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Adobe Premiere

De vraag naar video-producties is, in korte tijd, enorm 
gestegen en populair geworden. Video (digitale film-
montages) wordt steeds vaker als communicatiemiddel 
ingezet voor web-, tablet- en smartphone producties. 
Denk aan demonstratie-, promotie-, bedrijfs- en instruc-
tievideo. Adobe Premiere is een professioneel video-edit 
programma met een grote ondersteuning voor diverse 
videoformaten. Het programma biedt een groot scala 
aan gereedschappen en functies om video en geluid te 
monteren.

Publiceren en exporteren
Het doel van de videoproductie is natuurlijk om deze te 
publiceren. Je leert hoe je de productie moet renderen 
en welk videoformaat en comprimeermethode je hier-
voor het beste kunt gebruiken. Dan is het nog maar een 
druk op de knop om jouw productie op het web te tonen 
of te delen via social media.

Doelgroep
De cursus is gericht op mensen die videoproducties wil-
len kunnen maken zoals grafisch medewerkers, grafisch 
ontwerpers, media vormgevers en filmmakers.

Wat ga je leren
Na het volgen van deze training ben je in staat om 
professioneel en efficiënt filmmontages te maken die 
gereed zijn om te publiceren op tv, monitor, internet, 
computer, tablet en/of voor presentaties. Je leert een 
verhaalopbouw in tijd en montage op te zetten.

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
Adobe Premiere valt onder de beroepsgroepen Me-
diavormgever en AV-specialist. Het hoogst haalbare 
onderwijsniveau hiervoor in Nederland is MBO-niveau 4, 
“beginnend beroepsbeoefenaar”. Voor al onze cursus-
sen en opleidingen geldt dat wij streven naar een hoger 
uitstroomniveau, namelijk “direct professioneel inzet-
baar”.

Lesprogramma

Kennismaken met Adobe Premiere
• Camera’s, videoformaten en codecs
• De workflow voor video-editing
• Storyboard maken en gebruiken
• Gebruikersinterface, vensters, opties en werkruimte
• Kennismaken met het project-venster en de tijdlijn

Filmmontages maken
• Nieuw project starten, media importeren, markup’s en 

pre-clippen
• Basis beeldovergangen en montage met in- en outfa-

den en clipping
• Subclips maken
• Werken met de Edit-gereedschappen Selection en 

Track Select

Basisvaardigheden Audio
• Werkruimte voor Audio
• Mono- en Stereogeluid
• Audio Mixen en audiospoor koppelen en ontkoppelen
• Audio in- en uitfaden en volume aanpassen
• Overgangseffecten toepassen op Audiotracks

Video Effects en Transitions
• Basiskennis Videotransitions voor één of meerdere 

clips tegelijk
• Basiskennis fixed Effecten, (layer- en licht-)effecten 

toepassen en effect Presets
• Effecten animerenKleur- en witbalans corrigeren
• Beeld stabiliseren
• Keying en Greenscreen Keying Effect
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Video Effects en Transitions
• Aftiteling en teksten
• Tekst plaatsen en opmaken
• Default Still Text animeren
• Default Roll aftiteling maken

Exporteren en renderen
• Video pre-renderen
• Single Frame en/of sequence exporteren
• Sequences of Entire Project importeren
• Final Output Renderen, rendersettings 

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.

Adobe Premiere (vervolg)


