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Doelstelling 

Je leert werken met een film/videocamera en/of met jouw eigen mobiel in 

combinatie met een Gimbal . Hiermee ga  jij als filmer op locatie en in de 

Green screen studio aan de slag. Je leert de basis technieken kennen van de 

videocamera en/of de Gimbal. Tijdens het eerste praktijkgerichte leertraject 

ga jij je voornamelijk bezig houden met de technische kant van het filmen. 

Basis kennis omtrent  Adobe Première Pro en Adobe After Effects is 

onderdeel van het leertraject. 

- Wat zijn de verschillende video bestandsindelingen. 

- Scherpte – diepte in de foto 

- Werken met (schouder) statief. 

- Handheld actie opnames met de Gimbal 

- Je eerste video editen, opslaan en publiceren 

We werken met een duidelijk stappenplan. Hierin kun je overzichtelijk en 

helder zien waar en hoe het er met jouw leertraject voor staat. 

Je leert en werkt in een (kleine) groep. Desgewenst/ indien mogelijk periodes 

met < 1 op 1 > technische lesstof overdracht-momenten. 

 

 



Competentie/werkervaring 

Heb je al video/film ervaring opgedaan?  

Bewerk je jouw video’s al ? 

Het maakt niet uit hoe vaak of hoeveel je het al gedaan hebt. Wel is het een 

voordeel wanneer je in het bezit bent van een mobiele smartphone  die in de 

landscape modus kan filmen en in de Mp4 bestandsindeling de gemaakte 

video’s opslaat.  

Op de Mediaclub zijn diverse mogelijkheden aanwezig. Zo behoort het leren 

filmen met een drone ook tot de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

Jouw specifieke leertraject-wensen 

Geef duidelijk aan tijdens het intakegesprek wat jouw specifieke wensen zijn. 

Wil jij jouw eigen YouTube kanaal maken en beheren of een eigen vlog maken. 

Of misschien een documentaire serie over een onderwerp wat jouw 

interesseert.  

 

Duur leer/werktraject 

Voor het behalen van video/filmbewerking niveau 1 staat gemiddeld  6 tot 8 

maanden.  Afhankelijk van schikking en aanwezigheids-frequentie.  

 

Certificaat 

Het certificaat video/filmbewerker niveau 1 is een branche gerelateerd 

certificaat. Binnen de audio/visuele vakgerichte leerinstellingen wordt dit 

certificaat op zijn authenticiteit gewaardeerd. 
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