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Over CMM
Actueel sinds 1997
Wat betekent meer dan twintig jaar ervaring in een snel veranderend
ICT-landschap? Voor College of MultiMedia (CMM) staat het voor een
groot bewustzijn van technologieën die onze wereld veranderen. Een
wereld waarin digitale presentatie steeds meer leidend is geworden
voor individuen en organisaties. En een wereld waar CMM al vanaf
1997 aan meebouwt, door onze studenten en cursisten op te leiden in
een veelvoud aan multimediale disciplines. Veel van onze alumni zijn
terechtgekomen bij innovatieve bedrijven of leiden inmiddels hun
eigen succesvolle bedrijf.
Continu up-to-date
En terwijl de markt verandert, beweegt CMM al ruim twintig jaar
mee. Een breed netwerk stelt ons in staat snel te reageren op trends
en ontwikkelingen die we signaleren. Zo verzorgt CMM regelmatig
specialistische trainingen voor uiteenlopende organisaties. Hierdoor
zijn we goed op de hoogte van de vaardigheden die (nieuwe)
multimedia-specialisten moeten bezitten. CMM stemt de inhoud van
opleidingen en trainingen continu af op de vraag vanuit de (arbeids)
markt.

Onze professionele en gecertificeerde docenten en trainers zorgen
daarmee dat jij als multimedia-professional kunt uitblinken. Uiteraard
altijd met de nieuwste software en in een inspirerende omgeving. Of
het nu gaat om web development, 3D-design en -animatie, mobile
apps of videoproductie.
Toekomst- en marktgericht
Ons aanbod van praktijkgerichte trainingen en opleidingen is
afgestemd op de vraag vanuit de (arbeids)markt. CMM verzorgt
trainingen en opleidingen van 1 dag tot 18 maanden. De focus ligt
op vaardigheden waar behoefte aan is. Tijdens onze opleidingen
ontwikkel je als student een eigen portfolio, dat aantoont wat
je daadwerkelijk kunt. College of MultiMedia werkt samen met
diverse bedrijven en recruiters. Zij benaderen ons bijvoorbeeld met
vacatures voor onze (ex-)studenten. Met deze praktijkgerichtheid
gecombineerd met jarenlange ervaring levert CMM multimediaspecialisten af, die klaar zijn voor de digitale wereld van vandaag en
morgen.
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Studeren bij CMM
Student centraal

Met een CMM-certificaat of -diploma op zak gaat er dus op meerdere

College of MultiMedia staat middenin haar vakgebied. Hierin zetten

manieren een multimediale wereld voor je open.

wij de student centraal. Met kleine groepen en veel persoonlijke

College of MultiMedia heeft samenwerkingen met diverse bedrijven

aandacht houdt CMM het niveau hoog en de lijnen kort. Studeren

en recruiters, die ons regelmatig benaderen met vacatures voor

bij ons betekent praktijkgericht onderwijs met de nieuwste hard- en

onze (ex)studenten. Alle actuele vacatures worden getoond op onze

software, verzorgd door zeer ervaren professionals uit de praktijk.

locatie en worden gedeeld via ons online Alumni platform. Bespreek

Onze docenten en trainers zijn in de regel gecertificeerd en weten

jouw carrièremogelijkheden tijdens een vrijblijvend informatie

hun expertise helder en zeer enthousiast over te brengen. Of je nu

gesprek.

een professional bent of voorzichtig de eerste stap in multimedia zet.
Opleidingen en trainingen
Met een ruim portfolio aan opleidingen en trainingen, voorzien
we ook in jouw onderwijsbehoefte. College of MultiMedia bestrijkt
alle relevante disciplines van multimedia, en biedt zowel fulltime
als parttime opleidingen en specialistische trainingen aan op
verschillende niveaus. Onze studenten en cursisten bestaan uit
particulieren, zelfstandigen en uit werknemers. Zij komen vanuit hun
organisatie bij ons hun kennis en vaardigheden vergroten. Of wij gaan
naar hen: naast het algemene aanbod biedt CMM trainingen op maat,
ook op locatie.
Organisaties
Multimediale presentatie is steeds meer leidend voor zowel
individuen als organisaties. CMM ziet een toename van het aantal
bedrijven dat bestaande werknemers laat trainen en opleiden. Wij
dragen graag bij aan deze ontwikkeling. Zo bouwt CMM aan een
wereld waarin multimedia-specialisten een steeds belangrijkere rol
krijgen binnen de maatschappij en het bedrijfsleven.
Werken na CMM
Organisaties zoeken steeds weer nieuwe, multimediale manieren
om zichzelf te profileren. College of MultiMedia levert hiervoor de
professionals. Met onze focus op gevraagde skills en praktijkgericht
onderwijs vergroten CMM-studenten hun carrièrekansen.
CMM-alumni komen terecht bij prestigieuze en innovatieve
werkgevers. Ook kennen we diverse succesverhalen van onze alumni
die een eigen bedrijf zijn begonnen.
5

OPLEIDINGEN
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Opleidingen bij CMM
Toekomst vol kansen

Persoonlijk adviesgesprek

College of MultiMedia leidt studenten op tot multimedia-specialist.

Maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek. Eén van onze

Dat doen we al sinds 1997 en tegelijkertijd met oog voor de praktijk

docenten leidt je graag rond en helpt je vrijblijvend bij het bepalen

van vandaag. Bij CMM wordt een student van onze Web Engineer-

van de juiste opleiding.

opleiding degene die straks een mooie front-end developer functie
krijgt. En ontdekt de MultiMedia Engineer-student ineens een

Algemene informatie opleidingen

voorliefde voor programmeren. Anderen zijn aan de slag gegaan als

Start:

Video editor bij een productiemaatschappij of ontwerpen de mooiste

Duur: 2 tot 18 maanden, afhankelijk van opleiding en

3D creaties voor packaging-, product-, of interieurdesign.

2x per jaar, in het 1e en 3e kwartaal
verband (parttime of fulltime)

Taal:

Nederlands (sommige boeken en software zijn Engelstalig)

Opleidingen Web, Video en 3D
Onze opleidingen zijn compleet, praktijkgericht en worden verzorgd

Toetsing en certificering

door professionele docenten. We verdelen de opleidingen in drie

Theoretische kennis:

Tussentijdse toetsen

categorieën: Web, Video en 3D. Elke opleiding binnen een categorie

Vaardigheden: 		

Praktijkopdrachten

bestaat uit diverse modules, die vaak ook los te volgen zijn.

Definitieve beoordeling:

• Theorie-examen

				• Eindproject
Creëer jouw eigen toekomst bij College of MultiMedia

Succesvolle afronding:

Certificaat of diploma

Tijdens onze opleidingen ontwikkel je een eigen portfolio, waarmee
je na afloop kan aantonen wat je daadwerkelijk kunt. College

Inschrijf procedure

of MultiMedia heeft samenwerkingen met diverse bedrijven en

Procedure:		

• Invullen inschrijfformulier

recruiters, die ons regelmatig benaderen met vacatures voor onze

				

• Persoonlijk intakegesprek

(ex)studenten.

				

• Definitieve inschrijving

Moderne faciliteiten

Criteria voor toelating:

• Motivatie

Bij professionele opleidingen horen professionele faciliteiten.

				

• Voldoende computervaardigheden

Studenten kunnen zich bij College of MultiMedia ongehinderd

				

• Affiniteit met multimedia

ontwikkelen door gebruik te maken van moderne hard- en software.

				

• Goed begrip Engelse taal

Ook buiten de praktijkruimtes.
Korting op trainingen
Open dagen en workshops

CMM (ex-)studenten van onze opleidingen ontvangen 20% korting

College of MultiMedia organiseert regelmatig een open dag of

op de meeste trainingen!

een reeks gratis workshops. Zo maak je optimaal kennis met onze
opleidingen, en wij met jou als aankomend student. Houd de website
in de gaten voor data en voor speciale aanbiedingen op de open
dagen. Volg ons ook via social media.
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WEB
Multimedia Engineer
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Web Opleidingen
College of MultiMedia biedt diverse opleidingen op het gebied van

De opleiding bestaat uit de volgende drie modules:

webdesign, front-end development en web development.

1.

Web Designer

2.

Front-End Developer

3.

Web Developer

De opleiding MultiMedia Engineer is onze meest uitgebreide en
actuele opleiding op het gebied van professional web development.
Gedreven professionals zorgen ervoor dat je binnen 12 maanden
(fulltime) of 18 maanden (parttime) je diploma kunt behalen.

Multimedia Engineer

Web
Designer

Front-End
Developer

Web
Developer

Fulltime: 4 maanden
Parttime: 6 maanden

Fulltime: 4 maanden
Parttime: 6 maanden

Fulltime: 4 maanden
Parttime: 6 maanden

Web Engineer
Deze drie samenhangende modules zijn ook als losse opleidingen te

Fulltime studie

volgen. De eerste twee modules samen vormen de opleiding Web

Start:			

februari / maart en augustus / september

Engineer. Met de derde module erbij volg je de volledige opleiding

Lessen:			

maandag, dinsdag en woensdag

MultiMedia Engineer. Lees meer over de verschillende modules op de

			overdag (halve dag)

volgende pagina’s.

Duur Web Designer:

4 maanden

Duur Web Engineer:

8 maanden

De structuur van de opleiding integreert de essentiële webdesign-,

Duur MultiMedia Engineer: 12 maanden

front-end- en back-end-onderwerpen op praktijkgerichte wijze.
Daarnaast bevat de opleiding de noodzakelijke theorie. Je

Parttime studie

maakt veel praktijkoefeningen, opdrachten en een eindproject,

Start:			

februari / maart en augustus / september

waaronder diverse websites en publicaties voor mobile devices.

Lessen:			

2 avonden per week of op zaterdag

Duur Web Designer:

6 maanden

Na afronding van de opleiding kun je als professionele webdesigner,

Duur Web Engineer:

12 maanden

ontwikkelaar, zelfstandige of consultant aan de slag gaan.

Duur MultiMedia Engineer: 18 maanden
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Web Opleidingen
Module 1. Web Designer

Web
Designer
Fulltime: 4 maanden
Parttime: 6 maanden

Module 2. Front-End Developer
Tijdens de eerste module ga je

Front-End
Developer

aan de slag met UX Design. Je
leert alles over bestandsformaten
en leert graphics ontwerpen

Fulltime: 4 maanden
Parttime: 6 maanden

en bewerken. Ook Rapid
prototyping staat op het
programma, waarbij je nadenkt

over de opzet van je website en leert een prototype te ontwerpen.

De tweede module gaat dieper
in op CSS en je gaat aan de slag
met responsive design. Je leert
onder andere hoe je interactieve
HTML5-animaties maakt met
behulp van Adobe Animate, en
hoe je interactie toepast op basis

van de scripttaal JavaScript en jQuery.

Verder komt HTML uitgebreid aan bod, opdat je deze taal zelf kunt
lezen, schrijven en toepassen. Het bewerken van audio en video staat

Weet je van tevoren al dat je zowel module 1 als 2 wilt doen? Meld je

eveneens op het programma. Daarnaast doe je algemene kennis op

dan aan voor onze opleiding Web Engineer. Zo kun je beide modules

over projectplanning, financiële planning en projectmanagement.

volgen met een fikse korting.

De opleiding Web Designer behandelt onder meer de volgende

De opleiding Front-End Developer behandelt onder meer de

onderwerpen:

volgende onderwerpen:

Onderwerpen module 1: Web Designer

Onderwerpen module 2: Front-End Developer

•

Multimedia technologie

•

JavaScript

•

Bestandsformaten & kleurensystemen

•

Werken met libraries (zoals jQuery en GSAP)

•

Typografie

•

Terminal basics

•

Stockfotografie

•

CSS3 (Responsive Web Design en geavanceerde technieken)

•

Projectmanagement

•

CSS Preprocessing met SASS (SCSS)

•

Concepting

•

Videobestanden exporteren en comprimeren voor het web

•

Rapid Prototyping

•

Scalable Vector Graphics maken met Adobe Illustrator

•

Interface design & User Centric Design

•

HTML5 video & audio deployment

•

Communicatiestijlen / stijlboek / storyboard

•

Werken met Google, Facebook en Twitter API’s

•

Photoshop CC & Experience Design

•

Webserver technieken

•

SEO & SEA

•

HTML5 Animaties en banners maken

•

Authoring

•

WordPress

•

HTML5 & XHTML attributes

•

WYSIWYG editors

•

Adobe Dreamweaver

•

CSS

•

Audio en video
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“Ik ben erg tevreden over CMM. De docenten zijn professioneel,
enthousiast, open en vriendelijk! Ze staan altijd klaar voor eventuele
vragen die je hebt en je kunt altijd bij CMM terecht als je naast les uren
nog wilt studeren of oefenen met de verschillende software pakketten.”

“CMM is professioneel, enthousiast, open en
vriendelijk en staat altijd klaar voor studenten.”

“Ik twijfelde over een HBO opleiding of een
opleiding bij CMM. Ik heb uiteindelijk
voor CMM gekozen voor de praktijkgerichtheid,
kortere duur en de actualiteit van de opleidingen.”
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Web Opleidingen
Meer info en inschrijven

Module 3. Web Developer

Web
Developer

De derde module brengt
geavanceerde front-end
onderwerpen aan de orde en voert
richting de back-end. Objectmatig

Fulltime: 4 maanden
Parttime: 6 maanden

programmeren (scripten) in
PHP/MySQL en het werken met
populaire frameworks (bijv. Zend,

Laravel, Symphony) vormen de basis van deze module.
Je leert front-end technieken en ontwikkelt web-applicaties met
JavaScript frameworks. Daarnaast ga je professionele WordPressTemplates creëren. Het opzetten van een e-commerce CMS maakt
deze module compleet.
Wil je alle drie de modules volgen, schrijf je dan in voor de opleiding
MultiMedia Engineer en ontvang een fikse korting.

Ga voor een uitgebreid overzicht van de opbouw en onderwerpen
per module naar onze website, www.cmm.nl. Je kunt je hier ook
direct inschrijven. Na ontvangst van je inschrijving nodigen we je uit
voor een intakegesprek met één van onze docenten.
Maak een afspraak en kom langs!
Weet je nog niet precies welke modules je wilt volgen of heb
je andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze
opleidingsadviseurs. Zij kunnen je helpen bepalen welke opleiding
het beste bij je past en een vrijblijvende afspraak plannen met één
van onze docenten. Daarnaast organiseren we regelmatig een open
dag waarbij je een proefles kunt volgen.
Deelname aan deze opleiding geeft je 20% korting op vrijwel alle
trainingen van CMM.

De opleiding Web Developer behandelt onder meer de volgende
onderwerpen:
Onderwerpen module 3: Web Developer
•

Web Developer

•

Object-georiënteerd programmeren met MVC

•

Server-side programmeren met PHP

•

PHP frameworks

•

MySQL-databases

•

WordPress databases ontwikkelen

•

Software ontwikkelen in teams

•

Complexe software-projecten beheren met GIT version control

•

Front-end workflow automatiseren en optimaliseren met
JavaScript Task-runners

•

JSON (JavaScript Object Notation)

•

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

•

REST API (Representational State Transfer)

•

Web-applicaties ontwikkelen met JavaScript frameworks

•

E-commerce CMS

Staffordshire University
De opleiding MultiMedia Engineer is door Staffordshire University
in Groot-Brittannië geaccrediteerd als onderdeel voor hun Bachelor
of Science (BSc) traject. Hiermee krijg je de mogelijkheid om in één
jaar na afronding van onze opleiding een officieel diploma aan de
Staffordshire University te behalen.
13
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Web: PHP/MySQL
PHP/MySQL

(Web)programmeurs volgen
de opleiding PHP/MySQL, een
succesvolle verbintenis tussen

Parttime: 2
maanden

scripttaal en een databaseserver. PHP/MySQL staat te boek
als één van de meest gebruikte
combinaties voor onder andere

het ontwikkelen van portals, webwinkels en content management
systemen (CSM).
Met de korte opleiding PHP/MySQL leer je als internet-ontwikkelaar
om te programmeren in PHP/MySQL. Daarna bestudeer je hoe
dat ingezet kan worden om database-applicaties te bouwen én te
integreren bij een website.
In deze PHP/MySQL-opleiding leer je allereerst PHP en MySQL lokaal
te installeren. Dat maakt het mogelijk in je eigen omgeving databaseapplicaties te ontwikkelen. Die moeten gaan draaien bij Internet
Service Providers, waar PHP en MySQL reeds geïnstalleerd zijn. Syntax
en standaard programmeer-elementen zoals iteraties, condities,
operators en variabelen van PHP komen eveneens ruim aan bod.

Verder leer je wat een database is en hoe je gerelateerde databases
moet opzetten. Hierbij wordt MySQL grondig behandeld en werk je
toe naar de integratie van MySQL en PHP.
De opleiding PHP/MySQL behandelt onder meer de volgende
onderwerpen:
•

Installatie PHP, Apache en MySQL

•

PHP basics

•

PHP conditional statements en loops

•

PHP functies

•

PHP custom functies

•

Formulieren

•

Database terminologie

•

MySQL basisfuncties

•

Integratie MySQL in PHP

•

Classes

•

Beveiliging

•

Bouwen en testen eigen PHP/MySQL site
15
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3D Producer
3D Producer
Parttime: 6 maanden

3D Producer

Net zoals de mogelijkheden van 3D zelf, zijn ook de opties met een

Vandaag de dag ontkom je

certificaat 3D Producer legio en zeer gevarieerd.

in multimedia niet meer aan
het werken met 3D-software.

De opleiding 3D Producer behandelt onder meer de volgende

Dagelijks zien we 3D animaties

onderwerpen:

in social media, narrowcasting,
film, gaming, architectuur

•

Modeling

visualisaties, product design en projecties. En dit is pas het topje

•

3D Printing

van de ijsberg. Er is ook een toenemend gebruik van 3D-content in

•

Materials

websites, 3D print, virtual reality experiences en forografie.

•

Shaders, Textures & texture mapping

De lijst van toepassingen blijft groeien. Was er eerst onbetaalbare

•

Texture projection & UV mapping

hardware nodig voor het maken van 3D animaties, nu ligt deze

•

Belichting & light rigs

wereld klaar om veroverd te worden met niet meer dan een stevige

•

Indirecte belichting (GI) & off-screen space

computer en grondige kennis. Deze kennis krijg je met de opleiding

•

Camera

3D Producer.

•

Render engines

•

Animatie & dynamische systemen

Complete opleiding

•

MoGraph

De inhoud van de opleiding 3D Producer richt zich op het gehele

•

Particles & clones

3D-proces. Denk hierbij aan het tekenen en texturing van modellen,

•

3D workflow

uitlichten van scenes, toepassen van cameravoering, animeren,

•

Premiere Pro, After Effects en Photoshop

werken met dynamische systemen en het automatiseren van de

•

Projectplanning, calculatie

projecten. Naast een uitgebreide theoretische achtergrond biedt de

•

Synopsis & (animatic) storyboard

opleiding 3D Producer een groot aantal praktijkgerichte opdrachten.

•

Xpresso

“Wat ik bedenk, kan ik maken in 3D
Hoe gek het ook is”.
Carrièremogelijkheden
Met al die verschillende branches die momenteel gebruikmaken
van 3D, levert dat uiteenlopende perspectieven op voor
afgestudeerden. Zij beginnen een carrière in de grafische industrie
als 3D-animator; in de (binnenhuis)architectuur met het maken van
virtuele representaties; in motion graphics met het combineren van
3D-animaties en videomateriaal; of in multimedia met het creëren
van 3D-interfaces om af te spelen in bijvoorbeeld een webpagina.
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3D Producer
Opbouw opleiding
Tijdens de opleiding maak je gebruik van het softwarepakket Cinema
4D. Als student 3D Producer werk je echter aan een basis. Daarmee
vormt het overstappen naar een ander 3D-pakket na het afronden
van de opleiding geen probleem.
Het gebruik van Cinema 4D maakt vaak deel uit van een groter
productioneel proces. Om hierop aan te sluiten wordt tijdens de
opleiding aandacht besteed aan projectplanning voor 3D. Hierbij
horen zaken als planning, calculatie, het schrijven van een synopsis
en het maken van een (animatic) storyboard. Daarnaast is er aandacht
voor het werken in een pipeline met Photoshop, Premiere Pro, After
Effects en 3D Printer software.

MAXON Authorised Training Centre
College of MultiMedia is een MAXON Authorised Training Centre met
gecertificeerde trainers. De opleiding 3D Producer is door MAXON
(de makers van Cinema 4D) wegens zijn hoge niveau en innovativiteit
erkend en als eerste in Nederland officieel gecertificeerd. Bij
het afronden van de opleiding ontvang je naast het College
of MultiMedia-certificaat een Cinema 4D Advanced Certificaat
uitgegeven door Maxon.
Parttime
Start:

maart/april en september/oktober

Duur:

6 maanden (22 weken)

Lessen: dinsdag- en donderdagavond

19

VIDEO

20

Video: Professional Video Producer
Professional Video
Producer
Parttime: 6 maanden

Wil je professioneel aan de slag

Het is als het leren van een vreemde taal: het meeste leer je als je in

in de AV branche? Volg dan onze

die taal kan denken.

opleiding Professional Video
Producer!

Wat zijn de essenties van beeld en geluid en hoe verkrijg je maximale
impact naar de kijker? Je kennis wordt gebruikt voor het maken van

Sinds de invoering van digitale

een nieuwsitem/reportage, impressie of korte documentaire.

video ontwikkelt de AV branche
zich in sneltreinvaart. We hebben meer publicatiemogelijkheden

Onderdelen

dan ooit en de apparatuur om een uitzendklare productie te

•

Film analysis

maken, is binnen ieders handbereik. Daarnaast wordt video

•

Concept development

steeds vaker gebruikt in zakelijke en interactieve communicatie,

•

Production setup

onderwijsmateriaal en op social media.

•

Camera & audio recording techniques

Echter: een goed verhaal opbouwen en vertellen in beeld en geluid

•

Lighting

vereist kennis die videomakers zonder opleiding vaak missen. Ook

•

Decoupage & storytelling

wordt er in de audiovisuele branche steeds vaker van videomakers

•

Editing techniques

verlangd dat ze zelf een camera kunnen bedienen en ook de

•

Digital video formats & workflow

montage/afwerking voor hun rekening nemen.
Module 2: Motion Graphics & Compositing
Deze opleiding is opgebouwd uit drie modules en duurt in totaal

Vaak wordt er gebruik gemaakt van grafische bestanden en animaties

6 maanden. De lessen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond.

om de kijker een beter inzicht te geven in het onderwerp van het

De modules zijn ook los van elkaar te volgen, wanneer je over de

verhaal. Ook worden dan speciale technieken zoals bijv. chromakey

juiste voorkennis beschikt.

toegepast om een kunstmatige virtuele omgeving te creëren.

Voor de klas staan professionals die dagelijks met hun vak bezig zijn
en daardoor goed weten wat er speelt, zowel op technisch als creatief

Doel van deze module is het leren toepassen van deze vaardigheden

vlak, en weten wat de ontwikkelingen zijn op de video-arbeidsmarkt.

bij het maken van een grafisch vormgegeven video/muziek clip,

Naast deze professionals bevat de opleiding ook enkele gastdocenten

leader of animatie.

uit de branche.
Onderdelen
Adobe Authorised Training Centre

•

Multilayering

Als Adobe Authorised Training Centre maken we tijdens deze

•

Integrating graphics & animation

opleiding onder andere gebruik van Adobe Premiere Pro,

•

Video and alpha channels

After Effects en Photoshop.

•

Keying, matting & rotoscoping

•

Motion tracking

•

Understanding 3D

Module 1: Visual Storytelling & Editing
In deze module leer je hoe je een verhaal op papier moet vertalen
naar bewegend beeld en geluid. Beeld en geluid hebben hun eigen
wetten en eigenaardigheden.

21

“Mijn eerste interesse is monteren, maar
ik vind het heel interessant om het hele
proces van begin tot eind te leren. Als
je breed bent opgeleid kun je bij een
werkgever op verschillende manieren
ingezet worden.”

“Zonder de video-opleiding van CMM
had ik deze baan nooit gehad!”

“Het studeren bij CMM was een zeer leuke en
leerrijke ervaring, omdat ik gepushed ben
mijn grenzen te verleggen wat film en video
betreft, ik ben trots op dit diploma.”
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Video: Professional Video Producer
Module 3: Presentation & Distribution

Carrièremogelijkheden

In 5 weken leer je hoe je je productie onder de aandacht van de klant

De mogelijkheden voor een video student zijn zeer divers. Een aantal

of de doelgroep brengt. Van groot belang is de presentatie en de

voorbeelden:

distributie.
Zelfstandig Filmmaker
We hebben momenteel veel manieren tot onze beschikking om

Een eigen scenario schrijven, produceren en verfilmen als korte

een content onder de aandacht van het publiek te brengen. Denk

speelfilm of documentaire.

aan YouTube, Vimeo, social media of interactieve presentatie op
een speciaal daarvoor gemaakte website. Dat betekent dat je een

Item regisseur / CamJo (Camera-journalist)

interactie aangaat met de kijker. En dat vraagt speciale deskundigheid

Het maken van korte items, vaak als onderdeel van een groter

van de maker.

programma.

In deze module leer je de technieken voor het presenteren en

Corporate film

distribueren van je projecten.

Het produceren en regisseren van films voor bedrijven en/of
overheidsinstanties. Video wordt steeds vaker ingezet voor zowel

Onderdelen

interne als externe communicatie.

•

Concept Interfacing

•

Interactive structuring

Narrowcasting

•

Intra- and Interframe

Het maken van ‘in-store’ video voor op televisieschermen in winkels.

•

Using Social Media

Deze video’s worden vaak per winkel op maat gemaakt.

•

Flowcharts

•

Interface design

Themakanalen

•

Sharing/exporting

Dankzij de ontwikkeling van digitale televisie komen er steeds meer

•

Copyrights

zenders en kanalen bij. De vraag naar mensen die video maken blijft

•

Codecs, formats and distribution strategies

daardoor groeien.

•

Project Authoring

•

Advanced Authoring – Publishing

Internet content
Nederland heeft in verhouding de grootste hoeveelheid breedband
internetaansluitingen in Europa. Video kan daardoor steeds vaker
ingezet worden als (interactief) onderdeel van websites.
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TRAININGEN
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Trainingen bij CMM
Kennisniveau updaten
Naast de complete, praktijkgerichte opleidingen, biedt CMM een
groot aantal professionele trainingen. Voor de journalist die haar
beeldmateriaal naar een hoger plan wil tillen. Voor de digital

• Gecertificeerde instructeurs

marketing freelancer die SEO en Google Analytics voor zich wil laten

• Officiële Adobe trainingen

werken (en niet andersom). En voor de design professional die het

• Lesmateriaal ontwikkeld en uitgebracht door Adobe

optimale uit de software wil halen. Als geen ander weet je wanneer
jouw kennisniveau wel een boost kan gebruiken. Bij CMM vinden we
een passende training om je up-to-date te houden.
Geautoriseerd trainingscentrum
Als geautoriseerd trainingscentrum werkt College of MultiMedia

• Enige Avid Learning Partner Professional in de Benelux
• Media Composer
• Pro Tools

samen met bekende software-ontwikkelaars. Daarmee staan wij als
opleider midden in het vakgebied. Dankzij die positie is CMM altijd
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Die voeren we direct
door binnen onze trainingsprogramma’s.

• Enige MAXON Authorized Training Center in Nederland
• Door MAXON erkende 3D Producer opleiding

De trainers van CMM zijn dus in de regel niet alleen gecertificeerd,
ze weten ook wat er speelt buiten de muren van CMM. Samen met
de nieuwste software helpen ze jouw werkwijze en workflow te
verbeteren.

• Opleidingen en trainingen ontwikkeld door
Maxon Lead Instructor en uniek in Europa
• Cinema 4D Basics, Practitoner en
Motion Graphics Trainingen

De extra skills die je opdoet maken je breder inzetbaar en zorgen
ervoor dat je efficiënter leert werken. Zo verdienen de trainingen van
College of MultiMedia zichzelf snel terug.
• Professional Diploma in Digital Marketing
Onderverdeling trainingen

• Certified Digital Marketing Professional

Onze trainingen zijn actueel, praktijkgericht en worden veelal

• The global certification standard

verzorgd door gecertificeerde professionals. We verdelen ze in zes
categorieën, te weten: Adobe, Apple, Avid, MAXON, Digital Marketing
en de gespecialiseerde trainingen van CMM. Kijk op onze website
www.cmm.nl voor een overzicht van alle beschikbare trainingen.

• NIMA Education Partner
• Digital Marketing training

• Officieel Blackmagic Design Training Partner
• DaVinci Resolve trainingen
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Adobe
Wereldwijd gebruiken professionals de grafische software van Adobe
Systems. De editor om de huisstijl van een merk in een commercial
te realiseren. De copywriter om een professionele lay-out voor haar
publicaties te ontwerpen. Maar ook de freelancer die een eigen
website wil bouwen zonder ook maar één woord code te hoeven
gebruiken. En niet te vergeten iedereen die met ’s werelds bekendste
beeldbewerkingsprogramma Photoshop te maken heeft.
Adobe Authorised Training Centre
Als Adobe Authorised Training Centre biedt College of MultiMedia
het meest uitgebreide aanbod van officiële Adobe Creative Cloud
trainingen in de Benelux. Deze worden verzorgd door onze Adobe
Certified Instructors (ACI).

Onze gecertificeerde trainers verzorgen de meeste trainingen als
open rooster-training op onze locatie in Amsterdam. Maar ook
maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Hierbij stemmen we
inhoud, locatie en planning in overleg af. Lees meer over onze
maatwerkoplossingen achterin de brochure. Neem gerust contact op
met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.
Voor diverse trainingen biedt CMM een officieel examen aan, om
zodoende Adobe Certified Associate (ACA) of Adobe Certified Expert
(ACE) te worden.
Adobe trainingen
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•

Premiere Pro

•

After Effects

•

Photoshop

•

Animate

•

InDesign

•

Illustrator

•

En meer…

Apple
Of je nu als beginner of professional met Apple-software werkt,
College of MultiMedia biedt trainingen op elk niveau. Wil je maximaal
rendement halen uit Apple’s nieuwste besturingssysteem? Ga je iOS
apps bouwen voor jezelf of voor klanten en wil je een voorsprong
gebruiken? Van Mac Basics tot iOS App Development; CMM beschikt
over ruime ervaring in het verzorgen van Apple-trainingen.
De reikwijdte zit naast het kennisniveau ook in de verscheidenheid
van zowel IT- als creatieve trainingen. Naast onze Apple-trainingen
gericht op ontwikkelaars, kun je bij CMM ook terecht voor onder
andere video-editing en muziekproductie met de software van Apple.
Naast de klassikale Apple trainingen bij ons op locatie in
Amsterdam behoort ook maatwerk tot de mogelijkheden.
Hierbij stemmen we inhoud, locatie en planning in
overleg af. Lees achterin deze brochure meer over
onze maatwerkoplossingen.
Apple trainingen
•

iOS App Development

•

Swift voor iOS

•

Final Cut Pro

•

Motion

•

iMovie

•

Logic Pro

•

Mac Basics

•

MacOS Support

•

MacOS Server

•

iOS Support

•

iOS Deploy & Manage

•

En meer…
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AVID
De montagesystemen van Avid Technology vervingen heel wat
ouderwetse montagetafels. Nu het snelle video-editing en nonlineaire filmmontage gemeengoed zijn geworden, valt Avid niet meer
weg te denken uit deze omgeving. En ook niet meer uit het portfolio
van College of MultiMedia, waar deze speler op het gebied van
infrastructuur (denk aan autocue, workflow, editing, camera’s) een
vaste plek verwierf.
Voor de editor die zijn creativiteit wil ontketenen of gewoon
efficiënter wil werken. Voor de geluidstechnicus of muzikant
die zijn of haar productie naar een hoger plan wil tillen. Met de
trainingen in Media Composer voor video-editing en Pro Tools voor
audioproductie helpt CMM je hierbij.

College of MultiMedia is de enige Avid Learning Partner Professional
voor Pro Tools en Media Composer in de Benelux en werkt met
professionele gecertificeerde trainers.
Avid trainingen:
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•

Media Composer

•

Pro Tools

MAXON
Wereldwijd gebruiken motion graphics artists de professionele
3D-animatiesoftware van MAXON Computer. De animator om de
mascotte van een merk tot leven te laten brengen, of om een hele
film mee te produceren. Denk aan animaties in films als Tron Legacy
of Ghost in the Shell welke tot stand kwam met MAXON-software.

De skills om te 3D-modelleren, -belichten, -animeren
en renderen verwerf je bij College of MultiMedia. Onze
trainers maken je wegwijs in de Cinema 4D software
van MAXON.
Als enige MAXON Authorized Training Center in
Nederland biedt College of MultiMedia de meest
complete trainingen op het gebied van Cinema 4D.
MAXON trainingen:
• Cinema 4D Basics
• Cinema 4D Practitioner
• Cinema 4D for Motion Graphics
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Blackmagic Design
De software van Blackmagic Design staat wereldwijd bekend als het
meest gebruikte voor kleurcorrectie en grading. De Color-trainingen
behandelen alle tools in het pakket zodat je professioneel en efficiënt
van het programma gebruik kunt maken.
DaVinci Resolve is uitgerust met een complete toolset voor videoediting, waarmee je in één applicatie de volledige montage en
kleurcorrectie kan doen. Editen, trimmen, audiomix, filters, effecten,
titels en veel meer.
College of MultiMedia is de enige Blackmagic Design Training Partner
in de Benelux. Daarmee worden onze trainingen verzorgd door
gecertificeerde DaVinci Resolve-trainers.

Blackmagic Design trainingen:
• DaVinci Resolve Color Operational
• DaVinci Resolve Color Creative
• DaVinci Resolve Editing
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DIGITAL
MARKETING
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Digital Marketing
Digital Marketing
Bij College of MultiMedia sluiten opleidingen en trainingen constant
aan op de (arbeids)markt. We maken geen onderscheid tussen theorie
en praktijk. Ons gehele onderwijsaanbod wordt namelijk ingegeven
door ontwikkelingen die wij elke dag zien ontvouwen.
Dat betekent niet alleen de noodzaak van een opleiding als
MultiMedia Engineer voor de multimediale wereld van vandaag.
CMM ziet ook dat het creëren van professionele content alleen niet
volstaat. Een gedegen (digital) marketingstrategie, zodat de wereld
jouw content kan vinden, is ook van zeer groot belang. Ook deze fase
beheerst College of MultiMedia, en jij straks ook.

NIMA Education Partner
College of MultiMedia is NIMA Education Partner. Onze NIMA
Digital Marketing training is de ideale training om je digital skills te
verkrijgen. Met de brede basis die je opdoet, geef je jouw online
activiteiten een boost. Of je verandert zelfs van carrière en legt je
volledig toe op digitale marketing. Deze training laat je kennismaken
met het complete spectrum en de relatie zien tussen de verschillende
elementen ervan.

College of MultiMedia denkt graag mee en helpt je bij het
samenstellen van een training die aansluit bij een specifieke
kennisbehoefte. Naast reguliere trainingen bieden wij daarom
maatwerk-oplossingen. Neem gerust contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken!
NIMA Digital Marketing Training
Deze 5-daagse training bestaat uit de volgende modules:
1.
Digital Marketing Foundation
2.
Website Optimization
3.
Content Marketing
4.
Social Media Marketing
5.
SEO
6.
Paid Search
7.
Display & Video Advertising
8.
Email Marketing & Marketing Automation
9.
Analytics
10. Digital Strategy
Na afloop van deze training kan optioneel het officiële examen
worden afgelegd. Bij een succesvol resultaat krijg je het certificaat
‘Certified Digital Marketing Professional’ en een vermelding in het
NIMA MyCareer portal.

Digital Marketing Institute
De NIMA Digital Marketing training is ontwikkeld door het Digital
Marketing Institute in Ierland. Grote namen als Twitter, Facebook,
Google, LinkedIn en Microsoft staan via de Industry Advisory Council
achter deze training. Dat geldt ook voor NIMA (Nederlands Instituut
voor Marketing).
Specialisatie
Heb je al een brede basis en wil je je verder specialiseren op een
bepaald gebied? CMM biedt een aantal specifieke trainingen aan. Of
het nu gaat om SEO, SEA of Google Analytics, onze specialisatie wordt
in no-time ook de jouwe.

Specialistische digital marketing trainingen:
•
SEO Basics
•
SEO Technisch
•
SEO Tekstschrijven
•
Google AdWords Basics
•
Google Analytics Basics
•
Google Analytics Advanced
•
Google Analytics Expert
•
Facebook Adverteren
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Overige trainingen
College of MultiMedia streeft naar een superieur onderwijsaanbod.

College of MultiMedia biedt trainingen aan op deze fronten en meer.

Dat doen wij met complete, praktijkgerichte en actuele

Bezoek onze website of neem contact op met een van onze adviseurs

opleidingen en trainingen. Als gecertificeerd trainingscentrum van

om de mogelijkheden door te nemen.

gerenommeerde namen staat CMM midden in het vakgebied. Zo
kunnen we direct inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat levert niet
alleen een diepgaande, maar ook brede selectie aan trainingen op.
Of je nu een carrièreswitch gaat maken of simpelweg up-to-date wilt
blijven; CMM heeft een passende training voor je. En dit allemaal
ingegeven door trends in de multimediale praktijk waar onze trainers
dagelijks middenin zitten. Denk aan Responsive Webdesign, voor
een optimale web-ervaring op zowel desktop computerschermen
als mobiele apparaten. Of aan het filmen met een digitale
spiegelreflexcamera, met professionele mogelijkheden die tot voor
kort alleen op videocamera’s uit het topsegment voorkwamen.
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Voorbeelden van trainingen:
•
HTML & CSS
•
JavaScript & jQuery
•
Responsive Webdesign
•
PHP
•
WordPress
•
Filmen met je smartphone
•
Filmen met DSLR
•
Item Regie
•
SketchUp
•
3D Printing
•
Cinema 4D & After Effects
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Training op maat
Van multimedia-specialisten wordt grote flexibiliteit gevraagd.
Dat weet College of MultiMedia als geen ander. Daarom treden we
specifieke trainingsbehoeften met open armen tegemoet. Samen
stellen we een maatwerktraining samen, volledig afgestemd op de
wensen en behoeften van uzelf, uw bedrijf, collega’s of klanten. U laat
alle onderwerpen aan bod komen die ertoe doen en krijgt de beste
gecertificeerde trainers uit het vak. Zij beschikken over de meest upto-date technieken en skills.
CMM kan elke reguliere training uit het aanbod toespitsen op uw
organisatie. Of we ontwikkelen daartoe een speciale training of
opleiding uit het niets.
De voordelen van training op maat:
•

Afgestemd op specifieke wensen en behoeften

•

Up-to-date door gecertificeerde trainers

•

Op elke gewenste tijd en locatie

Een maatwerktraining kan starten op elk gewenst uur; zij het ’s
ochtends, ’s middags of ’s avonds. Dit betekent dat werknemers
beschikbaar kunnen zijn in de ochtend en getraind worden in de
namiddag of avond. We verzorgen de training op elke gewenste
locatie of bij College of MultiMedia zelf. Hier beschikken de
deelnemers meteen over de nieuwste hard- en software.
Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs en wij
denken mee over de beste training voor uzelf, uw team, bedrijf of
klant.
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Enkele van onze klanten

Service & Contact
Al sinds 1997 verzorgt College of MultiMedia praktijkgerichte

College of MultiMedia is goed bereikbaar met zowel de

opleidingen en trainingen op het gebied van multimedia,

auto als het openbaar vervoer. Details en een uitgebreide

digital marketing en IT. CMM biedt zowel fulltime als

routebeschrijving staan op de CMM-website. Daar vind je ook

parttime opleidingen en verzorgt daarnaast een groot

details over parkeren en een overzicht van nabijgelegen hotels. Ga

aantal trainingen voor zowel beginners als gevorderden. Door

hiervoor op de site naar ‘Contact’.

constante afstemming met de (arbeids)markt houdt CMM
haar portfolio actueel. Gecombineerd met een team van

In de directe omgeving van College of MultiMedia is voldoende

professionele en gecertificeerde docenten en trainers levert CMM

parkeergelegenheid. Er geldt bij ons direct voor de deur

de multimedia-specialisten van morgen. Alumni komen terecht

een maximum parkeertijd van 3 uur. Ten zuiden van de Van

bij prestigieuze en innovatieve werkgevers of starten hun eigen

Nijenrodeweg kan de gehele dag geparkeerd worden (dit is bij ons

bedrijf.

aan de overzijde).

CMM is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs) en is een geautoriseerd trainingscentrum voor

Vlakbij CMM liggen diverse hotels. Handig om te weten als je van

Adobe, Avid, MAXON, Blackmagic Design en NIMA.

ver komt en bijvoorbeeld een 3-daagse training volgt bij ons.
Overnachten in een hotel scheelt dan heen- en weer reizen. De

Contact met CMM

opties zijn vanaf College of MultiMedia goed bereikbaar per auto,

Wil je meer informatie over een opleiding of (maatwerk)

openbaar vervoer of te voet.

training? Of wil je langskomen voor een vrijblijvend persoonlijk
adviesgesprek? Neem gerust contact op met een van onze
adviseurs!
College of MultiMedia
Egelenburg 150 – 152
1081 GK Amsterdam
Tel.: 020 – 462 39 39
E-mail: info@cmm.nl
MultiMedia Education B.V.
K.v.K. Amsterdam 33291946
IBAN: NL12 RABO 0324675232
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