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Training Adobe Acrobat Algemeen 

Met het programma Adobe Acrobat kun je PDF-bestanden niet alleen bekijken, maar ook aanpassen, 

samenvoegen of allerlei andere functies uitvoeren. Denk aan correcties, het toevoegen en verzamelen 

van commentaren, formulieren maken en beheren, beveiliging toepassen, en nog veel meer. Met 

name in kantoor- en schoolomgevingen biedt het werken met Adobe Acrobat al snel een enorme 

effectieve winst, met name als u meer met tablets en laptops of Chromebooks wilt gaan werken. 

Waarom deze training?  

Het werken met Adobe Reader en Acrobat Pro is in principe al best eenvoudig, maar heeft zoveel 

meer te bieden dan de meeste mensen weten. In deze training ga je wat dieper op de software in. Je 

leert sneller met Acrobat te werken en je leert veel handige toepassingen, waardoor je sneller werkt 

en meer uit de software haalt. Er wordt onder andere ingegaan op het aanpassen, het beter 

navigeerbaar en web-geschikt maken van PDF’s, tekstherkenning, het werken met correcties en 

commentaren, het maken en verzenden van formulieren en het verzamelen van gegevens.  

Tijdens de training krijg je ideeën en handvatten aangereikt om ook in je werk gebruik te gaan maken 

van Acrobat en het zelfs te gaan inzetten in de klas. De training is ook zeer geschikt voor 

administratieve medewerkers van de school.  

De training  

Tijdens de training wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld: 

 Inleiding Adobe Acrobat en Reader 

 Gebruiken van een PDF (in Acrobat en Reader) 

 Aanmaken van een PDF (vanuit o.a. MS Office) 

 Bestanden en/of PDF’s samenvoegen tot één PDF 

 Bestanden als een bijlage aan een PDF toevoegen 

 Ordenen, schikken, roteren en snijden van pagina's 

 Bewerken van tekst en andere elementen 

 Exporteren van beeld en tekst (naar bijvoorbeeld MS Word) 

 Een gescand document omzetten naar tekst (OCR) 

 Maken van bladwijzers voor een betere navigatie 

 Maken van koppelingen (hyperlinks) en knoppen 

 Stempels, nummers, kop- en voetregel toevoegen 

 Invoegen van correcties en opmerkingen ('stickies') 

 Revisies (o.a. opmerkingen) delen met anderen 

 PDF geschikt maken voor web en mobiel gebruik 

 Mogelijkheden m.b.t. ondertekenen/autorisatie 

 Beveiligen van PDF’s, weergave vooraf instellen 

 Formulieren maken, invullen en verzamelen 

 Apps voor PDF gebruiken op mobiel/tablet 

 Specifieke wensen ten aanzien van het programma. 

Voor wie?  

Docenten en administratieve medewerkers in het voortgezet onderwijs en mbo die efficiënter en 

effectiever willen werken met Acrobat.  

Training op locatie  

Deze training wordt uitsluitend als maatwerk op uw locatie of in de trainingsruimte van Slim in de klas 

te Amsterdam gegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Servicedesk, via 

servicedesk@slbdiensten.nl of bel 020 – 420 13 96. 
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Over de trainers 

De trainingen worden verzorgd door Adobe Certified Instructors Peter Villevoye, Rob de Winter en 

Hilde Maassen. 

 Peter Villevoye is Adobe Certified Instructor voor Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Dreamweaver, Muse en Adobe Digital Publishing. Hij heeft ruime ervaring in diverse 

mediatechnieken. Van theaterbelichting tot websites en van voice-overs tot 3D-printing, niets 

ontsnapt aan zijn aandacht. Sinds 1987 adviseert en begeleidt hij creatieve professionals en 

geeft hij trainingen in diverse softwarepakketten met betrekking tot. DTP, webdesign en 

digitaal publiceren, maar ook in 'fenomenen', zoals interface-design of typografie. Lesgeven is 

dus zijn vak. 

 Rob de Winter is Adobe Certified Instructor voor Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Dreamweaver, Muse en Acrobat. Sinds 2007 geeft hij trainingen in grafische software, web-

technieken, zoals HTML/CSS, Responsive Design en Javascript, maar ook in grafische 

vormgeving, typografie en webdesign. Naast docent is hij ook grafisch vormgever en 

muzikant. Hierdoor komen theorie en praktijk samen in de lessen die hij verzorgt. 

 Hilde Maassen is Adobe Certified Instructor voor Photoshop, Lightroom, Muse en InDesign. 

Daarnaast is Hilde is vormgever en fotografe. Dit alles praktiseert en doceert ze inmiddels 

meer dan 20 jaar. Experimenteren met beeld en techniek is haar grootste passie. 


