
EX-CURSISTEN OVER DE OPLEIDING  
‘PROFESSIONELE PRINTCOLLECTIES ONTWERPEN’ 

‘De opleiding is echt een aanrader voor wie een idee wil krijgen van printcollecties ontwerpen. De opleiding 
is ook heel toegankelijk voor iedereen! Alles wordt stap voor stap uitgelegd. Bedankt voor alle tips & tricks 
en tot binnenkort!’ – Klaartje B.

‘Korte, bondige opleiding waarbij je allerlei nuttige tips krijgt om goed overweg te kunnen met je patronen. 
Met de basistechnieken die je leert kun je experimenteren en gewoonweg wonderen doen. Ik heb ervan 
genoten en zou het zeker aan anderen ook aanbevelen.’ – F.O., Gent

‘Een aanrader om meer inzicht te krijgen in printcollecties. Leuk dat je na de cursus een eigen staaltje kan 
laten drukken, een toffe afsluiter!’

‘Zeer interessante inleiding tot het professioneel printontwerpen. Stap per stap worden handige tools 
aangereikt waarmee je zelf thuis aan de slag kan. Olu doceert op een rustige, gedreven en geduldige 
manier. Bedankt!’ – Karolien Vanderstappen

‘Goeie tips & tricks gebundeld in een leerrijke cursus!’ – K.S.

‘De lessen zijn zeer leuk om te volgen, we kunnen alles vragen en je legt graag alles 10 x opnieuw uit! ;-) 
Inhoud is voldoende uitgebouwd.’ 

‘De cursus is heel praktisch. Je leert op korte tijd veel bij. Het is leuk werken in kleine groepjes. De slides en 
de uitleg zijn logisch opgebouwd en makkelijk om te volgen, zelfs al ken je de software niet goed.’  
– Cathérine Baert

‘Ik vind het erg interessant! Veel tips & tricks om aan de slag te gaan (vooral technisch).’
– C.A., grafische vormgeefster, Vilvoorde

‘Ik wist niet wat te verwachten, maar ben aangenaam verrast. Ik heb veel geleerd, nog niet genoeg om het 
te kunnen, maar dat verwacht ik ook niet op zo’n korte tijd. Het didactische materiaal vond ik goed, zeker 
met het begeleidende schrijven. Ik zou hier nog dieper op willen ingaan.’ – Svenja van toverstof.be

‘Ik vind de opleiding heel interessant, professionele aanpak. Mag nog iets langer duren.’  
– Natascha, www.stofenco.be

‘Ik vind de opleiding heel interessant, maar net dat tikkeltje te kort. ;-) Het didactische materiaal is heel 
overzichtelijk en de locatie top.’ – Mieke, www.stofenco.be

http://toverstof.be
http://www.stofenco.be

