
In deze deelopdracht ga je aan de slag met het ontwerpen van je eigen visitekaartje. Ook dit 
ga je doen in Adobe Illustrator. Je visitekaartje moet natuurlijk matchen met jouw ontworpen 
logo. Je logo moet uiteindelijk ook op je visitekaartje terecht komen maar ook je gegevens 
moeten op dit kaartje staan zodat mensen die je dit kaartje geeft jou kunnen bereiken en 
vinden. Hieronder staan de stappen die je gaat volgen om tot een mooi eindresultaat te 
komen. 

De Opdracht:
Ontwerp een mooi en aantrekkelijk visitekaartje.

Stap 1: Voordat je meteen met Adobe Illustrator aan de slag gaat om jouw visitekaartje te  
   ontwerpen is het handig om eerst op internet uit te zoeken wat een visitekaartje nou  
   eigenlijk is en laat je inspireren door voorbeelden van visitekaartjes die al eerder  
   gemaakt zijn. Het is niet de bedoeling dat je een voorbeeld exact na gaat maken  
   maar het kan je wel op ideeën brengen voor jouw eigen ontwerp. Kijk naar kleuren  
   en naar grafische vormen die gebruikt zijn.
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Stap 2: Eenmaal wat ideeën verzameld kan je aan de slag met het ontwerpen van  
   jouw visitekaartje.Belangrijk is dat je bij het openen van een nieuw bestand de  
   juiste maten instelt. 
   Ga naar BESTAND -> NIEUW en stel de volgende maten in: 
   Breedte: 85 millimeter (mm)
   Hoogte: 55 millimeter (mm)
   Richting: liggend (als je liever staand wil kan dat ook) 
   Afloopgebied: 3 millimeter
   Dit afloopgebied is belangrijk omdat je visitekaartje uiteindelijk schoongesne 
   den wordt door een drukkerij en je dan niet wil dat er letters of je logo deels  
   worden afgesneden. 



Stap 3: Je krijgt nu een wit werkveld voor je met een rode lijn op 3 millimeter aan elke zijde  
   eromheen. Dit is je afloopgebied. Ga nu eerst de achtergrond van je visitekaartje  
   vormgeven. Maak gebruik van tutorials op youtube om bijvoorbeeld grafische of  
   geometrische vormen te creeëren in jouw achtergrond. Er zijn hier genoeg video’s  
   over te vinden. Zoek vooral op Hoe gaat dat dit zijn een aantal jongens die leuke en  
   handige tutorials hebben gemaakt en die op hun eigen kanaal hebben geplaatst. In  
   het Nederlands ook.
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Stap 4: Wanneer je achtergrond ontworpen is in Adobe Illustrator dan ga je nu jouw  
   logo en je gegevens op je visitekaartje zetten. Je logo kan je openen via   
   BESTAND -> OPENEN en vervolgens kan je dit logo in het bestand van je  
   visitekaartje slepen. Er is wel een grote kans dat je jouw logo kleiner moet  
   schalen om hem passend te maken op je visitekaartje. 

   De volgende gegeven zullen op je visitekaartje moeten komen:
   - Naam en achternaam
   - Klas 
   - Telefoonnummer
   - Mailadres
   - Naam van de school
   - Lijfspreuk (zoek b.v. op internet naar lijfspreuken van bekende mensen)

   Kies voor een passend en aansprekend lettertype, kies niet standaard voor  
   Arial of Times New Roman. Let ook op de plek waar je de tekst plaatst (is het  
   daar niet al te vol) en de kleur van de tekst (valt het wel genoeg op tegen de  
   achtergrond).
   Ben je tevreden over hoe je visitekaartje er nu uitziet? Sla hem dan op:   
   BESTAND -> OPSLAAN ALS en sla je bestand op als PDF bestand onder je  
   Afbeeldingen of Documenten. 
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