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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Script Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd Script onder wie de scripts ressorteren. 
Onder : Geen   
 

Doel van de 
functie 

 Mede uitwerken van het programmaverloop en van de uitzending teneinde het 
programma te maken volgens het script.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Opstellen/uitwerken van een programmaverloop . 
 Assisteren van de regisseur bij de technische uitwerking van het prgrammaverloop. 
 
 
 

Sociale 
interactie 

 Deelnemen aan werkvergaderingen met het scriptteam. Deelnemen aan 
coördinatievergaderingen met de technische crew (regie), de productieleider en de 
Technisch directeur. Geven van aanwijzingen aan de technische crew tijdens de 
opnames. Foutloos opstellen van teksten in de moedertaal. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC en een character generator.  
 
 Langdurig aandachtig zijn tijdens het opstellen van teksten en het hoofdrekenen 

(rekenen in seconden). 
 



40 06 01  Script.doc   

 
 Verantwoordelijkheden 40.06.01   
 . Kerntaken 
 

 Opstellen/uitwerken van het verloop van de uitzending op basis van inlichtingen doorgegeven door de 
regisseur teneinde een programma te realiseren binnen de gestelde deadlines. Dit houdt onder meer in: 
.    ontvangen of uitwerken van het verloop in samenwerking met de regisseur;  
. in ontvangst nemen van het benodigde materiaal: cassettes, kaarten, pictogrammen; 
.    zonodig opvragen van kaarten en pictogrammen bij de infografici; 
. chronometreren van de tijdsduur van de set en dat van elke reportage en indelen van de dialogen; 
.   invoeren van teksten in de panelen met behulp van een character generator (bijv. de namen van de 

geïnterviewden); 
. voorlichten van de leden van de technisch-artistieke crew (grimeurs, geluidstechnicus) door het geven 

van technische informatie op basis van het  gekozen programmaverloop  
. bekijken en herwerken van de programma’s en/of de videobanden.  
 

 Assisteren van de regisseur bij de technische uitwerking van het programmaverloop, zodat het uitgevoerd 
wordt zoals het geschreven is. Dit houdt o.a. in: 
. assisteren tijdens de opnames en de montage; 
. mondeling aangeven van de opeenvolging van gebeurtenissen: keuze van de camera, start van een 

scène, onderwerp of de resterende tijd tot het einde van de uitzending (aftellen) en waarschuwen van 
de regisseur als er vertraging is; 

. noteren van alle wijzigingen (dialogen, plaatsen, …) t.o.v. het scenario;  

. zorgen dat het tijdschema van het verloop wordt aangehouden; 

. overhandigen van de videocassettes met de reportages, kaarten, pictogrammen, enz., aan de technici.  
 

  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk ten gevolge van strikte deadlines en (rechtstreekse) uitzendingen. 

 
 

 


