
 

   

 

 

Creditprotocol - versie januari 2016 
Laatste update: 19 januari 2016 - MS/AG 

 
De Filmacademie hanteert voor alle studentenproducties van jaar 1 t/m jaar 4 een 
creditprotocol; voor de eindexamenfilms gelden aanvullende regels. 
 
- De (af)titelingen voor producties dienen altijd vooraf door de productiestudent voor 

akkoord te worden voorgelegd aan de productiecoach. 
  
De productiestudenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud, volgorde, correcte 
naamsvermeldingen en spelling van de (af)titelingen en dienen bij het maken van de titels 
aanwezig te zijn. 
 
- Elke academieproductie begint met: De Nederlandse Filmacademie presenteert 

(Een film van … of Een … productie is niet toegestaan.) 
 

- Bij alle producties van jaar 1 t/m 4 is uitsluitend de Nederlandse Filmacademie de 
producent. Naamsvermelding van andere organisaties of bedrijven in de voortiteling is 
niet toegestaan; ook niet die van een omroep of anderen die in een productie hebben 
geparticipeerd. 

 
- Uitsluitend degene die het scenario daadwerkelijk heeft geschreven krijgt de credit voor 

scenario. Dus niet regie- of andere studenten die hebben meegedacht en/of suggesties 
hebben gedaan. Een deelcredit is alleen toegestaan na een gezamenlijk akkoord van de 
studieleiders scenario, regie en productie. Als scenarist en regisseur één en dezelfde 
persoon zijn, luidt de credit: Scenario en Regie. 
 

- Als een idee of verhaal van een ander dan de scenarist de basis vormt van het scenario, 
luidt de credit: Naar een idee of verhaal van… 

 
- Alleen de ‘heads’ mogen desgewenst zowel in de voortiteling als in de aftiteling worden 

vermeld.  
- Voor een andere dan gebruikelijke benaming van een credit is een akkoord nodig 

van de studieleider van de betreffende afstudeerrichting; 
 
- -Let er op dat de lengte van de aftiteling in verhouding is met de lengte van de film.  
 
- -Voor eindexamenfilms geldt dat er naast een aftiteling voor de festivalversie ook een 

aparte aftiteling voor de televisie-uitzending gemaakt dient te worden van max. 30 
seconden over beeld. Deze aftiteling dient vooraf goedgekeurd te worden door de 
participerende omroep en dient het logo van de betreffende omroepen en van de 
Filmacademie te bevatten. 
Op deze aftiteling mogen geen andere logo’s en ook geen URL’s van websites van 
bedrijven, fondsen of sponsoren vermeld worden. 

 



 

   

 

 
Voorbeeld van een voortiteling: 
 
De Nederlandse Filmacademie presenteert 
 
Namen hoofdrolspelers (alleen van toepassing bij een fictiefilm) 
 
Titel van de film 
 
 
Muziek 
 
Sound Design 
 
Montage 
 
VFX Supervisor 
 
Production Design 
 
Cinematography 
 
Scenario 
 
Productie 
 
Regie 
 
 
Voorbeeld van een aftiteling: 
 
Cast 
 
Scenario  
 
Regie  
 
Productie 
 
Cinematography  
 
Gaffer  
 
Production Design  
 
Art Direction  
 
Kostuumontwerp 
 
Montage 
 
Geluidsopname  
 
Mixage 
 



 

   

 

 
Sound Design  
 
Componist 
 
VFX Producer 
 
VFX Supervisor  
 
Post Production Supervisor 
 
Regie-assistentie  
 
Opnameleiding  
Assistentie opnameleiding  
Script-continuïteit  
 
Productieleiding  
Productie-assistentie  
Locatiemanager  
Runner  
Kindercoaching  
Kinderbegeleiding  
 
Camera-assistentie  
Data Handling  
 
Best Boy  
Lichtassistentie  
Grip  
 
Geluidsassistentie  
 
Assistentie Production Design  
Setdresser  
Rekwisieten  
Kleding op de set  
Kledingassistentie  
Visagie  
Special Make Up  
Locatiescout  
 
Compositor 
3D Animation 
Modelling & Animation 
VFX Generalist 
VFX Set Supervisor 
Grading 
 
Casting  
 
Catering  
 
Titelontwerp 
Stills  



 

   

 

 
Deze productie is mede mogelijk gemaakt door steun van: 
 
eigen bedrijven, instanties, personen e.d. (geen rechtsvormen vermelden, dus geen BV’s, 
NV’s e.d.) 
Je kunt nog een onderscheid maken tussen  
Met bijzondere dank aan en 
Met dank aan 
 
Filmacademie medewerkers mogen niet met naam en toenaam worden genoemd. De 
correcte vermelding luidt:  
Met dank aan alle Filmacademie medewerkers 
 
Bij een eindexamenfilm tevens vermelden Deze film kwam tot stand in samenwerking met 
… (naam omroep) 
 
©2016 Nederlandse Filmacademie/AHK 
 
Hieronder logo’s van i.i.g. Filmacademie en de betreffende omroep. 
 
Voor de omroep dient een aparte aftiteling gemaakt te worden van max. 30 seconden 
over beeld. Deze aftiteling dient vooraf goedgekeurd te worden door de betreffende 
omroep en dient het logo van de omroep en van de Filmacademie te bevatten. 
 
 
 

 


