VAKTERMEN
Pre production (Voor de opname)

PPM - Pre production meeting. Een bijeenkomst met opdrachtgever en streamstudio.nl waarin alle belangrijke
punten worden doorgenomen m.b.t. de studio opnames en uitzendingen. Denk hierbij aan het script, het
draaiboek en de callsheet.
Autocue - Met autocue verschijnt jouw tekst in alle studio camera’s. Zo kom je
over als een ontspannen en zelfverzekerde presentator die vlot zijn verhaal
vertelt. De autocue geeft ook aan om welke camera of welke dia het gaat en is
dus een verbindende factor met het studioteam.
Moodboard - Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, droom of gevoel. Dit wordt gemaakt om
uiteindelijk een idee te krijgen hoe de uiteindelijke productie eruit komt te zien.
Animatie / Motion graphic background - Is bewegend beeld dat in de achtergrond van een iets gezet kan
worden om het wat meer levendig te maken. Dit kan onder andere de intro/outro van de uitzending zijn.
Script - In het script wordt precies verteld waar de productie over gaat, wat de essentie is van het verhaal, wie wat
gaat presenteren of beantwoorden, welke visueel versterkende content beelden gebruikt gaan worden, of het live
is of een instart en hoe lang bepaalde items gaan duren.
Draaiboek - In het draaiboek zal te vinden zijn wat we op de studio opnamedag gaan draaien, met wie en de
tijden van de verschillende op te nemen of uit te zenden items.
Shotlist - Een shotlist is een document met daarin een overzicht van alle shots die wij tijdens de studio opnames
of daarbuiten gaan draaien.
Visueel versterkende content - Dit zijn beelden die van belang zijn om je verhaal sterker te
maken. Als jij bijvoorbeeld praat over corona en achter in de tv zien we het symbool voor
coronavirus, dan begrijpt iedereen waar het over gaat zonder het daadwerkelijk benoemd
dient te worden. Visueel versterkende content beelden maken je verhaal dus sterker en
bovenal dynamischer.
Slugline - Een slugline is een markering van een begin van een autocue tekst zodat we tijdens de studio opnames
snel terug kunnen naar zo’n beginpunt.
Breakdown - Op basis van het script wordt er een breakdown gemaakt. Een breakdown bestaat uit een aantal
hoofdscript onderdelen en een aantal subscript onderdelen. Ieder script onderdeel heeft dan bijvoorbeeld zijn
eigen intro/outro/bumper etc.
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Callsheet - Een samenvatting van alle tijden wanneer iedereen tijdens studio opnames/uitzendingen aanwezig
moet zijn.

Production (Opnames/uitzendingen)

NDI - Network Device Interface is een manier om beelden vanaf een ander apparaat, naar de uitzending te
brengen. Een keynote/powerpoint presentatie is hier een goed voorbeeld van. Maar dat kunnen ook video’s zijn,
worden ook instarts genoemd.
Instart - Instartjes zijn o.a. videos/geluidsfragmenten die in beeld gebracht worden tijdens de opnames en/of de
uitzending.
Bumper - Een bumper wordt tussen script onderdelen gebruikt om een duidelijke scheiding aan te geven. Een
bumper duurt meestal maar enkele seconde.
Lavalier - Is een kleine microfoon die je met behulp van een klip bevestigt aan je kleding.
ENG - Een cameraploeg die op locatie gaat om hier beelden te maken die van belang zijn voor de opnames en/of
de uitzending.
CALL - Je ‘CALL’ tijd is de tijd dat jij aanwezig dient te zijn. Voor sommige personen zal deze tijd hetzelfde zijn, maar
voor bijvoorbeeld de studio opbouwers is die eerder.
L3 - Ook bekend als lower third is eigenlijk een bewegende titel waarin de naam van de
spreker wordt gezet en bijvoorbeeld zijn functie.
Cut - Cut staat voor het einde van een opnamegedeelte. Dit kan zijn omdat de opname goed is (good take) of het
kan zijn omdat het niet goed gaat (false take).
Totaaltje - Een totaalshot is het shot waarmee de video meestal wordt begonnen/afgesloten. Dit totaalshot laat de
gehele set zien.
WIDE shot - Een WIDE shot is een wijd shot wat een groot
gedeelte van de set laat zien.
MID shot - Een MID shot is een shot waarbij deels is
ingezoomd.
CLOSE shot - Een ingezoomd shot van bijvoorbeeld de
spreker. Dit brengt de aandacht van de spreker echt naar de kijker en andersom.
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Zoom - Een zoom wordt gebruikt om beelden levendiger c.q. dynamischer te maken. We kunnen inzoomen en
uitzoomen.
Pan/tilt - Een PAN/tilt wordt eveneens gebruikt om beelden levendiger c.q. dynamischer te maken. Een pan gaat
van links naar rechts of van rechts naar links. Een tilt gaat van onder naar boven of van boven naar onder.
Regie - Regie staat voor de leiding tijdens studio opnames/
uitzendingen. De regie bepaald wat en hoe er wordt opgenomen,
hoelang het duurt, met welke camera etc.
Take - Een take is een fi lm opname. Een uitzending kan opgenomen
worden in meerdere takes. We kennen een good take en een false
take.
Tegen shot - Een tegenshot is een term die in de praktijk gebruikt wordt om de interactie te fi lmen tussen twee
presentatoren.
Poll - Een poll is een peiling naar de mening van het publiek. De uitslag van een poll geeft een opinie van de
ondervraagden weer.
CTA - Call to action - De betekenis is eigenlijk de kijker/deelnemer aanzetten om een specifi eke handeling uit te
voeren na het zien van beeld. Dit kan zijn: actie uitvoeren in de vorm van een aankoop, download, korting of
simpelweg het ophalen van informatie.
Chat - Tijdens een uitzending kan er gebruik gemaakt worden van een chat. Deze is openbaar en kijkers/
deelnemers kunnen hier hun vraag stellen of reageren op bepaalde fragmenten. Bij streamstudio.nl wordt de chat
vaak beantwoord door de klant omdat streamstudio.nl meestal niet de inhoudelijke kennis heeft om vragen te
kunnen beantwoorden.
Q&A - Q&A is een besloten interactief middel om vragen te kunnen stellen aan bijvoorbeeld de presentatoren.
Deze vragen zijn anoniem en alleen zichtbaar voor diegene die de Q&A bediend. Dus ook hier bepaald de klant
welke vraag er doorgespeeld wordt naar de presentator.
Picture in Picture - Een plaatje in een plaatje.
Bijvoorbeeld als een presentator een livecall heeft in zijn
uitzending.
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Post production (Na de opname)

Intro/outro - Intro/outro is het herkenbare begin/einde van de video/uitzending. Een intro/outro bestaat
bijvoorbeeld uit beelden, een logo reveal, een animatie en passende muziek.
Aftiteling - Aftiteling is een tekst die aan het einde van een uitzending verschijnt waarin o.a. de namen van de
personen staan die betrokken zijn bij de productie.
Aftermovie - Aftermovie is een video met daarin diverse beelden/foto’s die achter de schermen opgenomen zijn.
Edit suite - De edit suite is feitelijk de
montageruimte. Hier staan de computers waar we alle
videobeelden tot een mooi geheel monteren.

Ticker - Een Ticker is een tekstvak dat in beeld zal verschijnen om de deelnemers iets te vertellen. Dit is meestal
een vlak, onder in beeld, dat van rechts naar links gaat. Hier kan dus allerlei informatie in staan.

De Zodde 5 | 1231MA Loosdrecht | 035 - 2019830 | rolf@streamstudio.nl

