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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Multi Cameraman Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Verantwoordelijke multi camerateam onder wie ressorteren meerdere multi 
cameramedewerkers, camera-assistenten, tapeoperatoren, beeldmengers 
en een graficus 

Onder : Functioneel : 1 à 2 camera- assistenten  
 

Doel van de 
functie 

 Aanbrengen en maken van beelden in de studio of op locatie, op aanwijzen van de 
regisseur teneinde programmaconcepten en ideeën zichtbaar te maken.   

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van de camerawerkzaamheden. 
 Maken van beelden in een opnamestudio of op locatie , o.l.v. een regisseur. 
 Ontmantelen, opbergen van het materiaal, samen met de crew.  
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met (vooral  eerste cameraman)  regisseur, Script, beeldmixer en Director 
of Photography studiomeester m.b.t. weer te geven beelden (ook in 2 vreemde talen). 
Doorgeven van kennis en geven van instructies aan camera-assistenten.  

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een camera: scherp stellen, zoemen, bewegen, kadrages… 
 
 Oplettend en aandachtig zijn bij het maken van beeldopnames. Attent zijn voor de 

wensen van regisseur.  
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 Verantwoordelijkheden 60.08.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden van de camerawerkzaamheden zodat de door de regisseur gewenste weergave 
gerealiseerd kan worden. Hiertoe o.m.: 
. doornemen van het draaiboek van een programma samen met de volledige crew, bespreken van 

technische problemen (opstelling, beweging, verplaatsing camera,…), zoeken van oplossingen, 
aanpassen scenario; 

. geven van instructies aan de camera-assistent m.b.t. uit te voeren werkzaamheden; 

. opstellen en instellen van materiaal overeenkomstig het scenario: statief, camera, installaties; 

. kiezen van de juiste lens en correct afregelen; 

. controleren van de goede werking van alle signaalfuncties en van het communicatiesysteem (Tally, 
Intercom, Retour); 

. doornemen van het volledige programma, aanbieden van beelden en eventueel wijzigen van 
cameraopstelling, camerabewegingen of bekabeling. 

 
 Maken van beelden in een opnamestudio of op locatie, o.l.v. een regisseur, zodanig dat  de gewenste 

beelden van (live) opnames beschikbaar zijn voor de beeldmontage. Dit houdt o.a. in: 
. bedienen van de camera en maken van beelden op aanwijzen, via de intercom,  van de Script   

regisseur, beeldmenger, shader of Director of Photography; 
. volgen van het programma via het antennesignaal en anticiperen op situaties tijdens (live) 

programma’s; 
. signaleren van technische problemen tijdens de opname aan de Director of Photography; 
. opvolgen van specifieke instructies van de regisseur, verantwoordelijke productie of Director of 

Photography tijdens de opnamen.  
 

 Ontmantelen, opbergen van het materiaal, samen met de crew, zodanig dat de continuïteit van de 
opnamen gewaarborgd blijft. 

 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Sjouwen met en tillen van beeldapparatuur. 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen, oren en rug bij camerawerkzaamheden gedurende een 

gedeelte van de dag.  
 
 Kans op ongeval bij gevaarlijke cameraopstelling (vb. op stelling).  

 
 
 


