
PLP-IF 4 
Leerdoelen 

1. Als editer wil ik een goed geëditte promotiefilm realiseren zodat de klant of 
gebruiker deze op social media kan inzetten bij het werven van nieuwe 
vrijwilligers.   

 Dit leerdoel valt binnen de tegel(s): Content creation  
2. Als editer wil ik een goede color correction realiseren zodat de klant of 
gebruiker een professioneel uitziend product heeft.     
 Dit leerdoel valt binnen de tegel(s): Content creation 

3. Als editer wil ik realistische en passende geluidseffecten realiseren zodat 
de klant of gebruiker een professioneel uitziend product heeft.  
 Dit leerdoel valt binnen de tegel(s): Content design 

Omschrijf per leerdoel preciezer / gedetailleerder wat je 
minimaal wilt leren. 

1.Dit leerdoel is tevens het einddoel van deze IF. Ik wil een pakkende 
promotiefilm “met een twist” maken/leren maken. Hierbij wil ik me vooral 
richten op het juist in elkaar zetten van de gemaakte filmbeelden.  
2. Het verzorgen van een goede kleurcorrectie in film is iets dat ik nog niet 
kan, maar erg graag wil kunnen en noodzakelijk vind voor een goede edit. 
Dit wil ik voor deze film dus gaan leren. 
3. Ik realiseer me dat het verzorgen van geluid(seffecten) in film er voor 
zorgt dat het een professioneel uitziend product kan worden. Echter heb ik 
hier alleen in de eerste klas een beetje van geleerd. Daarom wil ik me hier 
nu in verdiepen.  

Omschrijf de IF leeractiviteit die je in deze IF  gaat uitvoeren 
en die past bij jouw leerdoelen. 

KDeze periode ga ik twee IF’s besteden aan de opdracht: Promotion movie 
in opdracht van poppodium Atak. Deze opdracht is te vinden in de pool 
(http://thepool.actsaxion.nl/job/2405/) en zal ik realiseren samen met Daan 
Kramer. 

Welke producten (of resultaten) ga je realiseren waarmee je 
laat zien in hoeverre je je leerdoel behaald hebt? En benoem 
welke kenmerken elke product (of resultaat) moet hebben. 
Aan welke eisen moet het voldoen?  



Het uiteindelijke product van deze twee IF’s zal de promotiefilm voor Atak 
zijn. Tijdens IF3 werk ik aan de preproductie en in IF4 zal ik de edit van de 
film op me nemen. Dit gaat in samenwerking met Daan Kramer. Hij zal 2D 
effecten maken in de film en me waar nodig helpen met de edit. 

Geef je planning en een globale uren besteding (5 ects = 140 
uur). 

Week 1: Opstart, vakdocent kiezen, project kiezen, PLP  10 uur 
Week 2: Contact met Atak      5 uur 
Week 3: Onderzoek geluid/geluidseffecten    10 uur 
Week 4: Onderzoek edit/kleurcorrectie     15 uur 
Week 5: Filmen in Atak, datamanagement    20 uur 
Week 6: Afwezig door oogoperatie, dus:    0 uur 
Vakantie: Ruwe montage       30 uur 
Week 7: Geluid monteren       20 uur 
Week 8: Kleurcorrectie        20 uur 
Week 9: Feedback en aanpassingen Atak, afronden,  
  presentatie maken      15 uur 
Week 10: Presenteren 

Welke bronnen (literatuur/hulpmiddelen) ga je raadplegen 
en waarom? 

Welke soft- en/of hardware ga je gebruiken? 

sVakdocenten: kunnen me helpen de juiste beslissingen te maken 
Blogs/websites: te gebruiken naar research over wat regie inhoudt 
Films met commentaar van regie/productie etc.: andermans kijk op het vak 
leren 
Software: editsoftware van Adobe, genoeg kennis om er mee te kunnen 
werken. 
 

Wie gaat jou begeleiden? Welke begeleiding heb je van 
haar/hem nodig? 

Naam begeleider: Rob Maas 

Wijze van begeleiden: Begeleidt me bij het halen van de leerdoelen 
Naam begeleider: Remco Mikkers 

Wijze van begeleiden: Vakdocent, zal me waar nodig helpen en begeleiden 
bij de edit 
 
 



Hoe ga je het proces / deelproducten / voortgang inzichtelijk 
maken voor je begeleiders en coach? 

De voortgang die ik in dit project maak zal ik bijhouden in mijn blog: 
https://ikfocus.wordpress.com 

Wat wordt je online portfolio item? 

Het eindproduct zal een promotiefilm zijn, welke te zien zal zijn op youtube 
of vimeo en hopelijk op de website van Atak. Het eindproduct zal worden 
gerealiseerd i.c.m. IF 4 en het project van Daan Kramer. 

Geef in onderstaand overzicht d.m.v. een X aan: 
- in welke focusgebieden je al hebt gewerkt in eerdere IF’s en 
- in welke je nu wilt gaan werken. 
- Voeg een T toe als je in teamverband werkt. 

focusgebied IF1 IF2 IF3 IF4 

Techn Design     

Techn Development     

Concept Design X X XT  

Experience Design X    

Promotion X    

Content Design  X XT XT 

Content Creation  X XT XT 

Na 4 IF’s heb je: 
- binnen minimaal drie focusgebieden én twee verschillende lijnen 
(kleuren) gewerkt 
- in minimaal 1 IF samengewerkt. Met andere studenten (K&T of anders) of 
met professionals uit de praktijk. 
 

 


