
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 ééndaagse cursus iMovie leer je vaardigheden die je no-
dig hebt voor het maken en bewerken van video materiaal
in iMovie. 

Gedurende de cursus ga je aan de slag met iMovie, hèt pro-
gramma van Apple voor het monteren van films. Hierin leer 
je onder andere hoe je beelden kan stabiliseren, overgangen 
creeren, audio toevoegen en bijvoorbeeld foto's toevoegen.

iMovie
Een introductie tot iMovie
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'Verander je video-opnamen 
moeiteloos in prachtige films'



Doelgroep
De cursus iMovie is geschikt voor alle Mac gebruikers die
thuis of op de werkvloer het maximale rendement uit zelf
gemaakte films willen halen.

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 wordt gebruik gemaakt van het
boek iMovie uit de serie van Pearson Education. 

Cursusduur:  1 dag

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

Lesmateriaal: Het lesboek iMovie uit  
 de serie van Pearson Eductation.

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 

iMovie
Omschrijving cursus 

Lesoverzicht en onderwerpen

Introductie iMovie

Les 1. Een nieuw project

Les 2. Beoordelen filmbeelden

Les 3. Stabiliseren

Les 4. Bijsnijden   

Effecten

Les 5. Overgangen

Les 6. Fragmenten bewerken

Les 7. Video aanpassingen

Titels en thema's

Precisie-editor

Audio

Les 8. Aanpassen van audio

Les 9. Muziek en geluidseffecten

Les 10. Rechten

Les 11. Monteren op muziek

Les 12. Voice over 

Overige mogelijkheden met iMovie

Les 13. Foto's in video

Les 14. Movie voorkeuren

Les 15. Picture in picture

Les 16. Trefwoorden

Exporteren

Les 17. YouTube

Les 18. Facebook

Les 19. iCloud
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