Werken met Freemake

Met Freemake maakt bewerkt en deelt u uw eigen films of You Tube filmpjes gemakkelijker
dan ooit. Het omzetten naar allerlei formaten en knippen/plakken horen ook tot de
mogelijkheden. Aan het gebruik van Freemake is ‘freeware’, dus aan het gebruik zijn geen
kosten verbonden.
Doelgroep:

docenten en instructeurs VMBO en MBO

Opleidingsdoel:

het maken van interactieve posters

Studiebelasting:

1 dagdeel

Data en tijd

17 september 2012, van 9.15 tot 12.15 uur

Locatie:

Amersfoort, Disketteweg 11

Kosten:

€ 100,-

Combinatieaanbod: deze training kan worden gecombineerd met de training Werken met
Glogster, die wordt aangeboden op dezelfde data,
van 13.15 tot 16.15 uur
Kosten combinatie: € 175, inclusief lunch
Groepsgrootte:

maximaal 16 deelnemers

Trainer:

dhr. Hans Winsemius

Aanmelden
U kunt zich opgeven via www.consortiumbo.nl . Als u meer informatie wilt over het
trainingsprogramma, of een offerte wilt aanvragen voor een inhouse training/workshop,
kunt u contact opnemen met Hans Winsemius: 06-20494853 of
hwinsemius@consortiumbo.nl .

Het Consortium Beroepsonderwijs
Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van 40 ROC’s, ruim
200 VMBO-scholen en een groeiend aantal branche-opleiders. Het Consortium ontwikkelt en
implementeert een krachtige en duurzame onderwijs- en examenmethodiek voor het VMBO
en het MBO in de sectoren Techniek, ICT, Zorg en Welzijn en ondersteunt ontwikkeltrajecten
in diverse opleidingsrichtingen in VMBO, MBO en HBO. Kwaliteitscriteria: betrokkenheid van
het werkveld, borging door de onderwijsinspectie, draagvlak bij opleidingsteams, onderzoek,
analyse en duurzaamheid. De focus van alle activiteiten van het Consortium ligt op het
vakmanschap van de onderwijsprofessional, zowel in de school als in de beroepspraktijk.

Onderwerpen van de training
Het downloaden van films
Converteren van diverse films en video
Het bewerken van films
Het exporteren van films

Matrix bekwaamheidseisen van de docent Wet BIO
Competenties

Dag 1

1. Interpersoonlijk competent
2. Pedagogisch competent
3. Vakinhoudelijk & didactisch competent

x

4. Organisatorisch competent
5. Competent in het samenwerken met collega's
6. Competent in het samenwerken met omgeving
7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

