
Video-editen is storytelling. De keuzes die jij als video-
editor maakt zorgen ervoor dat een film of aflevering mo-
tiveert, emotioneert of juist dramatiseert. Final Cut Pro 
heeft een radicale omslag gemaakt, maar zorgt ervoor dat 
jij als video-editor de tools in handen hebt om het verhaal 
te vertellen als een storyteller. De cursus leert je het nieu-
we video-editen binnen Final Cut Pro X 10.1!

Doelgroep
Deze cursus is speciaal ontwikkeld door Apple om beginnen-
de en ervaren video-editors de nieuwe, snelle en effectieve 
manier van video-editen te leren.

'The new way of video-
editing for professional 

post-production' 
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Final Cut Pro X 10.1
Apple Pro Training Series

Cursusomschrijving
De vierdaagse cursus Final Cut Pro X 10.1 is een hands-on 
cursus met oefeningen, waarbij je de essentiële technieken 
leert van video-editing binnen Final Cut Pro X 10.1. De cur-
sus behandeld alle belangrijke elementen van Final Cut Pro 
X, zoals het importeren van media, de geavanceerde functies, 
multicam, Chroma Key, werken met meerdere editors aan één 
project en het exporteren van je projecten. Tevens werk je aan 
je workflow, zodat je je tijd optimaal kunt benutten.
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Cursusduur:  4 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het officiële lesboek uit de Apple Pro  
 Training Series inclusief een dvd-rom  
 met voorbeelden en oefeningen

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 

Onderwerpen
• Introduction of Final Cut Pro X 10.1

• Importing all types of media

• Organizing clips

• Making the first edit

• Revising the edit

• Enhancing the edit

• Finishing the edit

• Sharing a project

• Managing libraries

• Advancing your workflow

• Synchronizing dual system recordings

• Using Chroma Key

• Working with multicam

• Keyboard shortcuts

• Editing Native Formats

Final Cut Pro X 10.1
 Apple Pro Training Series

Lesmateriaal
Het boek dat je tijdens de cursus gaat gebruiken is het enige 
officiële boek van Apple over Final Cut Pro X 10.1 Professional 
Post-Production.

Apple certificering
De cursus behandeld alle onderwerpen in voldoende detail 
om na afronding met succes het officiële Apple examen, 
Final Cut Pro X af te leggen. Bij een examenscore van 80% of 
meer ontvang je het ‘Apple Certified Pro’ certificaat en een 
vermelding als Apple Certified Professional op de internatio-
nale website van Apple. Met het officiële Apple Pro Trainings-
programma heb je een streepje voor in de banenmarkt van 
digitale mediaproductie. 

Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerktraining aanvragen, 
toegespitst op jou, jouw bedrijf, team of medewerker. Infor-
meer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Benodigde voorkennis
• Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal en de  

software zijn Engelstalig).

• Basiskennis van het Mac OS X besturingssysteem

• Basiskennis van editing terminologie is een pre


