
Pro Tools 310M is een door Avid geautoriseerde cursus 
van 3 dagen waarin gevorderde technieken voor muziek-
productie centraal staan. In de voorgaande cursussen PT 
101, PT 110, PT 201 en 210M hebben studenten geleerd 
hoe Pro Tools gebruikt wordt voor onder andere meerspo-
ren audio- en midi-opnames, diverse montagetechnieken 
en het mixen van deze opnames. 

De vervolgcursus PT 310M sluit naadloos aan op de voorgaan-
de cursussen en neemt je onder begeleiding van een ervaren 
docent weer een stap verder in de geheimen van professio-
nele muziekproductie. Na afronding van één van de cursussen 

op het 310-niveau is het mogelijk om een examen te doen. Bij 
succesvolle afronding levert dit examen je het internationaal 
erkende ‘Pro Tools Expert’ certificaat op en een vermelding op 
de officiële website van Avid.

Aanbeveling 
Avid adviseert hands-on training bij een officieel geautori-
seerd trainingscentrum. CMM is de enige Avid Authorized Le-
arning Partner in Nederland en biedt klassikale training door 
een ervaren en gecertificeerde instructeur. CMM is de meest 
effectieve weg naar de Pro Tools Expert status.
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Cursusduur:  3 dagen

Lestijden:  10.30 -17.30 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het lesmateriaal bestaat uit het boek  
 ‘Pro Tools 310m’ en een DVD met  
 praktijkoefeningen. 

Kosten:  Zie de Avid cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

Les 1. Set up and install an advanced Pro Tools system

Les 2. Use tactile control of Pro Tools

Les 3. Perform advanced audio importing and recording

Les 4. Perform advanced editing

Les 5. Apply synchronization

Les 6. Apply Pro Tools|HD mixing concepts

Les 7. Perform advanced mixing

Les 8. Deliver music

Benodigde voorkennis
- Goede vaardigheid in de Engelse taal, aangezien het  

 lesmateriaal en de software Engelstalig zijn. 

- Basiskennis van audio- en midi-technologie.

- Ruime ervaring met Pro Tools (Om PT 310M te volgen, dient

   de cursist eerst de examens van PT 101, PT 110, PT 201 

   en PT 210M succesvol te hebben afgerond)

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Examinering en certificering
Je kunt de cursus afsluiten met een officieel Avid examen. 
Na het behalen van dit examen ontvang je een bewijs van 
deelname in de vorm van een certificaat. 

Pro Tools traject
Hieronder een outline van het traject wat uiteindelijk leidt tot 
de Pro Tools Operator of de Pro Tools Expert status.  

Voor meer informatie over Avid Certificering kun je terecht 
op www.cmm.nl/avid
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