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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Productie-assistent Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd Productie onder wie de productieafdeling ressorteert 
(Productieassistenten, Technische Coördinator, Hoofd beeld, Hoofd geluid , 
Hoofd Script, Hoofd Videotechnicus, Hoofd creatief ontwerper en hun 
ondergeschikten). 

Onder : geen   
 

Doel van de 
functie 

 Assisteren van de producer tijdens de voorbereiding en organisatie van een uitzending 
en tijdens de postproductie van een programma teneinde een goed verloop van de 
producties te waarborgen. 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden en organiseren van het filmen/opnemen van de uitzending (preproductie). 
 Assisteren van de producer en de crew tijdens de opnames. 
 Voorbereiden en plannen van de montage en mixage van de opnames (postproductie). 
 
 

Sociale 
interactie 

 Uitwisselen van informatie met de producer, de technische crews, de gasten en (interne 
en externe) leveranciers tijdens alle stadia van het productieproces. Opstellen van 
teksten voor de presentator.  

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC.  
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 Verantwoordelijkheden 40.02.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden en organiseren van het filmen/opnemen van de uitzending (preproductie) volgens het 
concept van de uitzending teneinde de opnames probleemloos te laten verlopen. Dit houdt onder meer in: 
.    op de rails zetten van het concept van de uitzending, dat mondeling door de producer werd toegelicht; 
. waarborgen dat alle voorwaarden voor de creatie ervan vervuld zijn; 
. verrichten van opzoekwerk (getuigenissen, gasten); 
.    opzetten en uittypen van de planning van de opnames, montage en mixage; 
.    reserveren van hotels, materiaal en voertuigen, nodig tijdens de opnames; 
. reserveren van de catering tijdens de opnames;  
.    aanvragen van de verplichte toestemmingen om de opnames te mogen maken; 
.    maken van afspraken met de gasten en de presentator; 
.    anticiperen en zorgen voor alternatieve oplossingen (materiaal, gasten); 
.    aankopen van klein materiaal (accessoires, make-up); 
.    incidenteel opstellen van commentaar voor de presentator; 
. assisteren bij het mengen; 
. bekijken en herwerken van het programma. 
 

 Assisteren van de producent en de crew tijdens de opnames teneinde de continuïteit van de opnames te 
garanderen. Dit houdt onder meer in: 
. zorgen dat het programmaverloop van de uitzending klaar  is;  
. ontvangen en begeleiden van gasten tijdens de opname;  
. aanleveren van accessoires; 
. beheren van de agenda’s van de producer, de presentatoren en de artiesten; 
. inspreken van de voice off; 
. informeren  over wijzigingen in het programmaverloop tijdens rechtstreekse uitzendingen. 
 

 Voorbereiden en plannen van de montage en mixage van de opnames, zodat de postproductie optimaal 
uitgevoerd kan worden. Dit houdt onder meer in: 
.    reserveren van de montagestudio en de mixage studio; 
. uitschrijven van bestelbonnen; 
. inventariseren van de auteursrechten; 
.    archiveren, kopiëren en versturen van de videocassettes; 
.    afwerken van de post. 
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk tijdens rechtstreekse uitzendingen. 

 
 

 


