
College of MultiMedia is de door Apple geauthoriseerde 
trainer in Nederland. De cursus iMovie is een door College 
of MultiMedia zelf ontwikkelde training voor Mac gebrui-
kers die willen leren films te bewerken in iMovie tot een 
semi-professionele film. Deze cursus is onderdeel van de 
cursus iMovie Maker en kan los hiervan geboekt worden.

In de tweedaagse cursus iMovie Maker leer je vaardigheden 
die je nodig hebt voor het maken en produceren van films. 
Zo wordt er onder andere aandacht besteedt aan het proces 

dat vooraf gaat aan het produceren van de film. Hieronder kan 
men verstaan het uitzetten van een verhaallijn, de structuur 
in deze verhaallijn, verschillende shots en de effecten van ca-
mera standpunten. Tevens ga je aan de slag met de camera 
of je eigen camera, om verschillende shots uit te proberen. 
Gedurende de tweede dag van de cursus ga je aan de slag 
met iMovie, hèt programma van Apple voor het monteren van 
films. Hierin leer je onder andere hoe je beelden kan stabili-
seren, overgangen creeren, audio toevoegen en bijvoorbeeld 
foto's toevoegen. Deze tweede dag is ook te boeken als losse 
cursus iMovie.

iMovie Maker
Schieten en produceren van films

'Creëer prachtige films'
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Doelgroep
Kennis van de Mac is een vereiste. Hiervoor kan eventueel 
voorafgaand aan deze training de cursus Mac Basics gevolgd 
worden. 

Benodigde voorkennis
Kennis van de Mac is een vereiste. Hiervoor kan eventueel 
voorafgaand aan deze training de cursus Mac Basics gevolgd 
worden. 

Lesmateriaal
Tijdens de training iMovie Maker wordt gebruik gemaakt van 
een reader die is geschreven door onze trainer. Onze trainer 
is onder andere zelfstandig fimmaker, scenario schrijver en 
producent. Daarnaast maakt hij bijvoorbeeld als camera jour-
nalist (CamJo) korte items voor televisie en internet. Naast de 
reader krijgen deelnemers ook het boek iMovie uit de serie 
van Pearson Education. 

Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het lesboek iMovie uit de serie van   
 Pearson Education en een reader

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 

iMovie Maker
Omschrijving cursus 

Lesoverzicht en onderwerpen

Dag 1 
Het verhaal
Les 1. Structuur van een verhaal
Les 2. Hoofdrolspelers, karakters
Opnamen
Les 3. Kaders
Les 4. Shots
Les 5. Positie
Les 6. Bewegingen
Het verhaal deel 2
Les 7. Het scenario
Les 8. Het storyboard
Les 9. Shotlist
Licht en geluid
Interview

Dag 2 
Introductie iMovie
Een nieuw project
Les 10. Beoordelen filmbeelden
Les 11. Stabiliseren
Les 12. Bijsnijden
Effecten
Les 13. Overgangen
Les 14. Fragmenten bewerken
Les 15. Video aanpassingen
Titels en thema's
Les 16. Precisie-editor
Les 17. Audio
Aanpassen van audio
Les 18.  Muziek en geluidseffecten
Les 19. Rechten
Les 20. Monteren op muziek
Les 21. Voice over
Overige mogelijkheden met iMovie
Les 22. Foto's in video
Les 23. iMovie voorkeuren
Les 24. Picture in picture
Les 25. Trefwoorden
Exporteren
Les 26. YouTube
Les 27. Facebook
Les 28. iCloud
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