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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Opnameleider Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Productieleider onder wie ressorteren het Hoofd Beeld, Hoofd Geluid, Hoofd 
Montage, Hoofd Script, Hoofd Videotechnicus, Hoofd creatief ontwerper 

Onder : Indirect: de regisseurs en regieassistenten   
 

Doel van de 
functie 

 Leiding geven aan de werkzaamheden van de cameramensen, het technisch personeel 
en het startsignaal geven aan de presentatoren, journalisten, aankondigers, acteurs en 
artiesten tijdens vooraf opgenomen of rechtstreekse uitzendingen (informatiebulletins en 
televisie-uitzendingen). 

 Zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen de regie en de set. 
 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van de opnames op operationeel gebied. 
 Coördineren van de setcrew (technische crew) en de sprekers (journalisten, 

presentatoren, enz.) tijdens de opname van een programma. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Coördineren van de operationele werkzaamheden van de technische crew op de set. 
Geven van duidelijke en nauwkeurige aanwijzingen aan de technische crew. 

 Deelnamen aan vergaderingen voor de voorbereiding van de uitzending. Uitwisselen 
van informatie en overleggen met de regisseur, de technische/artistieke crew, de script 
en de hoofdredacteur van de uitzending. Duidelijk doorgeven van alle nodige informatie 
voor een goed verloop van de uitzending, aan alle op de set aanwezige personen..  

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Verhoogde aandacht tijdens rechtstreekse uitzendingen. Snel reactievermogen ingeval 
van onverwachte voorvallen.   
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 Verantwoordelijkheden 40.03.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden van de opnames op operationeel gebied, zodat de setcrew operationeel is. Dit houdt o.a. in:  
.    bijeenbrengen van de setcrew (geluid, hoofd elektricien, alle videoassistenten); 
.    coördineren van de repetitie; 
. controleren dat aan de planning gehouden wordt; 
. zorgen voor de coördinatie in samenwerking met de regisseur. 
 

 Coördineren van de setcrew (technische crew) en de sprekers (journalisten, presentatoren, enz.) tijdens de 
opname van een programma teneinde het programma te realiseren volgens het script en binnen de 
gestelde deadlines. Hiertoe onder meer: 
.     geven van operationele instructies aan de technische crew; 
. organiseren van de verplaatsingen op de set; 
.     begeleiden van de gasten, artiesten, acteurs, figuranten en presentatoren; 
.     doen naleven van het opnameschema; 
.     communiceren via de intercom met de regie en de regisseur. 
  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde stress tijdens de opname, omdat men meteen moet kunnen reageren op onverwachte 

voorvallen, men de juiste beslissingen moet nemen en omdat fouten onmiddellijk gevolgen hebben voor de 
reputatie van de zender. 
 
 
 
 
 
 

 


