
TENDANCES

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ed. 2020 - ATLB - AGUR – CUD – Westtoer

Materiële overwegingen:  

FilmoraGo 
iOS en Android

Gratis videomontage-app. FilmoraGo is een intuïtieve 
app waarmee je veel tijd zal besparen. Met deze 
app kun je eenvoudige montages maken en ze  
rechtstreeks naar je smartphone exporteren.

Imovie 
Mac en iOS

Gratis videomontagesoftware voor Apple-systemen. 
Net zoals met andere apps kun je met Imovie je video's 
bewerken aan de hand van montage-effecten, tekst 
en overgangen. Deze app is volledig afgestemd op 
het “.mov”-formaat, het videoformaat van Apple.

Niveau: gemiddeld

Niveau: beginner

Om deze videomontagesoftware optimaal te kunnen gebruiken, raden we je aan op een computer te werken met een RAM-
geheugen van minstens 6 GB, een processor van het type Intel i5 en een relatief functionele graf ische kaart. Zorg ervoor dat alle 
updates zijn uitgevoerd, met name die van de graf ische kaart. Steek de stekker in het stopcontact indien je op een laptop werkt. 

Voor alle gebruikers

Nuttige en gratis 
fotomontagesoftware 

Tegenwoordig zijn video's de doeltreffendste manier om je zichtbaarheid op het net te verhogen. Des te meer 
omdat sociale netwerken volledig aangepast zijn aan videocontent. Vooral voor video's is het dus belangrijk de 
content met de juiste software te bewerken. Hieronder vind je een lijst met nuttige software en applicaties.

Content aanmaken



Magisto 
iOS, Android en online

Gratis app voor automatische videomontage die je kan downloaden 
maar die ook online beschikbaar is. Deze app is volledig afgestemd op 
Instagram en  maakt de video voor jou dankzij AI. Met Magisto maak 
je eenvoudige montages die je rechtstreeks naar je smartphone kan 
expor teren. Kies de bestanden die je wilt monteren, de stijl en de muziek, 
en de app doet de rest. 

OpenShot video 
PC en Mac

Gratis videomontagesoftware. Deze software biedt 
minder features aan dan een betalende software of 
DaVinci Resolve, maar is nuttig voor eenvoudige 
montages en vergt minder van je computer. 

Niveau: gemiddeld

DaVinci Resolve 
PC en Mac

Gratis software voor videomontage en kleurcorrectie 
om nog een stapje verder te gaan . DaVinci 
Resolve is de gratis tegenhanger van Adobe Premiere 
Pro. Dit programma biedt een brede waaier aan 
features die vergelijkbaar zijn met die van betalende 
montagesoftware.

Het is op dit ogenblik de beste gratis beschikbare 
videomontagesoftware.

Niveau: expert

Niveau: beginner


