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Planningsfase 
Uitbreiding van bestaande planningoverzichten met nadere projectplanning, zoals 
data / deadlines t.a.v. ‘scenario op slot’, pre-productie elementen (locaties, casting, 
begroting, workflow post, decoupage, stijlbespreking, breakdownvergadering, enz.  
 
Verzoeken om van deadlines te mogen afwijken moeten worden gericht aan de 
planningscommissie, die (in de persoon van de voorzitter) zich bij de betrokken 
studieleiders nader informeert over het belang om af te wijken van een deadline en in 
overleg met hen een besluit aan de studenten communiceert.  
 
 
Scenariofase 
 

 Per projectsoort wordt vooraf een uitgebreide projectplanning vastgesteld, met 
deadlines voor de verschillende elementen;  

 1ste Groenlicht moment op basis van idee, thema, onderwerp, synopsis; 

 2e Groenlicht moment op basis van outline / treatment, voorzien van lijst met 

gewenste hoofdlocatie(s) en opgave beoogde lengte; 
 Per draaidag maximaal 1 locatie (binnen een locatie is eventueel een enkele 

verplaatsing toegestaan, b.v. twee verschillende kamers in een huis); met 
andere woorden: geen ‘company move’. 

 Aantal draaidagen is tevens het maximaal aantal locaties; 

 Timing per scene (vanaf 1ste t/m definitieve scenarioversie) door regiestudent 
i.s.m. productiestudent; 

 Regievisie, karakterbeschrijvingen, definitieve timing, productioneel plan van 
aanpak, inclusief pre-productieplanning met deadlines op te leveren op 
moment van overdracht scenariofase naar pre-productiefase; 

 
Notabene: 
 

Tijdens coaching en groenlicht momenten: 
 

 Locaties moeten mede worden beoordeeld op praktische haalbaarheid 
en veiligheid, kortom alles wat invloed kan hebben op het (tijds) verloop 
van draaien; 

  Aantal wisselingen van DAG en NACHT; 

 Stunts/special effects 

 Interieur / exterieur scenes met auto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Preproductiefase 
 

 Timing bij repetities regisseur met acteurs door regie-assistent; deze 
informeert de regisseur waar en wanneer afwijkingen optreden t.a.v. de vooraf 
bepaalde timing;   

 Stijlbespreking met de coaches van alle afdelingen: inhoud, visie en stijl m.b.t. 
alle departementen (locaties, mood boards, geluidsontwerp, enz.) 

 Camera/licht- en geluidsstudenten leveren uiterlijk 1 week voor opname een 
weeglijst op aan de productiestudent van de apparatuur die zij wensen mee te 
nemen - in geval van overbelasting, beziet de productiestudent of de huur van 
een extra vervoersmiddel financieel inpasbaar is. Zo niet, dan wordt er een  
selectie gemaakt van apparatuur, tot het maximaal toegestane gewicht is 
bereikt. 

 De regiestudent informeert de camerastudent voorafgaand aan het maken van 
de decoupage wat de timing is van iedere scene; 

 Bespreking 1ste versie decoupage (mede aangegeven in gelijnd script) en 1ste 
versie draaiplanning (nader vast te stellen per projectsoort, i.i.g. bij 
eindexamenfictieproject uiterlijk 3 weken voorafgaand aan 1ste draaidag);  

 Bespreking lichtplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan 1ste draaidag; 

 Bespreking definitieve versie decoupage en definitieve draaiplanning (nader 
vast te stellen per projectsoort, i.i.g. bij eindexamenfictieproject uiterlijk 2 
weken voorafgaand aan 1ste draaidag;  

 Definitief groenlicht moment m.b.t. haalbaarheid (nader vast te stellen per 
projectsoort, i.i.g. bij eindexamenfictieproject uiterlijk 2 weken voorafgaand 
aan 1ste draaidag);  

 Breakdownvergadering, uiterlijk 1 week voorafgaand aan 1ste draaidag 
(breakdown sheets naar alle coaches). 
 

 
Uit- en incheck  
 

 Productiestudent maakt afspraak met medewerkers magazijn m.b.t. exacte tijd 
voor uit- en incheck; 

 Controle tijdens het laden in bus(sen) van totaalgewicht (nader te bepalen wie 
en hoe); 

 
 
Draaidagen 
 

 Een maximum van 10 uur tussen crewcall en wrap en 12 uur tussen ‘uit en 
thuis’ voor ieder lid van crew & cast;  

 Turn-around bij night shoot van tien uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 
13.00 uur de volgende call); 

 Productieboekjes naar alle betrokkenen - dus ook alle coaches – uiterlijk 4 
dagen voor 1ste draaidag; 

 Call sheets worden steeds een dag vooraf verstuurd (ook aan alle coaches) 
en de informatie daarop over tijden is bindend – afwijkingen of wensen 
daartoe worden direct gecommuniceerd aan de productiecoach; 



 
 

 Timing van ieder shot (de actie) door script supervisor; deze informeert de 
regie-assistent; 

 De regie-assistent calculeert (de actie van) alle shots van iedere scene en 
maakt een realistische inschatting of de lengte overeenkomt met de vooraf 
bepaalde lengte; 

 Wanneer afwijkingen optreden t.a.v. de vooraf bepaalde timing informeert en 
adviseert de regie-assistent de regisseur; 

 Productie heeft de opdracht / het mandaat om 10 uur na eerste call ‘de 
stekker eruit te trekken’; 

 Productie heeft opdracht/mandaat om onveilig gedrag op en buiten de set te 
signaleren, te stoppen en door te spelen aan de betrokken coaches; 

 Dagrapporten – met exacte opgave van o.a. tijden call(s) en wrap(s) maar ook 
materiaal/dataverbruik en aantal slates worden aan het eind van iedere 
draaidag opgemaakt en getekend door productie en opnameleiding en direct 
gemaild aan betrokken productiecoach; 

 Bij overschrijding van maximaal aantal uren, materiaal/dataverbruik en 
grenzen van veiligheid informeert de productiecoach de andere coaches – in 
gezamenlijk overleg besluiten de coaches de te nemen maatregel(en) n.a.v. 
de overschrijding van uren en materiaal; 

 
Eventuele maatregelen:   
 

 Opdracht aan studenten om vanaf volgende draaidag alsnog te voldoen aan 
voorwaarden; 

 Troubleshooter (docent of gastdocent) afvaardigen naar set om toe te zien op 
naleving voorwaarden; 

 Vervangen van de trouble maker(s); 

 In het ergste geval tijdelijk of definitief stopzetten van de productie (met als 
gevolg dat degenen die niet verantwoordelijk zijn voor de ‘trouble’ de dupe 
worden;   

 
 

Draaievaluatie 

 Camerastudent levert schriftelijke opgave van het totale 
materiaal/dataverbruik; 

 Productiestudent levert schriftelijke opgave van het aantal gemaakte seturen; 
 
 
 

 
 

 


