Dreamweaver informatie
(álle cursussen, óók de Fotoalbum & Shows en de Spry)
In deze cursussen leer je het werken met Dreamweaver 8 (Engelse versie) of
Dreamweaver CS3 (Nl), inmiddels ook Dreamweaver CS4 (Nl), Dreamweaver CS5.5 (Nl)
en daarmee je eigen Website ontwerpen.
Deze cursus wordt aangeboden per 15 lessen die je ineens ontvangt. Kun je een keer
niet dan is dat geen probleem. Je werkt in je eigen tempo. Als alle lessen zijn
ingeleverd en goedgekeurd ontvang je het examen.

STARTERS:
Het online zetten van de site en diverse inrichtings- en opmaak mogelijkheden, en de basis
van fotoalbums enzovoorts.Deze cursus legt een goede basis voor de vervolgcursussen die
op deze kennis zijn gebaseerd. Je weet wat je leert en je begrijpt waar je mee bezig bent.
Iedereen kan deze cursus volgen, en heeft na afloop voldoende goede basiskennis om een
goede leuke website op het internet te kunnen zetten. Een mooi voorbeeld van wat je zou
kunnen maken na deze cursus is de Katmeisje site. Deze is opgebouwd uit alle
basisgegevens van de Starters cursus.
Klik HIER.

GEVORDERDEN:
Het inrichten met zaken als layers, effecten, java-script gebruik, snippets, template's,
extensions en plugins, externe fotoalbums enzovoorts. Er wordt hier verder gegaan op de
basiskennis uit de Startersgroep. Nieuwe website technieken waarmee je de opgedane
kennis vanuit de Startersgroep verder kunt uitbouwen.Een mooi voorbeeld van wat je zou
kunnen maken na deze cursus is de Katmeisje site. Deze is opgebouwd uit alle
basisgegevens van de Starters cursus. Klik op het Homemade logo links onderaan het menu
om te kijken.
De opmaak is makkelijker met bewerken, aangezien je in deze cursus leert om met
speciale toepassingen te werken, waardoor je met een paar wijzigingen je site een heel
ander aanzien geeft, zoals bijvoorbeeld met kerst, pasen, of met de 4 jaargetijden. Ook
zitten er flash invoegingen in.
Wil je toegelaten worden tot de Plus-Gevorderdengroep omdat je al enige kennis van het
programma Dreamweaver hebt en het werken ermee, dan zijn de volgende punten van
belang.

# Er wordt verder gegaan vanuit de basiskennis. Het is dan wél belangrijk om zeker te
weten dat je die basiskennis ook daadwerkelijk bezit. Het is erg vervelend voor de
medecursisten en mijzelf om steeds extra uitleg te moeten geven.
# Kennisvereisten: CSS/Templates/Framesets en eventueel voor het gemak Snippets. De
verplichte mogelijkheid als je toch naar de Plusgroep wilt is dan het Instroom pakket
bestellen. Ook kun je het DW-Gevorderden pakket ineens bestellen, om zeker te weten
dat je de kennis/naslag in bezit hebt. Er wordt tijdens de Plus lessen niet nogmaals
uitgebreid uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk gaat, dat zou als kennis aanwezig moeten zijn.

PLUS:
Werken met template's, invullen en wijzigen van bestaande zaken. Ook hier weer een
aantal van de nieuwste website technieken. Voornamelijk het werken met CSS (Cascading
Style Sheets). Ook wordt hier weer verder gegaan op de opgedane kennis van de 2
voorgaande groepen. Kennis van PSP is absoluut noodzakelijk, i.v.m. het wijzigen van de
layout.
Een goede basis is van groot belang om deze cursus met goed gevolg te kunnen volgen.
Het advies is dan ook zeer zeker om eerst de Gevorderden te volgen of verplicht het
Instroom pakket aan te schaffen! Een voorbeeld van gebruik van CSS is deze leswebsite.
Je leert ook het bekijken van webset template's deze worden aangeleverd bij de lessen. Na
afloop kun je kiezen uit een download van diverse webset's die je dan volledig kunt
aanpassen naar je eigen stijl.
Alle benodigdheden ontvang je bij de lessen.

DW Spry Special:
Deze cursus is een aanvulling voor de vergevorderden.
Het is speciaal voor de versie Dreamweaver CS3 en CS4 NL. De Spry optie is nieuw, en
misschien heb je er zelf al naar gekeken of ermee gewerkt. In deze cursus wordt niet 100%
alles behandeld maar ongeveer een 90%. De overige 10% is voor technisch webdesign en
het zelf ontwikkelen en omzetten van mogelijke onderdelen naar Spry onderdelen. Dat valt
voor dit moment nog niet binnen de huidige opzet van de bestaande Dreamweaver
cursussen. Dat komt aan bod in een andere cursus, maar voor nu is het goed om te weten
wat de mogelijkheden zijn en hoe die toe te kunnen passen.
Daarom is dit ook een korte cursus geworden, die een aanvulling is op de overige 3
cursussen van KOC.
Het zijn zowel lessen, als informatie over hoe het werkt, maar ook veel eigen inzicht en
ruimte om te experimenteren, wat het wel weer heel leuk maakt om te doen, zeker als
extra aanvulling

Een goede basis is van groot belang om ook deze cursus met goed gevolg te kunnen
volgen. Het advies is dan ook zeer zeker om eerst de Gevorderden en de Plus te
volgen!
Je hebt voor deze cursus de versie DW CS3 of CS4 of CS5.5 Nl nodig.

FotoAlbums & Shows:
Deze aanvullende FotoShows & Albums cursus wordt aangeboden per 10 lessen die je
ineens ontvangt.
Je werkt in je eigen tempo. Als alle lessen zijn ingeleverd en goedgekeurd ontvang je
een certificaat als je wilt.
Het is echt van belang dat je de Plus cursus hebt doorlopen, anders zijn enkele lessen
erg moeilijk te maken/wijzigen.
Denk aan de volgende indelingen:
Extensions, Programma’s, Websets, en veel eigen initiatief en ontwerp.
Soms is een les bewerkelijk, soms niet, maar het meeste werk zal gaan zitten in hoe je
wilt dat het resultaat gaat zijn.
# Er wordt verder gegaan vanuit de basiskennis.
Het is dan wél belangrijk om zeker te weten dat je die basiskennis ook daadwerkelijk
bezit.
Het is erg vervelend voor de medecursisten en mijzelf om steeds extra uitleg te
moeten geven.
# Extra Kennisvereisten:
Kennis van PSP of een soortgelijk programma is absoluut noodzakelijk, i.v.m. het
wijzigen van de lay-out.
Een goede basis is van groot belang om deze cursus met goed gevolg te kunnen volgen.
Het advies is dan ook zeer zeker om eerst de cursussen te doorlopen.
Alle benodigdheden ontvang je bij de lessen.
Deze cursus is een aanvulling voor de vergevorderde.
Het is speciaal voor de versie Dreamweaver CS3 en CS4 en CS5.5 NL.
In deze cursus wordt niet 100% alles behandeld maar ongeveer een 90%.
De overige 10% is eigen inspiratie
Daarom is dit ook een korte cursus geworden, die een aanvulling is op de overige
Dreamweaver cursussen van K.O.C.
Het zijn zowel kleine lessen, maar voornamelijk informatie over hoe het werkt, maar
ook veel eigen inzicht en ruimte om te experimenteren, wat het wel weer heel leuk
maakt om te doen, zeker als extra aanvulling!
Je hebt voor deze cursus de versie DW CS3 of CS4 of CS5.5 NL nodig.
***
De lessen worden in 1 x verzonden na ontvangst van betaling.
Huiswerktijd: 1 tot ? uur per les.
***

De lessen worden in 1 x verzonden na ontvangst van betaling.
Huiswerktijd: 1 tot 3 uur per les.Vanaf de Plus groep soms meer.
De kosten voor de DW cursussen zijn € 35,--inclusief benodigde materialen. Dit geldt
voor Starters en voor Gevorderden.
De Plus groep is € 40,-- omdat hier met veel extern materiaal gewerkt gaat worden.
De Spry special is € 17,50 en worden wekelijks verzonden.
Deze cursussen lopen altijd door, je kunt altijd instromen na aanmelding.
Het is aanbevolen om de lesvolgorde aan te houden,
tenzij je een aantoonbare (een website)
goede basiskennis hebt.
Je hebt een eigen hosting nodig. Dit is ruimte op het web om je site neer te zetten. In
mijn lessen maak ik gebruik van webruimte bij http://www.HostFX.eu . De lessen geven
uitleg over hoe je daar met Dreamweaver kun uploaden. Het is er al vanaf 80 ct per
maand. Heb je al eigen ruimte, dan zul je zelf misschien even moeten uitproberen hoe je
dat gaat doen. Bekijk de les en overleg even, ik ken een hoop providers, maar niet
allemaal, dus misschien zul je dat stukje even samen met je helpdesk van je eigen
provider moeten doen. Natuurlijk heb je het programma Dreamweaver nodig. Heb je dat
niet, dan krijg je van mij het adres voor een proefversie.
Aanmelden doe je via info@katmeisje.nl
Vermeld de DW versie, 8 of CS3 of CS4 of CS5.5.

