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Motion Infographics met After Effects

Beeld en kleur communiceren sneller dan geschreven 
teksten. We leven in het informatietijdperk en de vraag 
naar efficiënt en snel communiceren is enorm toege-
nomen. Na de Infographic neemt de motion infographic 
alleen maar toe in populariteit. Ideaal om te publiceren 
op websites en via socialmedia is deze vorm van com-
municeren uiterst krachtig en effectief.

After Effects biedt onbegrensd veel mogelijkheden.
After Effects is hèt programma waarmee je trailers, 
animaties, commercials, motion infographics en promo-
tievideo’s kunt maken. In After Effects kun je alles met 
elkaar combineren en verweven wat je maar wilt. Ge-
animeerde tekst, Illustraties, videobeelden, audiofrag-
menten, tekeningen, animaties. Je kunt het zo gek niet 
bedenken. Je kunt met dit programma geheel je eigen 
creativiteit, ideeën en stijlen verwezenlijken.

Juist vanwege de onbegrensde mogelijkheden die het 
programma After Effects biedt is een gedegen cursus 
om al deze opties goed onder de knie te krijgen on-
ontbeerlijk. Laat je creativiteit de baas zijn en niet de 
overweldigende mogelijkheden van het programma. 
Leer hoe je op de meest efficiënte wijze je producties 
opbouwt. Dat levert niet alleen enorm veel tijdwinst op. 
maar zorgt er ook voor dat jij je ideeën daadwerkelijk 
optimaal kunt realiseren.

Doelgroep
Je bent DTP’er vormgever of webdesigner. Maar bovenal 
ben je creatief en heb je goed gevoel voor illustratie en 
verbeelding. Je bent een beelddenker en kunt concep-
tueel denken. Je wilt jouw illustraties en verbeelding 
naar een hoger plan tillen met het maken van motion 
infographics.

Wat ga je leren
Na deze cursus kun je prachtige en krachtige motion 
infographics, reclamefilms en geanimeerde video’s 
maken. Je leert hoe je vanuit idee tot een storyboard 
komt. Hoe je je storyboard efficiënt omzet in een goede 
workflow in Adobe After Effects en ervoor zorgt dat jouw 
ideeën op z’n best gevisualiseerd worden.

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
Motion Infographics maken met Adobe After Effects valt 
onder de beroepsgroepen Mediavormgever en AV-speci-
alist. Het hoogst haalbare onderwijsniveau hiervoor in 
Nederland is MBO-niveau 4, “beginnend beroepsbeoefe-
naar”. Voor al onze cursussen en opleidingen geldt dat 
wij streven naar een hoger uitstroomniveau, namelijk 
“direct professioneel inzetbaar”.

Lesprogramma

Werken met paden en vormen (Shape Layer)
• Shape Layer overzicht
• Hiërarchie van Shape Layers
• Shape Layer Trim Paths, Repeaters & Deformers
• Illustrator artwork in After Effects
• Shape Layer Ankerpunten animeren

Werken met Expressions
• Kennis van Expressions, Scripts en Plugins
• Expressions Wiggle en Loop
• Expressions Controllers en Linear
• Expressions: animatie scripts van internet

Tekst animaties
• Photoshop en Illustrator teksten in after effects
• Source Text: Teksten variabel maken
• Teksten animeren met Text animators
• Tekst animeren met selectors
• Teksten animeren langs paden
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Essential Graphics panel
• Wat zijn Essential Graphics
• Composition Essential Graphics voorbereiden
• Essential Graphics: De achtergrond dynamisch
• Essential Graphics: Composition
• Essential Graphics maken, wat werkt wel en niet

Data Visualisatie
• Van Excel naar After Effects
• Data bron JSON maken en importeren
• Vormgeving en data koppelen en hergebruiken
• Datagestuurde animatie afronden en updaten

Tracking en Rotoscoping
• Introductie Tracking, Matchmoving en Rotoscoping.
• Tracking met de Track Motion
• Tracking met Mocha AE
• Trackers en maskers maken en plaatsen
• Rotoscoping

Introductie in 3D
• Camera’s en Renderers in 3D
• Parallax: voorbereiding in Photoshop
• Parallax: camera animatie
• Camera Tracking
• 3D met Cinema C4D Lite
• 3D animatie met C4D Lite

Exporteren en publiceren
• Compressie
• Exporteer instellingen
• Non-destructieve workflow
• Master properties en responsive design
• Tekenen en vormgeven standaard- en dynamische 

symbolen (Symbols)
• Overtrekken (Trace)
• Werken met effecten

Opleidingsprijs
€ 1.320,-
(incl. 21% BTW)
(incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee)

Toelatingseisen
Kennis van en ervaring met Animeren met After Effects 
is een vereiste. Goede kennis van Adobe Illustrator en 
Photoshop 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
4 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.

Motion Infographics met After Effects (vervolg)


