
Incompanytraining Visueel Communiceren  
Iedereen kan tekenen!  
 
Mensen onthouden 80% van wat ze zien, 20% van wat ze lezen en 10% van wat ze horen.  
Redenen genoeg om visueel te communiceren!  
 
In een training Visueel Communiceren leert u hoe u een verhaal op een beeldende manier kunt 
vertellen. Doordat u het hele verhaal vertelt in beelden of doordat u een tekstueel verhaal met 
beelden ondersteunt. Bovendien leert u hoe u eenvoudig tekeningen kunt maken én gebruiken.  
 
 
PROGRAMMA TRAINING VISUEEL COMMUNICEREN  
 
U leert …  
… hoe u eenvoudige tekeningen maakt   

 Wat werkt wel en wat werkt niet in visuele communicatie? 

 Hoe maakt u eenvoudige tekeningen met basissymbolen?  

 Hoe geeft u in tekeningen emoties weer met vormen, kleuren en karakters? 
  
… hoe u geschikte beelden selecteert voor een verhaal   

 Hoe zet u iconen in uw communicatie in?  

 Hoe zet u bestaande beelden of tekeningen in om een verhaal te vertellen? 

 Hoe zet u een abstract verhaal om in een concrete beelden?  
 
… hoe u een animatie kunt maken   

 Hoe maakt u een script en storyboard voor een visueel verhaal? 

 Welke software heeft u nodig om een animatie te maken en hoe werkt u daarmee?  

 Welke programma’s en websites kunt u het beste gebruiken als u beeldmateriaal  
wilt maken of verzamelen? 

 
RESULTAAT VAN DE TRAINING VISUEEL COMMUNICEREN  
 
Na afloop van deze training … 
… kunt u eenvoudige tekeningen maken;  
… weet u welke beelden u het beste kunt selecteren om uw verhaal te vertellen;  
… weet u hoe u een animatie kunt maken;  
… staat u te popelen om meer te doen met tekeningen!  
 
DOELGROEP  
 
Voor iedereen die …  
… zijn of haar teksten visueel wil maken. Ervaring met tekenen is niet nodig.  
 
DIDACTIEK  
 
Iedere seconde op maat  
Deze training is zeer praktisch ingericht. Op basis van uw eigen teksten maken wij een programma 
dat aansluit bij uw opleidingswensen.  
 
 



+ E-coaching 
Wilt u na de training nog extra feedback op uw visuele content? Dat kan! Stuur uw content naar de 
trainer en hij of zij geeft u persoonlijke feedback in een filmpje.  
 
 
 
 
 
 


