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Animeren met Adobe After Effects

Adobe After Effects is een toverdoos vol met mogelijk-
heden om te animeren en illustraties, video en afbeel-
dingen te bewerken. Het is echter ook een toverdoos vol 
gereedschappen, knoppen, filters, effecten, instellin-
gen. Hoe ga je je weg vinden in dit uitgebreide program-
ma?

Doelgroep
Grafisch vormgevers, audio/visuele productiemakers, 
animatoren en illustratoren die graag animatie, spe-
cial effects en video met elkaar willen combineren in 
videoproducties. After Effects leent zich perfect voor het 
maken van korte films, trailers, commercials, moving 
infographics en explainables.

Wat ga je leren
Begin bij het begin: je leert eerst hoe je je weg kunt vin-
den in de interface en hoe je een project aanmaakt. In 
deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
werken met lagen en aan het importeren van gelaagde 
Illustrator bestanden. En natuurlijk ook aan het creëren 
van vormen binnen het programma zelf. Eenmaal in 
een project opgenomen, wil je deze objecten ook gaan 
animeren! Je leert werken met Keyframes, transforma-
ties en oriëntatiepunten en dan gaat er een hele nieuwe 
wereld open!

Je maakt gebruik van maskers, filters en effecten om 
illustraties en beeld te manipuleren. De mogelijkheden 
met de effecten van After Effects zijn eindeloos. Niet 
voor niets wordt dit programma ook specifiek voor de 
kracht van de special effects gebruikt door veel profes-
sionals in filmwereld.
Na het volgen van deze training ben je in staat om 
animaties te maken die gereed zijn om te publiceren op 
internet, computer, tablet en/of voor presentaties. Je 
kunt animaties maken die bestaan uit, een combinatie 
van, animatie, video, tekst, logo’s, grafische illustraties, 
geluid en geluidseffecten.

Begeleiding
Dankzij de kleine groepsgrootte van maximaal 10 per-
sonen kunnen wij tijdens de lesdagen een grote mate 
van persoonlijke begeleiding garanderen. Ook is er 
voldoende ruimte voor eigen inbreng. Om het geleerde 
goed onder de knie te krijgen is het belangrijk dat je 
gedurende de week regelmatig het geleerde oefent en 
herhaalt. Om jou hierin te ondersteunen, bieden wij je 

toegang tot onze online instructievideo’s. Deze zijn 24-7 
te raadplegen. Mocht je onverhoopt toch nog toch tegen 
problemen aanlopen kun je je vragen stellen aan de 
docent(e) via de mail.

Studiebelasting
Naast de lesdag moet je rekening houden met een ge-
middelde studiebelasting van zo’n 8 à 10 uur per week. 
Alleen met voldoende experimenteren en oefenen met 
de lesstof haal je het maximale uit deze cursus. Daarom 
zijn onze cursusmappen ruim voorzien van uitdagende 
thuisopdrachten.

Opleidingsniveau
Animeren met Adobe After Effects valt onder de be-
roepsgroepen Mediavormgever en AV-specialist. Het 
hoogst haalbare onderwijsniveau hiervoor in Nederland 
is MBO-niveau 4, “beginnend beroepsbeoefenaar”. Voor 
al onze cursussen en opleidingen geldt dat wij streven 
naar een hoger uitstroomniveau, namelijk “direct pro-
fessioneel inzetbaar”.

Lesprogramma

Starten met After Effects
• De interface (Workspace)
• Werken met een projectmap
• Importeren en ordenen van bronmateriaal
• De gereedschappen van After Effects
• Besturingsopties Compositievenster
• Werken met lagen en de tijdlijn
• Aspect ratio en fps

Animaties maken met After Effects
• Inleiding en basiskennis van animaties
• Keyframe animaties maken
• Transform-eigenschappen transformeren en animeren
• Animeren met het oriëntatiepunt
• Tekst plaatsen, vormgeven en animeren
• Animeren met maskers
• Parent’s and Children
• Tempo en tijd met Easy Ease opties
• Motion Blur
• Animatiepad opnemen met Motion Sketch
• Animeren met de Puppet Pin
• Werken met storyboards
• Gebruik maken van laagstijlen
• Geluid(seffecten) toevoegen aan productie
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Werken met videobeelden
• Videoformaten en Codecs (Mp4 en H.264)
• Video importeren en transformeren
• Werken met Solids en effecten
• Effecten creëren en opslaan (presets)
• Animatie combineren met video
• Werken met Markers
• Null-objecten
• Video vrijstaand maken met keying
• VBeeld stabiliseren met Stabilize Motion

Basisprincipes van 3D in After Effects
• Starten met 3D
• Werken met meerdere composities
• 2D lagen omzetten in 3D lagen
• 3D lagen positioneren en transformeren
• Camera’s en belichting plaatsen
• Animeren in 3D
• Eindmontage 3D scene
• Animatie renderen, exporteren en publiceren

Opleidingsprijs
€ 990,-
(incl. 21% BTW)
(incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee)

Toelatingseisen
Voor deze opleiding zijn er geen specifieke toelatingsei-
sen, echter kennis van Adobe Photoshop en/of -Illustra-
tor is een pré.

Lesvorm
Klassikaal

Groepsgrootte
Max. 10 personen

Lesmateriaal
Cursusmap met oefenopdrachten. Toegang tot instruc-
tievideo’s en downloadbaar bronmateriaal.

Toetsing en afsluiting
Deze cursus wordt niet afgesloten met een examen; 
cursisten ontvangen na afloop van de cursus een certifi-
caat van deelname.

Opleidingsduur
3 dagen

Lestijden
09:00 tot 16:00 uur

Cursuslocatie
Woldweg 26, 9734 AD te Groningen met voldoende 
gratis parkeergelegenheid.

Live Stream
Wil je liever niet op locatie les hebben, dan is deze klas-
sikale cursus via Live Stream te volgen.

Animeren met Adobe After Effects (vervolg)


