons kort voor aan de cursisten. 

- Rutger legt de werking van het pipet en de kloonstempel uit op het bestand Man 

(pagina 3 – 4). Cursisten doen dit na op hun eigen computer. Wij lopen door het 

lokaal en ondersteunen de cursisten. 

- Tristan legt het snel retoucheerpenseel uit op het bestand sproetjes en het 

retoucheerpenseel op het bestand Stamhoofd (pagina 5 – 6). Cursisten doen dit 

na op hun eigen computer. Wij lopen door het lokaal en ondersteunen de 

cursisten. 

- Timo legt het reparatiegereedschap uit op het bestand Vlek (pagina 7). 

Cursisten doen dit na op hun eigen computer. Wij lopen door het lokaal en 

ondersteunen de cursisten. 

- De cursisten maken de oefeningen 1 tot 7 op de pagina’s 8 tot 10. 

- Wij lopen door het lokaal en ondersteunen de cursisten. Als ze problemen 

ondervinden, doen wij de oefeningen voor op het smartboard. 

 

 

Infrastructuur en materiaal nodig om de training te kunnen geven 

- Het programma Photoshop 2022: de cursisten hebben dit op hun laptop en 

computer staan. 

- De handleiding: deze wordt uitgedeeld aan de cursisten 

- De bestanden: cursisten kunnen deze downloaden van smartschool. 

- Een smartbord: dit is aanwezig. 
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2 De voorbereiding 
 

Om de training te geven, hebben we contact opgenomen met de leerkracht en 

besproken welk lesonderdeel we konden geven. We hebben ook een gesprek met de 

directeur gehad.  

 

Op basis van de doelstellingen die we hadden gekregen, hebben we een handleiding 

uitgewerkt. We hebben erop toegezien om te werken op maat van de doelgroep. We 

hebben er rekening mee gehouden dat de cursisten hobbyisten zijn met een interesse 

in fotografie. Ze willen graag leren om portretfoto’s te verbeteren. De cursisten houden 

van een gezapig tempo. Ze hebben graag voldoende tijd om de leerstof te verwerken. 

Ze hebben al wat ervaring met Photoshop omdat ze de vervolgmodule volgen. 

 

In overleg met de leerkracht hebben we bepaald hoeveel leerstof er kan gezien worden 

in de tijdspanne van twee uur. We hebben een stuk theorie voorzien en voor elk 

onderdeel is er een praktische toepassing. Dit is zo voor de onderdelen pipet, penseel, 

kloonstempel, snel retoucheerpenseel, retoucheerpenseel en het gereedschap 

reparatie. Daarna hebben we oefeningen voorzien over de verschillende onderdelen 

zodat cursisten de mogelijkheid hadden om de aangeleerde theorie in te oefenen. 

De cursisten moeten zelf uitzoeken welke techniek ze best gebruiken.  

 

Dankzij de stappenplannetjes in de handleiding kunnen cursisten deze handleiding 

achteraf zelf opnieuw doornemen en de opdrachten opnieuw uitvoeren.  

 

We hebben de handleiding voorzien van een pagina-nummering, een inhoudstafel, een 

nummering van de titels en een nummering van de stappen van de oefeningen. We 

hebben ervoor gezorgd dat alles netjes opgemaakt is en dat het taalgebruik correct en 

duidelijk is.  

 

We hebben erop gelet dat de twee doelstellingen duidelijk aan bod komen in de 

handleiding. Cursisten moeten zelfstandig kunnen werken en dat leren ze door de 

oefeningen zelf te maken. Ze moeten na de training in staat zijn om afbeeldingen te 

verbeteren met de aangeleerde technieken. 

 

We zijn verschillende keren samengekomen met onze groep en hebben nagedacht over 

mogelijke vragen en problemen. We hebben de oefeningen meerdere keren samen 

gemaakt.  

We hebben ook nagedacht over de belangrijke zaken van deze training en overlegd hoe 

we ervoor kunnen zorgen dat de cursisten deze informatie goed onthouden. We hebben 

beslist om vragen te stellen en zo te controleren of de cursisten de leerstof goed 

begrepen hebben en weten waarmee ze bezig zijn. We gaan ook controleren of 

iedereen in staat is om een opdracht te maken. Verder gaan we na elk onderdeel 

vragen of de leerstof voor iedereen duidelijk is. 
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3 De trainingsessie zelf 
 

Op maandag 7 maart 2022 hebben we de training gegeven. We waren allemaal tijdig 

aanwezig en hadden ons zeer goed voorbereid. De cursisten waren allen aanwezig. Elf 

van hen zaten in de klas. Eén persoon was ziek en er werd ons gevraagd om de 

training voor haar te streamen. We hebben de les online gestreamd via smartschool 

live. 

 

De training verliep helemaal naar wens. De cursisten waren allemaal enthousiast en 

werkten heel goed mee. Ze stelden veel vragen en we hebben erop ingezet om hen zo 

goed mogelijk te ondersteunen. 

 

De planning en de handleiding die we hadden opgesteld kwamen qua timing perfect uit. 

We hadden alles goed ingeschat. Er waren geen onvoorziene problemen. We hadden 

vooraf overal goed over nagedacht en alles verliep vlekkeloos. We konden op alle 

vragen antwoorden. De doelstellingen die behaald moesten worden werden beiden 

bereikt. Alle cursisten waren in staat om de opdrachten zelfstandig uit te voeren en ze 

waren ook in staat om afbeeldingen te verbeteren met de technieken die we hen 

geleerd hadden. 

 

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat zowel de leerkracht als de cursisten zeer 

tevreden waren over onze training. De leerkracht was er ook tevreden over dat we 

naadloos zijn overgeschakeld op hybride onderwijs. Op deze manier hebben we alle 

cursisten tevreden gesteld. 
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4 Conclusie 
 

Door deze training heb ik beter leren spreken voor een publiek. Deze training heeft me 

meer zelfzeker gemaakt. Ik had echt het gevoel dat ik er stond en echt goed bezig was. 

Door mijn empathie had ik direct door wat de cursisten van deze training verwachten 

en wat ze van mij verwachten. 

 

Ik merkte meteen dat ik het tempo moest verlagen omdat sommige cursisten niet 

konden volgen. Ik ben dat in mijn opleiding niet gewend want in onze lessen gaat het 

altijd snel voorruit. Het was me echter meteen duidelijk dat deze cursisten meer tijd 

nodig hadden en de leerstof graag op hun gemak wouden verkennen. 

 

Naast empathie zijn mijn rust en mijn geduld twee belangrijke kwaliteiten die me nu 

goed van pas kwamen. Een ander sterk punt is het feit dat ik duidelijk en luid spreek. 

Ik let erop om een correct taalgebruik te gebruiken. Ik vind het ook een sterk punt dat 

ik heb ingespeeld op de noden van de cursisten door extra uitleg te geven waar nodig 

en ik heb hen ook verder geholpen als ze problemen hadden.  

 

Uit de feedback kan ik afleiden dat er niet echt aandachts- of verbeterpunten zijn. 

Omdat we ons zo goed hadden voorbereid, hebben we niet uit het oog verloren. Indien 

ik opnieuw een training zou geven, zou ik op dezelfde manier te werk gaan. Ik zou 

opnieuw veel tijd steken in overleg en voorbereiding. Een goed voorbereid man is er 

namelijk twee waard. 

 

Dat is ook meteen de tip die ik wil meegeven aan de studenten van het volgend 

academiejaar. Het is belangrijk dat ze zich heel goed voorbereiden en er genoeg tijd in 

steken. Dan is deze training een aangename ervaring. 

 

Ik heb het gevoel dat ik goed ben in trainingen geven. Ik ben zelfzeker en ik voel me 

op mijn gemak als ik voor een publiek spreek. Het ondersteunen gaat me ook vlot af. 

Deze competentie heb ik in mijn middelbaren schoolopleiding ontwikkeld. Tijdens het 

vak professionele skills heb ik deze vaardigheid verder ontwikkeld.  

 

Persoonlijk vond ik deze training een unieke en een fijne ervaring. Ik ben blij dat ik dit 

eens heb kunnen doen. Mijn ambitie ligt eerder bij het bedrijfsleven maar misschien dat 

ik er in de toekomst toch voor kies om opleidingen te geven. 
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5 Bijlagen 

Bijlage 1: ingevuld beoordelingsformulieren van de cursisten 

Beoordeling 
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Naam Nuttig en zinvol? Wat kun je nu 

dat je voor de 

cursus niet kon? 

Welke 

aandachtspunten of 

verbeterpunten heb 

je voor een 

volgende keer? 

Ilse sleurs Ik heb leren retoucheren Retoucheren  

Davy alles ok ok  

Francien 0ke oke  

Vanveggel Alda Ja het was nuttig  veel bijgeleerd. Uitleg en nadien 

zelf oefenen. Dus 

zowel theorie als 

praktijk. 

van campmaria weg geen opmerkingen   

Viviane Fiers Ja Werken met de 

sneltoets 

 

Annita Theunis lagen aanmaken bij 

gereedschappen 

verbeteren  

Peet de Krom Is voor herhaling vatbaar 

was een erg leuke les 

Tanden 

bijzetten en 

rimpels 

wegwerken 

 

Joop Boerboom Nuttig maar wel pittig Beter met 

photobewerking 

omgaan 

 

ronny joos bewerken van fotos  

gezichten 

bewerken van 

gezichten... 

 

LIES zinvol. Vooral wanneer er 

wel/ niet een nieuwe laag 

aangemaakt moet worden 

pencelen en 

kloonstempels 

gebruiken 

even meedelen van 

welke opleiding 

jullie komen 
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Naam Heb je dit voldoende zelf 

kunnen inoefenen? 

Heb je 

voldoende 

informatie en 

materiaal 

meegekregen 

om dit over een 

week nog op 

eigen houtje te 

kunnen? 

Wat vond je goed 

aan deze training? 

Ilse sleurs Ja De begeleiding Het was prima 

Davy ok ok ok 

Francien oke ja oke 

Vanveggel Alda Foto's retoucheren. Ja  kan nadien de 

verdere oefeningen 

zelf maken. 

van campmaria    

Viviane Fiers Ja Ok Geen 

Annita Theunis ja Duidelijk en 

rustig uitgelegd 

Geen 

Peet de Krom Ik hoop van wel Zeer leerzaam  Ze waren zeer 

geduldig 

Joop Boerboom goed kunnen oefenen Goede uitleg 

van de jongens 

geen 

ronny joos ja  aanleren en oef 

doen 

nee  

LIES ja  met veel 

individuele hulp 

verschillende 

manieren van 

instructie 
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Bijlage 2: ingevuld controleformulier van de leraar of verantwoordelijke die de 

training heeft gevolgd 
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Bijlage 3: foto’s van de training  
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Bijlage 4: Handleiding 
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