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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : TV Planner (Continuity) Activiteit : Programmatie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd eindregie, autopromotie en sponsoring onder wie de Eindregisseurs 
ressorteren  

Onder : geen 
 

Doel van de 
functie 

 Bijdragen tot  een ononderbroken en  juiste uitzending van welbepaalde programma’s 
op de zender door de Continuity uit te werken en de programma’s op antenne te 
brengen. .  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Uitwerken van de uitzendlijst van de verschillende zenders in samenwerking met het 
Hoofd eindregie.  

 Omzetten van de uitzendlijst in de Continuity. 
 Verzorgen van de administratieve opvolging van de  Continuity. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Dagelijks overleggen met de interne en externe producenten en met de scripts. 
Deelnemen aan informatie- en coördinatievergaderingen met het Hoofd Eindregie, 
Autopromotie en Sponsoring. Voortdurend overleggen met de eindregisseur m.b.t. de 
uitzending en met de reclameregie m.b.t. het invoegen van reclamepots en sponsoring. 
Overleggen met verschillende afdelingen als er informatie ontbreekt. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC en viewermateriaal. 
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 . Kerntaken 
 

 Uitwerken van de uitzendlijst van de verschillende zenders in samenwerking met het Hoofd eindregie 
teneinde er een programmaverloop  van te maken. Dit houdt onder meer in: 
. in ontvangst nemen en controleren van de theoretische, wekelijkse programmaroosters van de 

verschillende zenders; 
. mede uitwerken van de lijst met cassettenummers, reclamepots en autopromoties 
. nummeren van de producten volgens de geplande systematiek (barcodes). 
 

 Omzetten van de uitzendlijst in de Continuity zodat alles in gereedheid is om uitgezonden te worden. 
Hiertoe onder meer: 
. ontvangen van de dagelijkse Continuitylijsten; 
. opschonen van de Continuity, d.w.z. overbodige elementen weghalen (bijv. : niet verkochte 

reclameruimte); 
. inpassen van de specifieke elementen van de dag (omroepster, autopromoties, sponsors, …); 
. in ontvangst nemen van het benodigde materiaal (cassette, …) en controleren op volledigheid dat er 

niets mist; 
. opvragen van ontbrekend materiaal bij de betrokken diensten; 
. bekijken van de uitzendingen, autopromoties en reclamespots m.b.t. de lengte, uitzendtechnieken, 

eerbiediging van de stijl van de zender, eerbiediging van de signaletiek van de programma’s, … 
. opsturen van de Continuity naar de Continuity regisseur voor eindverificatie; 
. blokkeren van de gecontroleerde Continuity. 
 

 Verzorgen van de administratieve opvolging van de Continuity. Dit houdt onder meer in: 
 .    uitdelen van de Continuities aan de scripts, aan de videoruimte; 

. terugsturen van de spots en andere op de server opgeslagen onderdelen. 

. opbergen van opmerkingen, spots, logo’s, enz. in het archiefsysteem.  
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk door snel werken onder hoge druk als gevolg van onverwachte wijzigingen in de 

Continuity of technische problemen. 
 
 

 


