
MONTEREN

Je gaat als eerste een thema kiezen of bedenken, je kan kiezen uit de volgende thema’s, kijk alle 
video’s:

- Klimaat/Milieu - Bekijk de video: https://youtu.be/B2KMpkKCq_0
- De toekomst: Bekijk de video: https://youtu.be/VdjdwdoH42ow
- Een eigen thema

Heb je de video’s bekeken?
Beantwoord alle vragen, je moet er 5/5 goed hebben beantwoord.
Maak een screenshot (CMD+Shift+4) van de goed beantwoorde vragen en lever deze in.

LEERDOELEN

- Aan de hand van een thema werken
- Verschillende bronnen gebruiken voor materiaal
- Shots controleren op kwaliteit en bruikbaarheid
- Beelden importeren, bewerken en monteren met   
 video-editing software

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Screenshot van de 5 vragen van stap 1
- Screenshot van de score van de skillvragen

STAP 1

STAP 2

Je gaat in deze opdracht aan de slag met bewegend beeld, ook ga je leren monteren in Premiere 
Pro. Je werkt in deze opdracht vanuit een thema. Op alle blauw gekleurde woorden/linkjes kun je 
klikken, dit brengt je naar de uitleg.

DE OPDRACHT

Je hebt nu een thema gekozen en de vragen beantwoord, voordat je een montage gaat maken ga je 
eerst oefenen met monteren.

Volg skill 1 t/m 8: https://www.mvi-plein.nl/article-categories/av/premiere-pro/

Je kan zelf ook mee doen met materiaal dat je hier kunt vinden: 
https://www.pexels.com/nl-nl/zoeken/videos/climate/

Heb je de skills allemaal doorlopen?
Beantwoord alle vragen, je moet ze allemaal goed hebben beantwoord.
Maak een screenshot (CMD+Shift+4) van de goed beantwoorde vragen en lever deze in.

https://youtu.be/B2KMpkKCq_0
https://youtu.be/VdjdwdoH42ow
https://docs.google.com/forms/d/13VvCKVkXVkqsUuJsGK4yBX8vzgyXCRLmLAVm9_Xj7MM/edit?usp=sharing
https://www.mvi-plein.nl/article-categories/av/premiere-pro/
https://www.pexels.com/nl-nl/zoeken/videos/climate/
https://forms.gle/kLfc1QVJYKfyERrX6


MONTEREN

Je hebt in de vorige opdracht een thema gekozen, je download het volgende document en beant-
woord de vragen: Klik hier om het document te downloaden

- Klimaat/Milieu - Bekijk de video: https://youtu.be/B2KMpkKCq_0
- De toekomst: Bekijk de video: https://youtu.be/VdjdwdoH42ow
- Een eigen thema

LEERDOELEN

- Aan de hand van een thema werken
- Verschillende bronnen gebruiken voor materiaal
- Shots controleren op kwaliteit en bruikbaarheid
- Beelden importeren, bewerken en monteren met   
 video-editing software

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Document met gekozen thema en ingevulde vragen
- 4 videobestanden & premiere bestanden
- Screenshot van de 5 vragen correct beantwoord

STAP 1

Je gaat in deze opdracht aan de slag met bewegend beeld, ook ga je leren monteren in Premiere 
Pro. Je werkt in deze opdracht vanuit een thema. Op alle blauw gekleurde woorden/linkjes kun je 
klikken, dit brengt je naar de uitleg.

DE OPDRACHT

Je gaat als eerst met bestaand beeld werken, in deze opdracht ga je oefenen met fade-in en fade-out, 
ook ga je werken met color-grading van videomateriaal en titels toe voegen.

Klik hier om het materiaal te downloaden
Bekijk de video en doe mee: https://youtu.be/AELSDTg35Qg

INLEVEREN: Document met thema als word document.
 4 video’s als ZIP met premiere bestand, klik hier voor uitleg

Beantwoord alle vragen, je moet alle vragen goed hebben beantwoord.
Maak een screenshot (CMD+Shift+4) van de goed beantwoorde vragen en lever deze in.

STAP 2

STAP 3

Video_1 is naar voorbeeld aangepast Video_2 heeft color grading, 
fade-in/fade-out, titel & audio

Video_3 heeft color grading, 
fade-in/fade-out, titel & audio

Video_4 heeft color grading, 
fade-in/fade-out, titel & audio

https://youtu.be/AELSDTg35Qg
https://youtu.be/B2KMpkKCq_0
https://youtu.be/VdjdwdoH42ow
https://docs.google.com/document/d/1UPZpOFxk3zPYS1jDLjvVZy1ZulvfPl6o/edit?usp=sharing&ouid=108988287379770494555&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1afB4bUanAOpvkv0AkaeK0V9qSsRxfZNj?usp=sharing
https://youtu.be/xOixQ-BWrMY
https://forms.gle/mUyiQ1BKAbM5Pe1D9


Je gaat als eerst met bestaand beeld werken, het uitzoeken van beeld kan veel tijd kosten, je het 
beelden nodig die passen bij jouw thema.Vertel met je video een verhaal. Zorg voor een opbouw en 
een spanning. Shots niet te lang of te kort. Zorg voor een betekenisvolle beelden. Denk na wat je 
beeld betekent.

Je kan videobeeld zoeken via deze pagina: https://www.evernote.design/categories/stock-videos/

Je hebt nu beeld gezocht en opgeslagen. Het kan altijd zijn dat je meer beeld later opzoekt. 

Je gaat jouw eerst project maken, bekijk de volgende video: https://youtu.be/JzwRuKniQro

Het doel is om een video te maken van minimaal 2 minuten lang en maximaal 5 minuten die jouw 
thema en verhaal duidelijk over brengen. 

Sla jouw werk goed op! doe dit op jouw OneDrive: Bekijk de video
Deel de link ook met de docent: Bekijk de video

STAP 1

MONTEREN
LEERDOELEN

- Aan de hand van een thema werken
- Verschillende bronnen gebruiken voor materiaal
- Shots controleren op kwaliteit en bruikbaarheid
- Beelden importeren, bewerken en monteren met   
 video-editing software

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Document met gekozen thema en ingevulde vragen
- Link naar jouw OneDrive
- Montage als mp4 bestand

DE OPDRACHT

Het doel is om een video te maken van minimaal 2 minuten lang en maximaal 5 minuten die jouw 
thema en verhaal duidelijk over brengen. Het volgende moet in jouw montage zitten:

CHECKLIST

De montage is minimaal 2 minuten lang De montage bevat meer dan 10 verschillen-
de video’s

De video heeft 3 verschillende audiotracks Er is gewerkt met een fade-in, fade-out

De montage heeft aan het begin een 
geanimeerde titel met daarin het thema

De montage heeft aan het einde een titel 
met jouw naam

Er is gewerkt met color-grading Er is een call-to-action in de video

INLEVEREN: LINK NAAR JOUW ONEDRIVE MET DAARIN ALLE BESTANDEN
 MONTAGE ALS MP4 BESTAND

https://www.evernote.design/categories/stock-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=JzwRuKniQro
https://youtu.be/RZAh9ELHACc
https://youtu.be/AELSDTg35Qg?t=406
https://youtu.be/AELSDTg35Qg?t=541
https://youtu.be/AELSDTg35Qg?t=269
https://youtu.be/gqLdMSYu-c0
https://youtu.be/hmdxSTIm_lU


Het doel is om een video te maken van minimaal 2 minuten lang en maximaal 5 minuten die jouw 
thema en verhaal duidelijk over brengen. Het volgende moet in jouw montage zitten:

CHECKLIST

De montage bevat meer dan 10 verschillen-
de video’s

Er is gewerkt met een fade-in, fade-out

De montage is minimaal 2 minuten lang

De video heeft 3 verschillende audiotracks

De montage heeft aan het begin een 
geanimeerde titel met daarin het thema

De montage heeft aan het einde een titel 
met jouw naam

Er is gewerkt met color-grading Er is een call-to-action in de video

MONTEREN
LEERDOELEN

- Beelden importeren, bewerken en monteren met   
 video-editing software
- Werken met OneDrive en exporteren vanuit Premiere Pro
- Film begrippen toepassen en begrijpen

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Link naar jouw OneDrive
- Montage als mp4 bestand
- Screenshot van de vragen correct beantwoord

Je hebt nu een videomontage gemaakt. Controleer nog even goed of je alle eisen in jouw montage 
hebt zitten. Bekijk vervolgens de begrippen en start de minitoets

DE OPDRACHT

Klik hier om de begrippenlijst te zien, bekijk deze goed door!

Alle begrippen goed doorgenomen? 
Klik hier om de minitoetst te starten, je moet meer dan 12 vragen goed hebben beantwoord!

Maak een screenshot (CMD+Shift+4) van de goed beantwoorde vragen en lever deze in.

BEGRIPPEN & MINITOETS

INLEVEREN: LINK NAAR JOUW ONEDRIVE MET DAARIN ALLE BESTANDEN
MONTAGE ALS MP4 BESTAND

https://youtu.be/AELSDTg35Qg?t=406
https://youtu.be/AELSDTg35Qg?t=541
https://youtu.be/AELSDTg35Qg?t=269
https://youtu.be/gqLdMSYu-c0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/181D9dy1pe5TNrl2zJ5Fp3_S-w5QWiNpn/edit?usp=sharing&ouid=108988287379770494555&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/1yB_e01phbtMPzQGQOmpe_j046pPhu6TqdeGt7MRPYWw/edit?usp=sharing
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