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ANDREW FAULKNER, CONRAD CHAVEZ

CLASSROOM IN A BOOK: 
ADOBE PHOTOSHOP 2022, 
NEDERLANDSE EDITIE

De snelste, gemakkelijkste en meest uitgebreide manier om Adobe Photo-
shop te leren! Leer hoe u digitale beelden corrigeert en verbetert. Selecteer 
een object snel en precies op basis van zijn omtrek. Verwijder ongewenste 
objecten naadloos en repareer afbeeldingen met de omgevingsgevoelige 
gereedschappen. Bereid beeld voor druk of web voor. Coördineer designs met 
meerdere artboards en exporteer ze naar mobiele apparaten. Creëer geavan-
ceerde typografie. Maak en bewerk video’s met overgangs- en bewegingsef-
fecten. Automatiseer taken met handelingen. Sla een Photoshop-document 
op in Adobe Cloud Documents voor verdere bewerking op bijvoorbeeld een 
Apple iPad. Dit officiële handboek bevat 15 lessen met talloze tips en technie-
ken waarmee u Photoshop beter leert beheersen. U kunt het boek van begin 
tot eind lezen, of de lessen volgen die u interessant vindt.

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang: 416 pagina’s
Auteurs: Andrew Faulkner,
 Conrad Chavez
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562591
NUR:  991
Thema: UGP, AJTH
Prijs:  € 54,99
Verschijnt:  april 2022

Classroom in a Book® is de 
populairste serie van hands-on  
trainingsboeken voor Adobe- 
software. Het biedt wat geen enkel 
ander boek of trainingsprogramma 
doet: een officiële training van 
Adobe, ontwikkeld met hulp van 
Adobe-productexperts.  

Dit officiële Nederlandstalige  
lesmateriaal van Adobe wordt 
gebruikt door de bekendste trainers 
en opleidingscentra in Nederland  
en België.

2 VOORJAAR 2022 FOTOGRAFIE & BEELDBEWERKING



Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  448 pagina’s
Auteurs:  Kelly Cordes Anton, Tina DeJarld
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN: 9789463562607
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 54,99
Verschijnt:  mei 2022

KELLY CORDES ANTON, TINA DEJARLD

CLASSROOM IN A BOOK: 
ADOBE INDESIGN 2022, 
NEDERLANDSE EDITIE
Verbreed uw kennis over typografie, pagina- 
opmaak en het opbouwen van documenten dankzij 
de stap-voor-staplessen in dit boek. De voorbeelden 
uit de dagelijkse praktijk variëren van een gedrukte 
flyer tot een interactief PDF-document met formulier-
velden en zijn ontwikkeld om de beginnende InDe-
sign-gebruiker via de meest fundamentele naar de 
krachtigste functies van InDesign te loodsen. Ervaren 
InDesign-gebruikers vinden in het boek praktijktips 
en functies die onmisbaar voor elke ontwerper zijn, 
zoals het intelligent plaatsen van afbeeldingen en 
het werken met live lettertypevoorbeelden. De 2022 
release van dit standaardwerk bevat 15 lessen met 
talloze tips en technieken waarmee u InDesign beter 
leert beheersen. U kunt het boek van begin tot eind 
lezen, of de lessen volgen die u interessant vindt. 
Tevens helpt dit boek ervaren InDesign-gebruikers 
hun expertise te vergroten, best practices te begrijpen 
en nieuwe functies te leren.

“Leer slim met de Classroom in a Book-serie! Het 
is dé bron voor Adobe professionals – gebruikers, 
docenten en Certified Instructors.” 

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  480 pagina’s
Auteur:  Brian Wood
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562614
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 54,99
Verschijnt:  juni 2022

BRIAN WOOD

CLASSROOM IN A BOOK: 
ADOBE ILLUSTRATOR 2022, 
NEDERLANDSE EDITIE
Ontwikkel een solide basis voor succesvol werken 
met Adobe Illustrator aan de hand van praktische 
projecten, zoals het maken van logo’s, illustraties 
en posters. Leer actieve vormen en het gereedschap 
Shaper gebruiken, in combinatie met dynamische 
symbolen voor een gestroomlijnd ontwerpproces. 
Maak websiteonderdelen en exporteer ze in verschil-
lende formaten voor moderne, responsieve websites. 
Van precies illustratiewerk tot schilderen uit de vrije 
hand: u vergroot uw Illustrator-kennis terwijl u de 
lessen in dit boek volgt. Adobe Illustrator Classroom in 
a Book bevat 15 lessen met talloze tips en technieken 
waarmee u Illustrator beter leert beheersen. U kunt 
het boek van begin tot eind lezen, of de lessen volgen 
die u interessant vindt.

De snelste, gemakkelijkste en meest uitgebreide 
manier om Adobe Illustrator te leren gebruiken!
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang: 350 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat: 21 x 24 cm
ISBN:  9789463562621
NUR: 991
Thema: UGP
Prijs:  € 49,99
Verschijnt: juni 2022

Dit is het eerste en enige boek 
dat het hele proces op een hel-
dere, samenhangende en visuele 
manier samenbrengt. Er is geen 
snellere, duidelijkere of leukere 
manier om Lightroom te leren 
dan met dit baanbrekende boek.
 

Scott Kelby is de bestverkopende 
auteur ter wereld van boeken over 
fotografische technieken. Hij is 
tevens hoofdredacteur en uitge-
ver van het tijdschrift Lightroom 
Magazine, producer van Lightroom-
KillerTips.com, hoofdredacteur en 
uitgever van het tijdschrift Photo-
shop User en presentator van de 
invloedrijke wekelijkse live-talkshow 
over fotografie The Grid. Scott is ook 
algemeen directeur van KelbyOne.
com en geeft over de hele wereld 
workshops over fotografie en
Lightroom. Hij is bekroond auteur 
van meer dan 90 boeken, waar
onder Photoshop voor Lightroom- 
gebruikers, de reeks Scott Kelby 
over digitale fotografie, Het grote 
flitserboek en Het Adobe Photoshop 
Lightroom Classic-boek voor digitale 
fotografen.

Sinds het verschijnen van Lightroom elf jaar geleden is het in vele talen ver-
taalde Het Adobe Photoshop Lightroom-boek voor digitale fotografen van 
Scott Kelby het bestverkochte Lightroom-boek ter wereld. In deze herziene 
editie voor Lightroom Classic hanteert Scott dezelfde veelgeprezen stapsge-
wijze en duidelijke aanpak en vormgeving waarmee het leren van Lightroom 
leuk en gemakkelijk wordt.

Scott laat je meer zien dan alleen wat elke schuifregelaar doet (dat doen al die 
andere Lightroom-boeken immers ook). In dit boek demonstreert hij zijn eigen 
favoriete instellingen en zijn bewezen stapsgewijze methode voor het leren 
van Lightroom. Zo gebruik je Lightroom vanaf het begin als een professional.
Jaarlijks traint hij duizenden Lightroom-gebruikers op seminars en via zijn 
blog LightroomKillerTips.com. Zo weet hij wat echt werkt en wat niet en ook 
vertelt hij je recht voor z’n raap welke techniek het beste is en welke je beter 
kunt vergeten en waarom. 

SCOTT KELBY

HET ADOBE PHOTOSHOP 
LIGHTROOM CLASSIC-BOEK, 
3E EDITIE
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Heike Jasper
Formaat: 19 x 24 cm
ISBN:  9789463562584
NUR:  473
Thema:  UDP, AJTH
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: maart 2022

HEIKE JASPER

FOTOGRAFEREN MET DE 
NIKON Z-CAMERA, 2E EDITIE
Afbeeldingen of zelfs video’s die doen denken aan een 
prachtige gebeurtenis of documentaire – alles wat u 
kunt doen met spiegelloze Nikon-camera’s zoals de 
Nikon Z6, Z7 en de Z50 vindt u in dit rijkelijk geïllus-
treerde boek, Fotograferen met de Nikon Z-camera. 
De inhoud van het boek is zodanig gestructureerd dat 
u er gemakkelijk afzonderlijke onderwerpen in kunt 
opzoeken. Daarbij begint de auteur met een snelle 
introductie, zodat u direct aan de slag kunt. 

Aansluitend beschrijft zij de onderwerpen belichting, 
scherpstellen, kleurinstellingen alsmede de nieuwe 
objectieven en hun eigenschappen. U leert de func-
ties aan de hand van heldere uitleg tot in de puntjes 
kennen. Verder is er veel aandacht voor achtergrond-
informatie, tips voor instellingen en specifieke toepas-
singen in de praktijk. De onderwerpen flitsfotografie, 
filmen en accessoires ronden het geheel af.

Uitvoering paperback, full colour
Omvang:  144 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463562201
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  april 2022

HENNY TEMMINK

ZO WERKT LUMINAR AI/NEO 

Luminar wordt door steeds meer enthousiaste gebrui-
kers als een bijzonder goed alternatief gezien voor 
Adobe Lightroom. Het bevat een zeer grote set aan 
fotobewerkingstools. Zo beschikt de applicatie over 
tientallen professionele filters die met één muisklik 
een foto bewerken en verbeteren. Foto’s kun je een 
frisser uiterlijk geven of je kunt de kleuren aanpassen 
zonder moeilijk gedoe.

Luminar indexeert bij het inladen automatisch de foto 
en zal hierop de filters en effecten aanpassen waar-
door het resultaat sterk verbetert en realistisch blijft. 
Natuurlijk kun je de filters en aanpassingen ook hand-
matig instellen. Er zijn een tal van opties beschikbaar 
voor aanpassingen, zoals scherpte, belichting, gloed, 
temperatuur, helderheid, contrast enzovoort. Daar-
naast kun je foto’s op eenvoudige wijze retoucheren, 
vervormen, klonen, blurren en nog veel meer. De 
bewerkingsopties van Luminar zijn intuïtief en over-
zichtelijk verwerkt in een mooie gebruikersinterface.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  320 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562478
NUR:  985
Thema:  ULD
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: maart 2022

Peter Kassenaar is auteur van vele 
boeken over algemeen pc-gebruik, 
programmeertalen en internet- 
technieken. Hij is gespecialiseerd  
in frond-endtools, -frameworks  
en -toepassingen. Via zijn eigen 
bedrijf verzorgt hij trainingen op 
deze gebieden voor bedrijven en 
organisaties. Neem contact op met 
Peter als u een training binnen uw 
bedrijf wilt verzorgen. De persoon-
lijke website van Peter is te vinden 
op www.kassenaar.com. U kunt  
hem ook volgen op Twitter, via  
@PeterKassenaar.

Windows 11 is de nieuwste versie van het veelzijdige besturingsprogramma 
van Microsoft, dat ook op tablets gebruikt kan worden. Microsoft heeft goed 
naar de geluiden uit de markt geluisterd en alles uit de kast gehaald om het 
werken met de computer verder te vereenvoudigen en te beveiligen, en in 
die opzet is het bedrijf zeker geslaagd. Dit handzame en kleurrijke boek wijst 
u snel de weg in de mogelijkheden en functies, zoals het werken met het 
nieuwe menu Start, met apps en met de vele basisvoorzieningen. 

Werken met een nieuw besturingssysteem roept onvermijdelijk vragen op. 
Het Handboek Windows 11 loodst u soepel door de vernieuwingen en geeft 
snel antwoord op uw vragen. U kunt dit boek prima gebruiken als zelfstudie-
gids of als naslag bij het oplossen van computerproblemen. Met de handige 
vragen en oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk kunt u de belangrijkste 
dingen nog eens herhalen.

Haal alles uit Windows!

PETER KASSENAAR

HANDBOEK WINDOWS 11
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Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Victor G.B. Peters
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463562485
NUR:  985
Thema:  ULD
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  januari 2022

VICTOR G.B. PETERS

WINDOWS 11 VOOR 
SENIOREN
Doe meer in minder tijd met uw computer, laptop of 
tablet! Ervaar de nieuwe mogelijkheden van Windows 
11 aan de hand van de stapsgewijze uitleg. Binnen de 
kortste keren hebt u uw computer onder controle, 
zonder moeilijk gedoe!

Auteur Victor Peters laat u in dit kleurrijke boek dui-
delijk zien hoe u uw Windows 11-computer, -laptop of 
-tablet snel en zonder problemen onder de knie krijgt. 
Maak kennis met het nieuwe startmenu, beheer uw 
documenten, onderhoud uw computer, surf op inter-
net en maak contact met anderen: het zijn slechts 
enkele van de onderwerpen die u worden aangebo-
den. Geschreven in helder Nederlands en voorzien 
van veel grote afbeeeldingen.

Binnen de kortste keren Windows onder controle, 
zonder moeilijk gedoe!

Uitvoering:  paperback
Omvang:  1000 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562553
NUR:  991
Thema:  UFC
Prijs:  € 59,99
Verschijnt:  mei 2022 

WIM DE GROOT

HET COMPLETE BOEK EXCEL 
VBA, 4E EDITIE
Als u vaak dezelfde handelingen in Excel moet doen, 
laat ze dan uitvoeren door een macro. Die voert uw 
handelingen automatisch, supersnel en nauwkeurig 
uit. Uw werk wordt gemakkelijker en u profiteert meer 
van de kracht van Excel. Macro’s worden geschreven 
in de taal VBA (Visual Basic for Applications). Daarin 
kunt u ook eigen rekenfuncties schrijven en dialoog-
vensters ontwerpen, waardoor u Excel nog krachtiger 
en veelzijdiger maakt.

Nadat in het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u 
een macro opneemt, gaat het boek de diepte in.

Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor 
het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij 
van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele 
lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. 

Aan beginnende en gevorderde gebruikers laat hij zien 
hoe ze de mogelijkheden van dit rekenwonder kunnen 
benutten. Als nuchtere noorderling doet hij niet moeilijk 
over zaken die ingewikkeld lijken. Zijn doel is om men-
sen plezier te laten beleven aan hun computer en aan 
Excel in het bijzonder.
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  280 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562508
NUR: 991
Thema:  UF
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: februari 2022

PETER KASSENAAR

HANDBOEK OUTLOOK 2021
Outlook 2021 is een veelzijdig, uitgebreid en krachtig 
programma dat u gebruikt om te e-mailen, uw agenda 
te beheren, taken te plannen en contacten te onder-
houden. Dit Handboek is volledig geactualiseerd voor 
de 2021-editie en gaat uitgebreid in op de vele moge-
lijkheden van de software. De auteur loodst u speels 
door de verschillende functies van het programma 
en de hoofdstukken worden telkens afgesloten met 
vragen en oefeningen; zo krijgt u Outlook 2021 snel in 
de vingers. 

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• Kennismaken met de werkomgeving
• Accounts toevoegen en beheren
• E-mail lezen en organiseren
• E-mail opstellen en verzenden
• Werken met contactpersonen
• Werken met de agenda
• Werken met taken en notities
• Instellingen en opties wijzigen

Uitvoering: paperback
Omvang:  384 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562492
NUR:  991
Thema:  UFD
Prijs:  € 32,99
Verschijnt:  februari 2022

PETER KASSENAAR

HANDBOEK WORD 2021
Microsoft Word 2021 is de meest gebruikte tekstver-
werker ter wereld. U bedient het Office-programma 
met behulp van het dynamische lint met opdracht-
knoppen en functies. In de nieuwe versie van Word 
zijn diverse functies duidelijker en werken ze nog 
beter, nog intuïtiever. Het Handboek Word 2021 helpt u 
snel op weg en biedt oefeningen, tips en voorbeelden 
uit de praktijk. 

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• nieuwe mogelijkheden van Word 2021
• maak uw eerste document
• gebruik een sjabloon voor uw brief
•  bewerk tekst met klembord, bladwijzers, hyperlinks 

en bouwstenen
•  maak uw document op met inspringen, lijsten en 

uitlijnen
•  kies lettertypen, teksteffecten, stijlen, randen en 

thema’s
• voeg afbeeldingen, vormen en illustraties in
• werk samen met anderen aan documenten
• case: werken met lange documenten
• case: werken met tabellen
• case: een mailing opzetten

VOORJAAR 2022 9PC & TABLET



Uitvoering:  paperback
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Ronald Smit
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562522
NUR:  991
Thema:  UFG
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  januari 2022

RONALD SMIT

HANDBOEK POWERPOINT 
2021
PowerPoint 2021 is het meest gebruikte programma 
om presentaties samen te stellen. Het is onderdeel 
van zowel Microsoft Office 2021 als Office 365. U 
bedient PowerPoint met behulp van het dynamische 
lint met opdrachtknoppen en functies. In de nieuwe 
versie van PowerPoint zijn diverse functies duidelijker 
en werken ze nog beter, nog intuïtiever. Het Handboek 
PowerPoint 2021 helpt u snel op weg en biedt oefe-
ningen, tips en voorbeelden uit de praktijk. 

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• presentaties vormgeven met thema’s
• afbeeldingen invoegen
• presenteren met geluid
• videobeelden vertonen
• werken met clipart
• presentaties meenemen, delen en uitwisselen
• objecten importeren en schikken

Uitvoering:  paperback
Omvang:  448 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562515
NUR:  991
Thema:  UFC
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  maart 2022

WIM DE GROOT

HANDBOEK EXCEL 2021
Microsoft Excel mag zich verheugen in een toene-
mende belangstelling. Steeds meer mensen ontdek-
ken het gemak en de ontelbare mogelijkheden van  
dit onderdeel van het Microsoft Office-pakket.  
Excel 2021 is de nieuwste versie van dit krachtige 
rekenprogramma.
Aan de hand van talloze uitgewerkte en verrassende 
voorbeelden laat de auteur in deze actuele uitgave 
zien hoe u met weinig inspanning het maximale uit 
Microsoft Excel haalt. U leert hoe u in een handom-
draai handige lijsten maakt om gegevens bij te hou-
den, rekenformules opstelt en grafieken maakt. De 
functies voor het rekenwerk vormen het kloppende 
hart van Excel, daaraan wordt bijna de helft van dit 
boek besteed; de dertig meest gebruikte functies wor-
den uitgelegd. Verder komen de opmaak, het afdruk-
ken en het beveiligen van gegevens aan bod. Voor 
wie zo snel mogelijk wil werken, worden sneltoetsen 
vermeld.
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Uitvoering: paperback
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Henk van de Kamer, Ronald Smit
Formaat:  14 x 21 cm
ISBN:  9789463562560
NUR:  987
Thema:  UND
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  april 2022

HENK VAN DE KAMER, RONALD SMIT

WERKEN MET EEN NAS,  
3E EDITIE
Een network attached storage, kortweg NAS, is eigen-
lijk een onmisbaar apparaat geworden. Niet alleen 
voor zakelijk gebruik, maar zeker ook voor thuis. Op 
jaarbasis produceert een gezin een forse hoeveelheid 
data: foto’s, video’s, werkstukken, noem maar op. Een 
NAS is dé oplossing voor de opslag daarvan. Het is een 
zelfstandig apparaat en de data is altijd bereikbaar via 
het netwerk.

Met dit boek leert u zowel de basis als meer geavan-
ceerde mogelijkheden van een NAS kennen. De 
auteurs focussen zich op het populairste merk: Syno-
logy. Deze fabrikant heeft zijn sporen verdiend met 
betrekking tot de betrouwbaarheid en veiligheid van 
het besturingssysteem en biedt een uitstekende en 
gebruiksvriendelijke beheeromgeving.
Dit boek helpt u verder te kijken dan de standaard-
mogelijkheden. Na het lezen van dit boek hebt u een 
goed beveiligd apparaat staan, weet u hoe u veilig 
back-ups kunt maken en hebben ook meer geavan-
ceerde zaken geen geheimen meer voor u.

Office 365 of SharePoint
Uitvoering: paperback
Omvang:  424 pagina’s
Auteur:  Wilfred de Feiter
Formaat: 17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562539
NUR:  991
Thema:  UF
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  maart 2022

WILFRED DE FEITER

HANDBOEK ACCESS 2021
Databaseprogramma Access 2021, onderdeel van het 
Microsoft Office-pakket, wordt soms een elektroni-
sche kaartenbak genoemd. Maar deze omschrijving 
doet Access tekort, want u kunt er veel meer mee 
doen dan adresbestanden bijhouden. Met deze 
geavanceerde toepassing beheert u gegevens in een 
database. Met de beschikbare sjablonen kunt u bij-
voorbeeld een verkooppijplijn opzetten, marketing-
projecten volgen en leerlingen van een school regis-
treren. In versie 2021 van Access kunt u ook snel een 
webapplicatie, een app, maken.

In dit handboek vindt u uitleg over alle gangbare en 
meer geavanceerde taken die komen kijken bij het 
opzetten en beheren van databases.
• kennismaken met de werkomgeving van Access
• databases maken op basis van sjablonen
•  zelf een database inrichten met de bijbehorende 

tabellen en de juiste veldtypen
• formulieren maken voor het invoeren van gegevens
•  informatie zoeken met eenvoudige en 

geavanceerde query’s
•  rapporten maken en opmaken voor heldere 

informatieverstrekking
•  gegevens inzichtelijk maken met draaigrafieken en 

draaitabellen
•  databases onderhouden: gegevens toevoegen, 

verwijderen en aanpassen
•  informatie delen met anderen, bijvoorbeeld met 
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  450 pagina’s
Auteur:  Andrew Dasselaar,
 Jerry Vermanen
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562638
NUR:  988
Thema: JBCT4, KNT
Prijs:  € 44,99
Verschijnt:  mei 2022

Andrew Dasselaar is schrijver,  
dichter en acteur. Hij woont en 
werkt in Vancouver, Canada, waar 
hij in 2019 een Master of Fine Arts 
in Creative Writing behaalde. Ook 
werkt hij vanuit deze stad voor 
Nederlandse media zoals Elsevier 
en het Financieele Dagblad. Voor-
heen publiceerde hij eveneens in de 
Volkskrant, NRC Handelsblad, NU.nl 
en tal van andere media. Als docent 
verzorgde hij journalistiekcolleges 
voor de Rijksuniversiteit Groningen, 
de Universiteit Leiden, de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en de Fontys 
Hogeschool Journalistiek. Hij schreef 
tien boeken, waarvan negen in het 
Nederlands. Zijn Engelstalige boek 
“Let Go” beschrijft hoe hij in 2013 
ruim 70 kilo afviel zonder operatie. 
Andrew’s website is thetraveler.nl. 
Het best bereik je hem via Threema 
(5YXENMUC).

Jerry Vermanen (1984) werkt sinds 
2012 fulltime als datajournalist. 
Eerst bij NU.nl, momenteel bij de 
journalistieke programma’s van 
KRO-NCRV. Hij onderzocht onder 
meer hoe vaak agenten op sociale 
media de privacy van verdachten en 
slachtoffers schenden, hoe (on)veilig 
het Nederlandse verkeer is en wat 
het verschil in taalgebruik is tussen 
rappers en andere Nederlandstalige 
artiesten. Samen met LightHouse 
Reports en Bellingcat achterhaalde 
hij waar doorverkochte Nederlandse 
wapens uiteindelijk terecht komen. 
Enkele van zijn visualisaties zijn 
door The Guardian en The Atlantic 
overgenomen. Je kunt zijn werk 
volgen via zijn nieuwsbrief op 
www.klikdinges.nl.

Hoe kom ik erachter waar een foto op internet is gemaakt? Waar bevindt 
zich de drugshandel op het dark web, het onzichtbare deel van internet? En 
is er een makkelijke manier om mijn journalistieke onderzoek naar armoede 
te visualiseren? Op deze en vele andere vragen geven Andrew Dasselaar en 
Jerry Vermanen antwoord in de zevende, herziene editie van het Handboek 
Internetresearch en Datajournalistiek. In 18 praktische hoofdstukken leren jour-
nalisten, studenten, wetenschappers en andere nieuwsgierige mensen hoe ze 
onderzoeksvragen beter kunnen formuleren en sneller kunnen beantwoorden. 

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• Een goede zoekvraag formuleren
• Je zoektocht documenteren
• Werken met Google en andere zoekmachines
• Anoniem zoeken en communiceren
• Verificatie van bronnen
•  Zoeken naar bedrijven, producten, diensten, personen, nieuwsberichten, 

beeldmateriaal en video’s
• Geografisch zoeken
• Wetenschappelijk zoeken
• Datajournalistiek in de praktijk
• Zoeken in het diepe web en in het dark web
• Online samenwerken en resultaten presenteren

Waarschuwing: dit boek kan je kennis van de wereld op ernstige wijze 
vergroten.

ANDREW DASSELAAR, JERRY VERMANEN

HANDBOEK INTERNET- 
RESEARCH & DATA- 
JOURNALISTIEK, 7E EDITIE
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Uitvoering:  flexcover 
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Laurens Vreekamp 
Formaat:  15 x 23 cm
ISBN:  9789463562669
NUR:  982
Thema:  UYQ
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  april 2022

Laurens Vreekamp (1980) is oprich-
ter van de Future Journalism Today 
Academy en mentor bij het Stimule-
ringsfonds voor de Journalistiek. Hij 
werkte eerder als News Lab Teaching 
Fellow voor Google. Was daarvoor 
docent User Experience Design & 
onderzoeker aan de Hogeschool 
Utrecht, faculteit Communicatie & 
Journalistiek. Won in 2013 de Docent 
van het Jaar-verkiezing. Hij werkte 
verder voor dentsu/Isobar, KRO-
NCRV en NPO Radio 1. Studeerde 
cum laude af als European Media 
Master of Arts in Interactive Media 
(2003) aan de University of  
Portsmouth.

Filmscènes of satellietfoto’s vinden door ze te beschrijven, honderden versies 
van illustraties genereren, of een songfestivalliedje componeren; het zijn een 
paar voorbeelden van wat een mediamaker met AI kan doen. 
 
In dit boek demystificeert Laurens Vreekamp het onderwerp waar iedereen 
het over heeft. Met voorbeelden van mediatoepassingen, interviews met 
makers en uitleg van diverse tools inspireren ze om machine learning direct 
toe te passen. Geen programmeerkennis vereist! 
 
Dit boek helpt mediamakers om:
• kunstmatige intelligentie en machine learning beter te begrijpen;
• de kansen en gevaren van AI te ontdekken;
• te verkennen hoe machine learning past binnen de eigen praktijk;
• kant-en-klare AI-powered tools direct in te zetten;
• zelf een machine learning model te trainen.
 
Het onderwerp waar iedereen het over heeft!

LAURENS VREEKAMP

THE ART OF AI
Een praktische introductie in machine learning voor 
mediamakers
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Uitvoering: paperback
Omvang:  336 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562652
NUR:  989
Thema:  UWM, UGB
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: mei 2022

PETER KASSENAAR

HANDBOEK JAVASCRIPT EN 
JQUERY, 4E EDITIE
Met het Handboek JavaScript en jQuery leert u snel 
programmeren in JavaScript, de scripttaal die op het 
web een belangrijke rol speelt. U hebt het nodig als u 
meer wilt dan alleen statische websites opmaken met 
HTML en CSS. De auteur gaat uitgebreid in op taalcon-
structies, opdrachten en de vele mogelijkheden die 
deze flexibele programmeertaal biedt. In het tweede 
deel van het boek wordt het nog steeds erg populaire 
jQuery besproken.

Deze aanvullende JavaScript-bibliotheek tilt de kracht 
van JavaScript naar een hoger niveau en strijkt tevens 
de verschillen tussen de diverse browsers glad. Aan 
het einde van elk hoofdstuk vindt u praktijkoefe-
ningen en daarnaast is alle voorbeeldcode gratis 
beschikbaar op internet. Dit Handboek is de ultieme 
inleiding in de kracht van programmeren in JavaScript 
en jQuery. 

Uitvoering:  paperback
Omvang:  524 pagina’s
Auteur:  Peter Doolaard
Formaat:  17 x 22,8 cm
ISBN:  9789463562645
NUR:  994
Thema:  UWM, UGB
Prijs:  € 44,99
Verschijnt:  april 2022

PETER DOOLAARD

HANDBOEK HTML5 EN CSS3, 
6E EDITIE
Van alle technieken voor het maken van webpagina’s 
en webapps zijn HTML en CSS de belangrijkste. Zon-
der HTML geen webpagina’s en zonder CSS blijft het 
een kale boel. In deze vijfde, bijgewerkte editie van 
dit handboek leert u omgaan met beide webtalen. 
U leert eerst hoe u de content markeert met HTML 
zodat de paginastructuur klopt. Daarna maakt u de 
onderdelen van de pagina op met CSS. Het uitgangs-
punt daarbij is dat u niet alleen leert dát dingen wer-
ken, maar vooral waaróm ze werken.

Met HTML 5.3 als richtlijn wordt uitgelegd hoe een 
HTML-document te structureren en alle onderdelen 
te markeren: paginakop, artikelkoppen, tekst, lijsten, 
hyperlinks, afbeeldingen, video en audio, formulieren 
en tabellen. Een goede paginastructuur in HTML is de 
beste garantie voor een geslaagde lay-out en opmaak 
met CSS.

Dit leerboek en naslagwerk geeft een stevige onder-
grond voor het werken met de technieken die de 
basis vormen van modern webdesign.
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geving arjensnijder.design

* 3 X 3  T O P P E R S *

EAN: 9789463562454 
Prijs: €24,99

EAN: 9789463562461 
Prijs: €59,99

EAN: 9789463562423 
Prijs: €29,99

EAN: 9789463562379 
Prijs: €29,99

EAN: 9789463562164 
Prijs: €34,99

EAN: 9789463562300 
Prijs: €44,99

EAN: 9789463561396 
Prijs: €34,99

EAN: 9789463562126 
Prijs: €29,99

EAN: 9789463562393 
Prijs: €39,99

De informatie in deze brochure was juist bij het ter perse gaan en is onderhevig aan wijzigingen zonder vooraankondiging. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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