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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Beeldmenger (m/v) Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Chef techniek. 
Onder : Geen. 
 

Doel van de 
functie 

 Tot stand brengen van beeldeffecten en van de juiste overgangen bij beelden uit 
verschillende beeldbronnen, op aangeven van de regisseur, teneinde een 
samenhangend en aantrekkelijk TV programma samen te stellen.    

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van de opname. 
 Mengen van beelden en realiseren van beeldeffecten tijdens de opname (live opnamen 

en vooraf opgenomen programma’s) i.s.m. de regisseur. 
 Helpen bij het afbreken/opbergen van de apparatuur, verhelpen van kleine storingen en 

signaleren van andere storingen aan hoofd labo of chef techniek. 
 Opvolgen van de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in de ruimere audiovisuele 

omgeving. 
 

Sociale 
interactie 

 Intensief overleg plegen met de regisseur (of klant) voor en tijdens opnamen. Geven van 
instructies aan cameramannen tijdens de opname. Overleggen met de chef techniek 
m.b.t; gevolgde werkwijze, de benodigde apparatuur, technische defecten. Eventueel 
overleggen met collega beeldmengers over werkwijze/aanpak project. E.e.a. ook af en 
toe in één vreemde taal (mondeling).  

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van verschillende toestellen eigen aan het mengen en bewerken van  beelden 
en van het realiseren van beeldeffecten.   

 
 Oplettend en geconcentreerd werken tijdens de opname. Attent zijn voor de wensen van 

klant/regisseur. Alert zijn voor gunstige beelden.  Nauwkeurig installeren en 
configureren van de apparatuur. 
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 Verantwoordelijkheden 60.11.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden van de opname zodanig dat alle benodigde apparatuur operationeel is in functie van de aard 
van de opname en overeenkomstig de wensen van de regisseur. Hiertoe o.m.: 
. zich informeren over en inleven in het onderwerp van het programma; 
. overleggen met de chef techniek en de regisseur en in samenspraak beslissen over de benodigde 

technische middelen; 
. bepalen van de meest aangewezen werkwijze op basis van de resultaten van het overleg;   
. opbouwen en installeren van de benodigde apparatuur (video-menger) en configureren van de 

programma’s van de apparatuur. 
 

 Mengen van beelden en realiseren van beeldeffecten en trucages tijdens de opname (live opnamen en 
vooraf opgenomen programma’s) i.s.m. de regisseur zodanig dat in beeld wordt gebracht wat de regisseur 
wil tonen. Dit houdt o.a. in: 
. tot stand brengen van de gewenste beeldovergangen en beeldeffecten door creatief gebruik te maken 

van alle mogelijkheden van de technische apparatuur; 
. meedenken met de regisseur, attent maken op gunstige beelden, eventueel zelf camera’s kiezen 

tijdens opnamen; 
. oplossen van formaatproblemen bij de verschillende gebruikte elementen in de producties; 
. opvangen en beheren (ongemerkt) van last minute wijzigingen. 
 

 Helpen bij het afbreken/opbergen van de apparatuur, verhelpen van kleine storingen en signaleren van 
andere storingen aan hoofd labo of chef techniek zodanig dat de continuïteit van producties gewaarborgd 
blijft en het materiaal in goede staat bewaard blijft.  

 
 Opvolgen van de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in de ruimere audiovisuele omgeving teneinde 

de vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. 
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen en rug door beeldschermwerk tijdens voorbereiding en 

realisatie. 
 
 Langdurig werken in verduisterde werkruimten. Verhoogde werkdruk bij live opnames.   
 
 

 
 


