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Het Programma

09:30 – 11:00 De Studio Fictie Oefening

De Opdracht

De Leerdoelen

De Randvoorwaarden

IMVFX

De Coaching

De Besprekingen en Evaluaties

De Toetsing en Beoordeling 

Tips en Tops

Vragen

11:00 – 11:15 Pauze

11:15 – 11:45 Presentatie SFO’s door RPS

12:00 – 13:00 Een kijkje in de studio, uitleg van de set door studenten Production Design

13:45 – 17:00 Aftrap eigen vakklas



De Studiegids



De Opdracht

Maak een film van maximaal 5 minuten (inclusief titels)

In deze oefening werken jullie samen,  
ieder vanuit de eigen discipline

De student productie is eindverantwoordelijk en 
de student regisseur heeft de artistieke leiding



De oefening is gericht op 

Samenwerken
• Zorg ervoor dat het doel helder is; stel teamdoelen

• Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden

• Zorg voor een goede taakverdeling

• Maak duidelijke afspraken

• Erken elkaars verschillen, kwaliteiten en emoties

• Wees een bron van inspiratie

• Voer constructief en frequent overleg

• Elkaar zo nu en dan een complimentje geven doet wonderen

Communiceren
• Stel vragen

• Zorg voor een positieve houding

• Geef ruimte voor feedback

• Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen
en wees een OEN: Open Eerlijk en Nieuwsgierig

De Leerdoelen



Leren en ontwikkelen
• Sterke en minder sterke punten kunnen benoemen en daaruit persoonlijke leerdoelen formuleren

• Daarnaast zijn er nog de eigen VAKKLASDOELEN (allemaal te vinden in de studiegids)

De Leerdoelen vervolg



De Randvoorwaarden

BUDGET
• € 400,=

Van de studenten wordt een eigen bijdrage gevraagd t.b.v. de catering (cursisten en acteurs niet)

ALGEMEEN
• film duurt maximaal 5 minuten (incl. titels)

• 1 dag repetitie in de studio met regie, cast en productie

• 1 dag doorloop op de set (setdressen, uitlichten en decoupage aanpassen)

• 1 dag opname

• 4 dagen beeldmontage

• 1 overdrachtsdag

• 3 dagen geluidsmontage

• 1 dag eindmixage

• 1 dag vertoningsklaar maken

• Alle apparatuur komt via de filmacademie. 
Er mag GEEN apparatuur worden ingehuurd

• Rooster te vinden op myahk



IMVFX

• IMVFX-Studenten doen in beperkte mate mee aan de SFO
Denk bijvoorbeeld aan het invullen van de achtergrond van een raam, of het toevoegen van rook (STOCK).
De betrokken IMVFX studenten zijn  bij het draaien van “hun” shots op de set aanwezig

• Maximaal één shot per film

• Er mag geen gebruik worden gemaakt van greenscreen

• Alle VFX-ideeën in overleg met Kasper Oerlemans (studieleider IMVFX)

• Mits voorafgaand overlegd en goedgekeurd, werken de IMVFX-studenten aan titels

• IMVFX studenten doen mee aan de workflow-test en ze zijn aanwezig bij de les set-discipline en de evaluaties



De Coaching TIJDENS DE PRE-, POSTPRODUCTIE EN OP DRAAIDAGEN

Studenten worden gecoacht en beoordeeld op:

• Inhoud
• Aanpak
• Samenwerking en communicatie
• Het leerproces
• Vaktechnische zaken



De Besprekingen en Evaluaties: IN AANWEZIGHEID VAN DE COACHES

• Workflow Testdag – donderdag 27 september
Aanwezig zijn: Cinematography, Montage, Sound Design, IMVFX en Productie.
Test van de route die het gedraaide materiaal moet doorlopen. Bij iedere film treedt een productiestudent op als post-
productie supervisor. Deze student is aanspreekpunt voor alle zaken rondom de post-productie en is verantwoordelijk 
voor de back-up van het materiaal en de juiste oplevering op de server.

• Stijlbespreking – vrijdag 5 oktober
Aanwezig zijn in ieder geval alle heads en de coaches/studieleiders vanuit de diverse vakklassen.
Vanuit je eigen vak/departement schrijf je een visie, waarin helder de gekozen stijl en het plan van aanpak verwoord wordt . 
Studenten productie zijn eindverantwoordelijk voor de verspreiding van het stijlpakket naar de betreffende coaches en 
studieleiders, zodat tijdens de stijlbespreking ook de haalbaarheid besproken kan worden. 
Plannen moeten uiterlijk woensdag 3 oktober om 17:00 uur in het bezit zijn van de coaches.

• Set-discipline: De Do’s en Don’ts op de set  – dinsdag 9 oktober
Daar waar veel mensen met elkaar samenwerken, is het belangrijk om duidelijke communicatielijnen vast te stellen. 
De Opnameleider is verantwoordelijk om de arbeidsdiscipline op de set te waarborgen. 
Onder leiding van Marc van der Bijl gaan jullie hier per SFO aan werken.



De Besprekingen en Evaluaties: IN AANWEZIGHEID VAN DE COACHES - vervolg

• Breakdown-vergadering – woensdag 10 oktober
De breakdown is de basis van de organisatie: Het wie, wat, waar en waarom per scène uiteengezet.
Op de breakdownvergadering zijn alle heads aanwezig.  
Assisterende functies wonen deze vergadering alleen in speciale gevallen bij.
Het is het moment waarop je alle werkzaamheden van de verschillende departementen op elkaar afstemt om de neuzen naar een 
kant te krijgen. Ieder departement doet vanuit zijn eigen discipline het voorbereidende werk. Productie verzamelt deze gegevens en 
zet dit in de Magische Movie

• Draaievaluatie – aansluitend aan de opnames
Direct na de opnamen wordt er geëvalueerd over de communicatie en 
samenwerking tijdens het draaien. 
Wat ging er goed, waar liggen de verbeterpunten.

• Vakklasevaluatie – maandag 19 november

• Crewevaluatie – dinsdag 20 november
Een terugblik: waar kwamen we vandaan en waar staan we nu. 
Hebben we onze doelen bereikt, hoe verliep het proces.



Toetsing en Beoordeling

Studiepunten worden als volgt toegekend:

• De (vakklas)leerdoelen zijn in voldoende mate behaald

• Een voldoende beoordeling van het verslag

Het verslag behelst een evaluatie van jouw ervaringen m.b.t. de volgende aspecten:

• Samenwerking; hoe kun je dat bevorderen en jouw eigen rol daarin?

• Communicatie; van jouw ideeën, handelen en inbreng.

• Het ontvangen en geven van Feedback; hoe verging je dat?

• Verbeterpunten en persoonlijke leerdoelen voor het volgende project (ten minste 2 á 3)

• En de leerdoelen van je eigen vakklas, in hoeverre heb je die behaald?



Tips en Tops

• Een film maak je SAMEN
sleutelfiguren in de samenwerking zijn producent en regisseur

• Wees kritisch en blijf daarbij gefocust op het gezamenlijke doel

• Zorg voor een heldere communicatie

• Check, check, dubbelcheck
Check de randvoorwaarden; te vinden op myahk

• Maak goede afspraken met het magazijn m.b.t. het uit- en inchecken van de apparatuur
Zorg dat je bij het uitchecken een volledig ondertekend productieformulier hebt
(te verkrijgen bij Karin van den Heuvel van het onderwijsbureau)

• Gun elkaar te leren (historisch Faye de Wilde)



MAAR VOORAL
NAMENS ALLE COACHES, STUDIELEIDERS EN DOCENTEN

HEEL VEEL PLEZIER & SUCCES



VRAGEN?




