
Met Adobe After Effects CC creëer je op een efficiënte wijze 
fantastische animaties en visuele effecten met flexibele en 
krachtige gereedschappen voor ongekende creatieve moge-
lijkheden. After Effects wordt in de film- en televisie-industrie 
gebruikt om special effects, titels en andere objecten aan 
beeldmateriaal toe te voegen. Daarnaast biedt het programma 
de mogelijkheid om op eenvoudige wijze zelf effecten te 
genereren. Profiteer van de flexibiliteit en ontdek de nieuwe 
functies en gereedschappen.

De cursus After Effects duurt vier dagen en is gebaseerd op 
het boek ‘Adobe After Effects CC - Classroom in a Book’ dat 
deel uitmaakt van de officiële trainingsserie van Adobe en hun 
gepubliceerde software. Tijdens de cursus leer je te werken 
met de drie voornaamste bedieningspanelen van After Effects: 
het Composition-paneel, het Project-paneel en het Timeline-
paneel. Wanneer je nog onbekend bent met After Effects, leer 
je eerst de basisbegrippen en -functies kennen. 
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Lesoverzicht*

Dag 1

• Getting to know the workflow
• Creating a basic animation using effects and presets
• Animating text
• Working with shape layers
       
Dag 2
• Animating a multimedia presentation
• Animating layers
• Working with masks
• Distorting objects with the Puppet tools
 
Dag 3
• Using the roto brush tool
• Performing color correction
• Using 3D features
          
Dag 4
• Working with the 3D camera tracker
• Advanced editing techniques
• Rendering and outputting        
  

* Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusinformatie

De cursus is verdeeld in veertien lessen die ieder diep ingaan op 

verschillende toepassingen, waaronder: het animeren van tekst en 

multimedia presentaties, het importeren van Photoshop-layers, het 

werken met maskers, en het uitvoeren van kleurcorrecties. 

Bij het lesmateriaal hoort ook de officiële CD waarop alle lessen 

zijn terug te vinden en waarmee je de opdrachten uit het boek 

kunt maken. Ook staat er naast de lessenserie ander behulpzaam 

materiaal op, zodat je nog meer over After Effects CC te weten kan 

komen en het met nog groter gemak kunt gebruiken. Na afronding 

van de cursus is er de mogelijkheid om het bijbehorende examen in 

een ‘Adobe Test Centrum’ af te leggen. Bij een succesvolle afronding 

ontvang je een officieel Adobe gebruikerscertificaat.

Adobe Classroom in a book

De best verkochte serie van de software 

training werkboeken die je de eigen-

schappen van Adobe software snel en 

gemakkelijk eigen leert maken. Class-

room in a book Classroom in a book met 

de officiële cursus biedt datgene wat 

geen ander boek of trainingsprogramma 

kan - een officiële trainingssessie van 

Adobe Systems Incorporated, ontwikkeld met de steun van Adobe 

expertise.

Benodigde voorkennis

 - Bekendheid met het gebruik van een computer en de  

 algemene software eigenschappen.

 - Goede vaardigheid in de Engelse taal, aangezien het  

 lesmateriaal en de software Engelstalig zijn.

 - Basis videokennis/montage-vaardigheden zijn een pré.

AFTER EFFECTS CC - Complete
Duur:  4 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: Het boek ‘Adobe After Effects CC - 
  Classroom in a Book’ inclusief 
  bijbehorend oefenmateriaal.

Prijs:  Zie prijslijst (inclusief lesmateriaal  
  en lunch) *

Maatwerk: Deze cursus is ook als maatwerk  
  traject beschikbaar. 

* Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Alle CMM cursussen zijn vrij van btw.


