
 

 

PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Eindregisseur (m/v) Status : Goedgekeurd 

Functiecode : 30.01.01 Sector : Audiovisuele media 

Datum : 31/10/2005 Activiteit : Programmatie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Planning manager onder wie eindregisseurs, medewerkers styling, 
planners, medewerkers decor en beeldarchief ressorteren. 

Onder : Functioneel : ca. drie assistent regisseurs. 
 

Doel van de 
functie 

 Waarborgen van een coherent uitzendgeheel en een ononderbroken uitzending, 
conform de visie van het station.  

 
 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Verzamelen en centraliseren van alle programma’s en reclameboodschappen. 
 Superviseren van de uitzendingen die op antenne gaan. 
 

Sociale 
interactie 

 Geven van instructies aan de assistent regisseurs. 
 Communiceren met en afspraken maken met eindregie (extern) en 

programmatie (intern) over starturen en duurtijd programma’s. Afstemmen en 
uitwisselen van info met de planningsverantwoordelijke, verantwoordelijke 
archief, verantwoordelijke techniek, styling, commerciële dienst (reclameregie 
en planning), nieuwsredactie. Geven van aanwijzingen en instructies tijdens 
uitzendingen. Deelnemen aan coördinatievergaderingen.  

 
 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van audio- en videomateriaal, mengtafel en lichtmengtafel. Bedienen 
van een PC.   

 
 Langdurige aandacht en concentratie tijdens superviseren van uitzendingen. 

Snel en accuraat reageren op onverwachte problemen.  
 



 
 Verantwoordelijkheden 30.01.01   
 . Kerntaken 
 

 Verzamelen en centraliseren van alle programma’s (vooraf opgenomen en live) en 
reclameboodschappen zodanig dat de programmatie tijdig en correct op antenne kan gaan. 
Hiertoe o.m.: 
. visioneren van beeld en klankovergangen tussen programma’s, trailers en billboards, live 

bronnen en commercials op basis van het door programmatie opgesteld uitzendschema; 
. uitvoeren van inhoudelijke controles op trailers, billboards; 
. controleren van duurtijden en/of starturen van programma’s en bepalen van in en uitprinten 

van programma’s (integreren van reclameboodschappen); 
. opstellen van een grafisch avondoverzicht; 
. timen en controleren van de teksten van omroepsters; 
. bijsturen van de programmatie i.f.v. de timing, in overleg met de planningsverantwoordelijke; 
. controleren van de aanmaak van grafische ondersteuning,  
. plaatsen van correcte logo’s, afhankelijk van de afgesproken look; 
.  verzamelen of rapporteren van nog ontbrekend antennemateriaal. 
 

 Superviseren van de uitzendingen op antenne zodat een inhoudelijk correcte en esthetisch 
verantwoorde uitzending gewaarborgd wordt. Dit houdt o.a. in: 
. controleren van de finale antennelijst aan de hand van het avondschema, vooropgesteld door 

de dienst programmatie; 
. verzamelen van ontbrekende items, vervangen of laten vallen van ontbrekende items; 
. aftellen en ‘cuen’ van interne of externe regies; 
. klokvast maken van live nieuwsprogramma’s; 
. adequaat reageren op onverwachte problemen: niet tijdig beschikbaar van items, livebronnen, 

enz. geen of verkeerde ondertiteling, foute programma’s,…; 
. uitvoeren van last-minute aanpassingen; 
. voorbereiden van de nachtelijke programmatie en van de antennelijst van de volgende dag; 
. opmaken van eindregieverslagen t.b.v. communicatie aan de directie. 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk tijdens de uitzendingen, omdat men direct moet kunnen reageren op 

onverwachte voorvallen, de juiste beslissingen moet nemen en fouten rechtstreekse gevolgen 
hebben voor de reputatie van de zender. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


