
Adobe Premiere Pro CC is een programma voor het 
monteren van videobestanden, met behulp van een 
non-lineaire tijdlijn. Het programma maakt deel uit van de 
Adobe Creative Cloud en wordt veelvuldig gebruikt door 
zowel professionals als amateurs voor videoproductie. 

De vierdaagse cursus Adobe Premiere Pro 101 is geba-
seerd op het boek ‘Adobe Premiere Pro CC Professional 
- Classroom in a Book’ en maakt deel uit van de officiële 
trainingsserie van Adobe en hun gepubliceerde software. 
De cursus Premiere Pro 101 wordt gegeven door een 
Adobe Certified Trainer, die de software zelf ook dagelijks 
gebruikt en dus altijd op de hoogte is van de laatste tips 
& tricks in zijn vakgebied.
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Lesoverzicht*

Dag 1
• Touring Adobe Premiere Pro CC
• Setting up a project
• Importing media
• Organizing media
• Essentials of video editing
         
Dag 2
• Working with clips and markers
• Adding transitions
• Advanced editing techniques
• Putting clips in motion
• Multi-camera editing
 
Dag 3
• Editing and mixing audio
• Sweetening sound
• Adding video effects
• Color correction and grading
 
Dag 4
• Exploring compositing techniques
• Creating titles
• Managing your projects
• Exporting frames, clips, and sequences 

* Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusinformatie

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer voldoende basiskennis 

en vaardigheden voor het zelfstandig uitvoeren van digitale video-

montage. De cursus behandeld het traject van het inladen van de 

videofilm vanaf een videocamera tot aan het exporteren naar DVD, 

internet of andere media inclusief audio. 

Bij het lesmateriaal hoort ook de officiële CD waarop alle lessen zijn 

terug te vinden en waarmee je de opdrachten uit het boek kunt ma-

ken. Ook staat er naast de lessenserie ander behulpzaam materiaal 

op, zodat je nog meer over Premiere Pro CC te weten kan komen 

en het met nog groter gemak kunt gebruiken. Na het volgen van 

deze cursus kan je het bijbehorende examen doen. 

Bij succesvolle afronding van het examen bij een ‘Adobe Test Cen-

trum’ ontvang je een officiëel 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 met de officiële cursus 

biedt datgene wat geen ander boek of 

trainingsprogramma kan - een officiële 

trainingssessie van Adobe Systems Incor-

porated, 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.

 - Enige ervaring met de interface van Flash is een pré.

PREMIERE PRO CC - Complete
Duur:  4 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: Het boek ‘Adobe Premiere Pro 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.


