
3D Producer

Start:  april en oktober
Duur: 6 maanden
Lessen: twee avonden per week van 18:30 - 21:45 uur

De onderwerpen die behandeld worden tijdens de opleiding vind je op de 
onderwerpen pagina.

In de huidige multimedia is 3D een begrip waar je niet meer om heen kunt. 
3D-animatie is niet alleen doorgebroken in animatiefilms en in special effects, 
het gebruik van een 3D programma is ook niet meer weg te denken bij het 
ontwikkelen van computergames, TV-commercials, muziekvideo’s en product-
presentaties.

3D software bevat veel functies met nog veel meer parameters. Voor begin-
nende 3D-artists kan dit nogal overweldigend overkomen. Waar begin je als je 
een 3D-animatie wilt maken? Ook meer ervaren 3D-artists lopen vaak vast door 
het gebrek aan belangrijke basiskennis van de functies van 3D-software. De 
opleiding 3D Producer (3DP) is daarom geschikt voor zowel beginners als de 
meer gevorderden.

De Opleiding

Tijdens de opleiding wordt voornamelijk gewerkt met Cinema 4D. Dit is 
professionele allround 3D-animatie software, waarmee verbluffende resultaten 
behaald kunnen worden, maar dat ook gebruiksvriendelijk is. Verder wordt er 
gewerkt met programma’s als Adobe Photoshop en Illustrator. Je leert tijdens 
de opleiding hoe je op een efficiënte en effectieve manier een 3D-scène bouwt, 
animeert, en rendert, waarbij je gebruik maakt van de juiste software en z’n 
functies. Tevens leer je om 3D objectje zo te maken dat ze geschikt zijn om 3D 
geprint te worden.

De 3D Producer

De mogelijkheden voor iemand met het 3D Producer certificaat zijn legio en 
zeer gevarieerd. Een aantal voorbeelden:

Grafische industrie
3D-animatie wordt vaak gebruikt voor het creëren van virtuele  
productpresentaties. Met behulp van 3D-animatie hoeft het product niet eens 
echt te bestaan en kan de klant er toch al een goed beeld van krijgen.

(Interieur) Architectuur
Na het volgen van de opleiding kan je van zowel interieur als 
exterieur een virtuele representatie maken. Je kan werken met  
geavanceerde sfeerbepalende belichtingstechnieken die ontbreken in CAD-
paketten.

Motion Graphics (TV / DVD)
Of je nu logo’s, promo’s, virtuele sets en videoclips maakt, tegenwoordig puilen 
ze uit van de 3D-design en -animaties. Tijdens de opleiding leer je om te gaan 
met het broadcast formaat, op zo’n manier dat 3D-animaties gecombineerd 
kunnen worden met video-materiaal.
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Multimedia
Tijdens de opleiding leer je uitdagende interfaces in 3D maken en hun ani-
maties zo exporteren dat ze afgespeeld kunnen worden in een webpagina of 
Flash.

Lesmateriaal
CMM Reader, samengesteld door de docent.  
Het lesmateriaal is voornamelijk in het Engels

Testimonial

Naam: Nuncya
Leeftijd: 36
Gevolgde opleiding: 3D Producer

Ik heb aan de kunstacademie gestudeerd en ben daar in aanraking gekomen 
met het combineren van kunst en computersoftware. Ik ben zelf Graffiti Artist 
(Urban Art) en dat is veelal 3D op een 2D vlak. In mijn Graffiti Art probeer ik 
‘Out-of-the-box’ te denken en vernieuwend te blijven. 

Al lange tijd wil ik een opleiding volgen om mij op dit vlak verder te ontwik-
kelen. Nu ik van plan ben om met mijn gezin naar Suriname te remigreren, ben 
ik gaan kijken naar mogelijkheden om van mijn hobby mijn werk te maken. Via 
internet ben ik bij CMM gekomen en kon ik eindelijk de stap nemen om een 3D 
opleiding te volgen.

Ik heb voor CMM gekozen, omdat de opleiding 3D Producer perfect aansluit 
op mijn wensen. Tijdens de lessen is het mogelijk om mijn eigen graffitistijl in 
de opdrachten te verwerken. Mijn inspiratie haal ik o.a. uit mijn schilderijen. Zo 
ben ik bezig aan mijn tweede opdracht, het creëren van een vliegend object, 
waar de beelden in graffitistijl worden weergegeven.

De opleiding voldoet aan mijn verwachtingen en geeft mij de ruimte om al 
mijn ideeën uit te werken. De opleiding is zeer divers en sluit heel goed aan op 
mijn kunst. Hopelijk kan ik er professioneel mee aan de slag in Suriname, maar 
daar heb ik het volste vertrouwen in.

“3D Producer is heel divers en sluit heel goed aan op mijn kunst.” 
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