
Front-End Developer

Start:  maart en september
Duur: 6 maanden (parttime)
Lessen: twee avonden per week van 18:30 - 21:45 uur
 of zaterdag van 10:15 - 17:15 uur.
 fulltime (4 mnd. lessen op ma, di, wo) in overleg mogelijk 

Deze opleiding kun je zowel fulltime als parttime volgen. Deze opleiding is 
tevens onderdeel van de opleidingen MultiMedia Engineer en Web Engineer.   

De Opleiding

Nadat je Web Designer hebt gevolgd bij CMM, kun je jouw opleiding 
vervolgen met Front-End Developer. Je brengt in deze opleiding de tot dan 
toe behandelde stof verder in de praktijk. Hierbij worden de reeds bekende 
onderwerpen audio, video, GUI design en projectplanning verder uitgediept. 
Verder maak je kennis met de wereld van 3D-modeling en -animatie. Een 
belangrijk onderdeel van deze opleiding is het toevoegen van dynamische 
content aan het web. CSS, Flash en Edge Animate komen aan bod en er 
wordt gestart met Javascript, het grootste onderdeel van de module. 

Na afronding van de opleiding ben je in staat om een website te bouwen die 
door CSS vorm gegeven wordt en maak je pagina’s met je kennis van Javas-
cript nog dynamischer. Je leert hoe je in Adobe Edge Animate een animatie 
integreert in jouw webpagina. Ook het bewerken van video met Final Cut 
Pro X en het omzetten van videobestanden naar een geschikt formaat voor 
het web, komen aan bod.

Lesmateriaal

• Adobe Flash - Classroom in a Book
• Adobe After Effects - Classroom in a Book
• Adobe Edge Animate - Classroom in a Book
• JavaScript; The Definitive Guide
• CSS; The Definitive Guide
• CMM Reader, samengesteld door de docent

Het lesmateriaal is voornamelijk in het Engels. De lessen in het Nederlands. 

Onderdeel van MultiMedia Engineer en Web Engineer 

Bij afronding van Web Designer  en Front-End Developer ontvang je het Web 
Engineer diploma. De opleiding Front-End Developer kan worden vervolgd 
met de opleiding Web Developer. Het behalen van de drie afzonderlijke cer-
tificaten voor Web Designer, Front-End Developer en Web Developer staat 
gelijk aan het Certificaat van de opleiding MultiMedia Engineer. 

Deelname aan deze opleiding geeft je recht op 20% korting op alle 
cursussen van CMM. 
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