
Professional Video Producer

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

Sinds de invoering van digitale video ontwikkelen de apparatuur en de 
mogelijkheden zich in sneltreinvaart. We hebben meer publicatiemogelijk-
heden dan ooit en de apparatuur om een uitzendklare productie te maken, 
is binnen ieders handbereik. Video wordt steeds vaker ingezet als onderdeel 
van (zakelijke) communicatie, onderwijsmateriaal en internetsites.

Een home-video maken kan bijna iedereen, maar een verhaal opbouwen en 
vertellen in beeld en geluid vereist kennis die videomakers zonder opleiding 
vaak missen. Ook wordt er in de audiovisuele branche steeds vaker van 
videomakers en regisseurs verlangd dat ze zelf de camera bedienen en ook 
de montage voor hun rekening nemen. 

De modules

De opleiding Professional Video Producer is opgebouwd uit drie verschil-
lende modules. De modules zijn ook los van elkaar te volgen. Dit zijn:

- Visual Storytelling & Editing
- Motion Graphics & Compositing
- Interactive Storytelling & Presentation

Visual Storytelling & Editing
We beginnen met concepting. Je leert het schrijven van een scenario en dit 
te gebruiken als basis voor decoupage, storyboard en productieplan. Je leert 
camera theorie, licht theorie en audio theorie.  Verder maak je uitgebreid 
kennis met Apple Final Cut Pro X. 

Motion Graphics & Compositing
In deze module gaan we o.a. aan de slag met Adobe Photoshop, Adobe After 
Effects en Apple Motion. Ook zullen we kijken naar diverse compositing 
technieken zoals bijv. Green Screen, Masking, Motion Tracking en Animation. 

Interactive Storytelling & Presentation
Na een uitgebreide inleiding over compressietechnieken en codecs ontdek 
je o.a. Apple Compressor en Adobe Media Encoder. Je leert interfaces en sce-
nario’s voor te bereiden voor interactive storytelling. Met Hype van Tumult 
ontwerp en author je een geanimeerde website. Ook maak je kennis met 
copyright, iBooks en Keynote.     

De Opleiding

De parttime opleiding Professional  Video Producer (PVP) brengt studenten 
alle kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om zichzelf verder te kun-
nen ontwikkelen tot volwaardig allround videomaker. De opleiding wordt 
gegeven door professionals die dagelijks met hun vak bezig zijn en daardoor 
goed weten wat er speelt, zowel op technisch als creatief vlak en weten wat 
de ontwikkelingen zijn op de video-arbeidsmarkt. De opleiding richt zich 
met veel vaardigheidstrainigen voornamelijk op de praktijk, met als doel de 
studenten alle benodigde skills te leren, waarmee zij snel aan de slag kunnen 
in de audiovisuele sector.

De Professional Video Producer

De mogelijkheden voor een student met het PVP diploma zijn zeer divers. 
Een aantal voorbeelden:

Filmmaker
Een eigen scenario schrijven en verfilmen als korte speelfilm of documen-
taire. 

Item regisseur / CamJo (Camera-journalist) 
Het maken van korte items voor uitzending op televisie, vaak als onderdeel 
van een groter programma.

Bedrijfsfilms
Het produceren en regisseren van films voor bedrijven. Video wordt steeds 
vaker ingezet voor zowel interne als externe communicatie bij bedrijven.

Narrowcasting
Het maken van ‘in-store’ video voor op televisieschermen in winkels. Deze 
video’s worden vaak per winkel op maat gemaakt.
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Themakanalen
Dankzij de ontwikkeling van digitale televisie komen er steeds meer zenders 
en kanalen bij. De vraag naar mensen die video maken blijft daardoor 
groeien.

Internet
Nederland heeft in verhouding de grootste hoeveelheid breedband inter-
netaansluitingen in Europa (rond de 80%). Video kan daardoor steeds vaker 
ingezet worden als (interactief ) onderdeel van websites.

Lesmateriaal

• Apple Pro Training Series: Final Cut Pro X
• Apple Pro Training Series: Motion 5
• Adobe After Effects: Classroom in a Book
• Photoshop for Video (Fourth Edition)
• CMM Reader, samengesteld door de docent

Het lesmateriaal is voornamelijk in het Engels.

Testimonials

Naam: Bery
Leeftijd: 17
Gevolgde opleiding: Professional Video Producer

Ik ben opgegroeid met theater en film. Mijn vader 
werkt in het theater. Daarom wist ik al op jonge 

leeftijd dat ik Editor wilde worden. Na de middelbare school kon ik helaas 
niet terecht voor een opleiding aan een hogeschool. Ik kwam bij CMM en de 
opleiding Professional Video Producer terecht toen ik voor een beurs op het 
Mediapark in Hilversum was. De opleiding PVP leert me precies wat ik wil.

Mijn eerste interesse is monteren, maar ik vind het heel interessant om het 
hele proces van begin tot eind te leren. Als je breed bent opgeleid kun je 
bij een werkgever op verschillende manieren ingezet worden. Ook is de 
opleiding Professional Video Producer een mooie start als je zelfstandig wilt 
werken. Ik vind de opleiding leuk en zeer leerzaam. Het is veel stof, maar ik 
ben gemotiveerd en weet precies wat ik met deze opleiding wil bereiken.
Na deze opleiding wil ik waarschijnlijk doorleren, wellicht bij CMM. Eerst 
maar eens PVP afronden. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze keuze heb 
gemaakt.

“Leuke opleiding, erg leerzaam”

      

Naam: Lex
Leeftijd: 25 jaar
Gevolgde opleiding: Professional Video Producer
Lex is in het dagelijks leven professioneel danser.

Ik ben erg actief in de kunstwereld, mede door mijn beroep. Ik heb veel 
interactieve kunstprojecten gedaan, waar ook met film werd gewerkt. Het 
heeft dus altijd een rol gespeeld in wat ik doe, maar ik wist nooit goed of ik 
juist voor of achter de camera wilde werken. 

Ik besloot om de opleiding Professional  Video Producer bij CMM te volgen, 
vanwege een combinatie van technische verdieping en de letterlijke 
techniek. Ik werk intuïtief en ik wil graag meer inzicht in waarom iets op een 
bepaalde manier werkt. Deze opleiding biedt me ook de mogelijkheid om 
opdrachten binnen andere branches dan de kunstwereld te doen en op die 
manier te ontdekken wat ik het leukst vind om te doen. 

Professioneel danser is realistisch gezien niet een beroep wat iemand tot 
zijn pensioen kan uitvoeren, dus ik hoop na deze opleiding van editen mijn 
beroep te kunnen maken. In welke branche ik dat wil gaan doen, weet ik nog 
niet.

Ik vind de opleiding Professional Video Producer een leuke opleiding, met 
een gezellige sfeer waar echt volwassen les gegeven wordt. PVP biedt veel 
nuttige informatie in een razend tempo.

“Professional Video Producer biedt veel nuttige informatie 
in een razend tempo” 
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