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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Regisseur (TV) Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Adjunct Programmaleider onder wie de regisseurs ressorteren. 
Onder : Indirect – technisch-artistieke crew (ongeveer 12 personen)   
 

Doel van de 
functie 

 Ontwikkelen en in de praktijk brengen van productie-ideeën op een creatieve wijze,  
rekening houdend met de artistieke, technische en commerciële context van de zender, 
teneinde een concreet, globaal productieconcept af te leveren en realiseren van  het 
programma/de productie opzet  in samenwerking met de technisch-artistieke crew.   

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Ontwikkelen en evalueren van projecten en scenario’s. 
 Voorbereiden en coördineren van de opnames. 
 Zorgen voor de postproductie van het programma. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Leiden van de operationele werkzaamheden van de technisch-artistieke crew, script (in 
de regiekamer), artiesten en acteurs. Geven van duidelijke en nauwkeurige 
aanwijzingen aan de crew in de regiekamer. Deelnemen aan redactievergaderingen, 
productievergaderingen en vergaderingen vóór de opnames, waarbij het verloop van het 
programma helemaal doorlopen wordt met de crew. Uitwisselen van informatie en 
overleggen met de producent, de technisch-artistieke crew, de script en de 
hoofdredacteur van het programma. Incidenteel opstellen van teksten. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC. Hanteren van de beeldmenger (regiekamer). Beheersen van de 
diverse technische parameters teneinde een kwaliteitscontrole te kunnen uitvoeren.   

 
 Verhoogde aandacht tijdens het opnemen van de (rechtstreekse) uitzending.  
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 Verantwoordelijkheden 40.04.01   
 . Kerntaken 
 

 Ontwikkelen en evalueren van concepten en scenario’s teneinde programma’s te realiseren die 
overeenkomen met de normen en het profiel van de zender in overeenstemming met de huisstijl van de 
uitzending. Hiertoe onder meer:  
. ontwikkelen van programmaconcepten en evalueren of deze concepten beantwoorden aan de waarden 

en het profiel van de zender; 
. voorbereiden van de realisatie van het programma op basis van het scenario (format/inhoud) tot en met 

de opnames, daarbij rekening houdend met het budget en het beleid van de zender; 
. schrijven/opstellen/ontwikkelen van een kort draaiboek, scenario; 
. samen met de infografici zoeken naar beelden die overeenstemmen met de tekst/inhoud van het 

programma (via de archieven, het agentschap Belga en andere fotocatalogi) ; 
 ingeval van “fictie”: 

. opsplitsen van het scenario in scènes; 

. opstellen van een draaischema en planning, rekening houdend met criteria als efficiëntie, inhoud 
(dezelfde personen op dezelfde dag, alle nachtscènes tezamen, …).  

 
 Voorbereiden en coördineren van de opnames om programma’s te realiseren die overeenstemmen met 

het scenario (format/inhoud). Dit houdt o.a. in: 
. uitwerken / samen schrijven met de producer, van continuity wat de verfilming betreft; 
. bekijken van de verfilmde onderwerpen en controleren van de technische kwaliteit ervan (beeld en 

geluid); 
. aansturen van de technische crew tijdens de (live) opnames (keuze van de camerahoeken, enz.); 
. nemen van beslissingen bij onverwachte voorvallen (technische storingen, duplexverbinding die niet 

werkt, enz.).  
 

 Opvolgen en evalueren van de postproductie (montage en mixage) van het programma teneinde een 
eindproduct te realiseren conform de kwaliteitsnormen. Dit houdt onder meer in: 
. bekijken en evalueren van het eindproduct samen met de technisch-artistieke crew.  
. eventueel aanbrengen van correcties. 
 

  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk tijdens de opnames, 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. 

 
 
 

 
 


