
SIGN - BASIS
LEERDOELEN

Basiskennis opdoen van het programma Illustrator.

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- De basisvormen als .AI bestand
- De basisvormen als .PDF bestand

Voor je ligt de keuzemodule van de afdeling Media, Vormegeving en ICT. In deze module ga je 
diverse opdrachten maken en theorie leren over Sign. Bij het onderdeel Sign doe je veel in de 
programma’s Photoshop en Illustrator. Je gaat eerst hier mee oefenen.

Je gaat eerst aan de slag met het programma Illustrator. Op alle blauw gekleurde woorden en zinnen 
kun je klikken, dit zijn hyperlinks.

DE OPDRACHT - DEEL 1

In dit onderdeel ga je werken met basisvormen. Klik hier om het eerste tutorial te starten.

Volg het tutorial en doe de stappen na, doe dit op A3. Wanneer je klaar bent werk je zelfstandig 
door. Je gaat 3 soorten sterren maken. 1 met 5 punten, 1 met 6 punten en 1 met 8 punten.

Je gaat het document nu opslaan, dit doe je in twee verschillende soorten bestanden. Je slaat het op 
als .AI bestand en als .PDF bestand. Klik hier om het tutorial te zien hoe je het opslaat.

INLEVEREN: 1 A3 met de basisvormen en 3 soorten sterren als .AI bestand en .PDF

STAP 1 - BASISVORMEN

Vierkant

Ovaal

Veelhoek

Ster met 5 punten

Ster met 6 punten

Ster met 8 punten

https://www.youtube.com/watch?v=fgk6D2tF64Q
https://youtu.be/lKhrpDpsRks


SIGN - LAGEN
LEERDOELEN

Basiskennis opdoen van het programma Illustrator.

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- De opdracht als .AI bestand
- De opdracht als .PDF bestand

In deze skill leer je hoe je lagen moet manipuleren in Adobe Illustrator. Je leert hoe je lagen 
aanmaakt, verplaatst, ordent, verdeelt en groepeert!

DE OPDRACHT - LAGEN

In dit onderdeel ga je werken met vormen en lagen. Klik hier om het tutorial te starten.

Volg het tutorial en doe de stappen na, doe dit op A4. Wanneer je klaar bent werk je zelfstandig 
door aan de volgende opdracht. 

STAP 1 - LAGEN

In deze opdracht leer je hoe de basisvormen van Illustrator werken. Dit leer je door een variant te 
maken op de beroemde schilderijen van Piet Mondriaan. Klik hier om het tutorial te starten.

Aan het einde van deze opdracht heb je een beeld gemaakt dat lijkt op een schilderij van 
Piet Mondriaan, maar mét een eigen twist!

De zwarte pijl
Hiermee kun je vormen selecteren en transformeren

Het basisvormen gereedschap
Hiermee kun je vaste vormen maken. 
Onder het kleine pijltje in de hoek kan je nog meer vormen kiezen. 
Zoals vierkant, ovaal, veelhoek, ster etc.

STAP 2

Je gaat het document nu opslaan, dit doe je in twee verschillende soorten bestanden. Je slaat het op 
als .AI bestand en als .PDF bestand. Klik hier om het tutorial te zien hoe je het opslaat.

INLEVEREN: 1 A4 met een beeld gemaakt dat lijk op een schilderij van Piet Mondriaan 
als .AI bestand en .PDF

STAP 3

https://www.youtube.com/watch?v=4MJcuf91BNM
https://www.youtube.com/watch?v=FBIQXJonJ7I
https://www.youtube.com/watch?v=lKhrpDpsRks&feature=youtu.be


SIGN - PATHFINDER
LEERDOELEN

Basiskennis opdoen van het programma Illustrator.

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- De opdracht als .AI bestand
- De opdracht als .PDF bestand

In deze skill leer je alles wat met het Pathfinder gereedschap te maken heeft. Met het Pathfinder 
gereedschap kan je vormen samenvoegen, van elkaar aftrekken, doorsnedes en uitsnedes maken.

DE OPDRACHT - PATHFINDER

In dit onderdeel ga je werken met pathfinder. Klik hier om het tutorial te starten.

Volg het tutorial en doe de stappen na, doe dit op A4. Wanneer je klaar bent werk je zelfstandig 
door aan de volgende opdracht. 

STAP 1

Je hebt nu de introductie van de tool “Pathfinder” gevolgd. Je gaat in deze opdracht een skyline 
maken! Klik hier om het tutorial te starten.

Aan het einde van deze opdracht heb je jouw eigen skyline gemaakt.

STAP 2

De zwarte pijl
Hiermee kun je vormen selecteren en transformeren

Pathfinder
Met twee vormen geselecteerd kan je de bovenste vorm met de onderste 
vorm uitknippen of samenvoegen.

Het basisvormen gereedschap
Hiermee kun je vaste vormen maken. 
Onder het kleine pijltje in de hoek kan je nog meer vormen kiezen. 
Zoals vierkant, ovaal, veelhoek, ster etc.

Je gaat het document nu opslaan, dit doe je in twee verschillende soorten bestanden. Je slaat het op 
als .AI bestand en als .PDF bestand. Klik hier om het tutorial te zien hoe je het opslaat.

INLEVEREN: 1 A4 met een beeld gemaakt van jouw eigen skyline als .AI bestand en .PDF

STAP 3

https://www.youtube.com/watch?v=nzWBXqCSWWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fXJYX1zHA0s
https://www.youtube.com/watch?v=lKhrpDpsRks&feature=youtu.be


SIGN - PENTOOL
LEERDOELEN

Basiskennis opdoen van het programma Illustrator.

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- De opdracht als .AI bestand
- De opdracht als .PDF bestand

In deze skill leer je alles wat met het pen-gereedschap te maken heeft. Je leert hoe je ankerpunten 
toevoegt, de lijnen tussen ankerpunten krommingen geeft en hoe je een Albert Heijn logo over kan 
trekken.

Daarnaast leer je hoe het gummetje werkt in Adobe Illustrator en hoe je een pad met lijndikte kan 
uitbreiden naar ankerpunten.

DE OPDRACHT - PATHFINDER

Je leert hoe je met het pen-gereedschap ankerpunten kan tekenen en hoe je vervolgens tussen deze 
ankerpunten krommingen kan tekenen. Klik hier om het tutorial te starten.

Volg het tutorial en doe de stappen na, doe dit op A4. Wanneer je klaar bent werk je zelfstandig 
door aan de volgende opdracht. 

INLEVEREN: Het Albert Heijn logo overgetrokken en inleveren als .AI bestand en .PDF

STAP 1

Bij deze opdracht ga je laten zien wat je kan met het pen gereedschap! We gaan leren hoe het 
belangrijkste gereedschap van Illustrator werkt, en wat je er allemaal mee kan!

We maken in deze opdracht een PDF met 3 pagina’s. Elke pagina is een stukje lastiger.
Klik hier om het tutorial te starten.

INLEVEREN: 3 pagina’s met andere vormen als .AI bestand en .PDF

STAP 2

Basis van het pen-gereedschap.

Simpele vormen

Logo overtrekken

https://www.youtube.com/watch?v=Coy83CVpMzc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=O_uMkPFCCys&feature=emb_title


SIGN - TEKST
LEERDOELEN

Basiskennis opdoen van het programma Illustrator.

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- De opdracht als .AI bestand
- De opdracht als .PDF bestand

In deze skill leer je de basis hoe je in Adobe Illustrator tekst kan verwerken, ook leer je hoe je tekst in 
letteromtrekken kan omzetten.

DE OPDRACHT - PATHFINDER

Je leert hoe je tekst kan toevoegen en hoe je de grootte, etc kan aanpassen. Je leert hoe je 
bewerkbare tekst kan zetten in ankerpunten zodat je ze kan gebruiken voor de lasersnijder, 
vinylsnijder of 3D-printer. Klik hier om het tutorial te starten.

Volg het tutorial en doe de stappen na, doe dit op A4. Wanneer je klaar bent werk je zelfstandig 
door aan de volgende opdracht.

STAP 1

Je hebt nu geleerd om met de tekst tool om te gaan. Je hebt een zin geschreven en deze omgezet 
naar letteromtrek. In het volgende onderdeel maak je het volgende:

1. Je maakt een nieuw A4 document in Adobe Illustrator. In dit document schrijf je jouw volledige  
 naam op in 3 verschillende lettertypes die jij mooi vind.

2. Je zet ook de naam van het lettertype onder jouw naam in een kleiner font.

3. Je gaat nu alles ‘uitbreiden’ zoals je in het tutorial hebt geleerd ook wel uitlijnen genoemd.

STAP 2

Je gaat het document nu opslaan, dit doe je in twee verschillende soorten bestanden. Je slaat het op 
als .AI bestand en als .PDF bestand. Klik hier om het tutorial te zien hoe je het opslaat.

INLEVEREN: 1 A4 tekst in 3 verschillende lettertypes als .AI bestand en .PDF

STAP 3

TEKST

https://www.youtube.com/watch?v=XUXXnL4B0iE&feature=emb_title
https://youtu.be/XUXXnL4B0iE?t=58
https://www.youtube.com/watch?v=lKhrpDpsRks&feature=youtu.be


SIGN - MAATREGELS
LEERDOELEN

- Basiskennis van het programma Illustrator toepassen.
- Over de maatregelen van het coronavirus kennis op doen

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Onderzoek inleveren als een .PDF bestand.

In deze opdracht ga je signing ontwerpen voor een risico, maatregel, of waarschuwing waar we 
tijdens de coronacrisis mee te maken hebben gekregen. Eerst doe je kort onderzoek naar maatregel-
en, voorschriften en risico’s tijdens de coronacrisis. Hieruit kies je een onderwerp waarvoor jij een 
ontwerp gaat maken. Je werkt het ontwerp digitaal uit tot een vectorbestand.

DE OPDRACHT DEEL 1 - CORONASIGNING

Deze opdracht is verdeeld in 4 onderdelen, de opbouw van de opdracht ziet er als volgt uit:

1. Onderzoek naar corona-signing
2. Kiezen en schetsen
3. Feedback en verbeteren
4. Uitwerken

STAP 1

Om mensen te helpen aan al deze nieuwe regels te denken is er ook heel veel nieuwe signing 
ontwikkeld. Door middel van bordjes en stickers worden mensen gewezen op de maatregelen en 
risico’s. In deze opdracht ga jij ook zo’n ontwerp maken.

 

Voordat je een eigen ontwerp gaat maken ga je eerst onderzoek doen naar de maatregelen, de 
risico’s en de signing die al ontwikkeld is. Dit mag je doen in een duo. Werk het uit op de 
computer en lever het in bij de docent als pdf-bestand.

1. Noem 5 voorschriften waaraan je je moet houden tijdens de coronacrisis. Beschrijf wat het  
    voorschrift inhoudt en waarom dat moet.

2. Zoek 10 voorbeelden van signing die zijn gemaakt om mensen op de voorschriften en risico’s te  
 wijzen in de coronatijd (op internet of in jouw omgeving).

INLEVEREN: Onderzoek inleveren als .PDF

STAP 2



SIGN - MAATREGELS
LEERDOELEN

- Basiskennis van het programma Illustrator toepassen.
- Over de maatregelen van het coronavirus kennis op doen

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Jouw ontwerp als .AI en als .PDF bestand.

Je hebt nu een goed beeld van het gebruik van signing in corona-tijd. Waar mensen door middel van 
signing op gewezen worden en op welke manieren dat allemaal gebeurt. In deze opdracht ga je een 
onderwerp kiezen waar jij een ontwerp voor wilt maken en maak je hier schetsen voor.

DE OPDRACHT DEEL 2 - CORONASIGNING

Bedenk 3 heel verschillende manieren om jouw idee uit te beelden en maak van ieder idee een 
duidelijke schets op papier. Begin met potlood. Als de vorm staat kun je met kleurpotlood en/of stift 
je schets afmaken.

STAP 1

Je hebt nu 3 verschillende versies van jouw ontwerp geschetst. Voordat je jouw ontwerp digitaal gaat
uitwerken gaan jij en een klasgenoot elkaar feedback geven. Aan de hand van de feedback kies je 
een van de 3 versies en maakt hierin laatste verbeteringen.

Teken het definitieve ontwerp uit op papier en verwerk hierin eventuele verbeterpunten (uit de 
feedback of die je misschien zelf zijn opgevallen).

STAP 2

Je hebt nu een definitieve tekening van het ontwerp van jouw corona-signing. Voor signing is het 
belangrijk dat het ontwerp is uitgewerkt als vector illustratie. Hierdoor kan het ontwerp onbeperkt 
worden geschaald zonder dat de kwaliteit achteruitgaat (je gaat nooit pixels zien). Ook als je het 
ontwerp met een snijplotter wil laten uitsnijden uit bijvoorbeeld stickerfolie, moet het ontwerp een 
vector-bestand zijn. 

In deze opdracht ga je het ontwerp digitaal uitwerken tot vector illustratie in Adobe Illustrator, je 
maakt hiervoor een A4 aan of een vierkant bestand van bijvoorbeeld 15x15cm.

INLEVEREN: 1 A4 met eigen ontwerp als .AI bestand en .PDF

STAP 3
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