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KOM LANGS

Creatieve opleiding met 
een brede technische basis 

All Areas: Beeld-Geluid-Montage-Regie

State-of-the-art materiaal

Specialisten in hun vak - bevlogen docenten

Werk je graag met een camera? 
Monteer je graag je eigen beelden? 
Wil je met geluid aan de slag? 
Vertel je graag verhalen? Dan is de 
professionele bacheloropleiding 
Film-TV-Video misschien wel iets 
voor jou. 

Onze opleiding BA Film-TV-Video hanteert een creatieve 
en praktijkgerichte aanpak. Zowel de technische als de 
artistieke aspecten van de audiovisuele wereld komen 
aan bod tijdens de praktijkopdrachten. Bij ons worden 
de studenten niet opgeleid tot louter cameraman, klank-
man, monteur, regisseur, scenarist of producer maar 
tot een creatieve doener die van alle markten thuis is. 
Bovendien zijn de practica-opdrachten volledig geïnspi-
reerd door de werkelijke noden van de professionele 
sector. Een echte hands-on opleiding met vakmanschap. 

In het eerste jaar maak je kennis 
met alle mogelijke disciplines uit de 
WHOHYLVLH��HQ�ȴ�OPVHFWRU��$OOH�DVSHF�
WHQ�YDQ�HHQ�ȴ�OP��RI�YLGHRSURGXFWLH�
komen aan bod. Regie vormt een 
essentieel onderdeel van het les-
senpakket, maar ook technische 
vakken als camera, montage en licht 
vormen jou in dit eerste jaar. Aan de 
hand van de individuele oefeningen 
en de feedback verwerf je de nodige 
ȴ�OPLVFKH�NXQGH�

In het tweede jaar staan specialisa-
ties als geluid, beeld- en  acteursregie, 
belichting en scenario op het pro-
gramma. Je leert om te gaan met 
JHVRȴ�VWLFHHUGH�DSSDUDWXXU�HQ�YHU�
schillende postproductietechnieken 
zoals grading, sonorisatie en mixage. 
Voor je opdrachten moet je goed in 
team werken, want de crew-ketting 
is maar even sterk als de zwakste 
schakel.

Tijdens het derde jaar ligt de klem-
toon bijna uitsluitend op Opdrach-
ten & workshop en Multicam. Je 
produceert zelf twee eindwerken. 
+HW�HHUVWH�LV�HHQ�LQGLYLGXHHO�ȴ�FWLH�
docu afstudeerproject dat onder 
jouw exclusieve verantwoordelijk-
heid wordt afgewerkt. Het tweede 
LV�HHQ�JURHSV�ȴ�FWLHȴ�OP�RS�5('�FDP�
ZDDUELM�MLM�EHZXVW�YRRU�HHQ�VSHFLȴ�H�
ke functie kiest.

Toen in 1939 werd uitgekeken naar een hooggelegen uitzendpunt 
voor het nieuwe Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut bleek het 
kasteel in het Dudenpark de ideale locatie. Gehecht aan deze geschie-
GHQLV� ]HW� FDPSXV�1DUDȴ��GH� WUDGLWLH� LQ� )LOP�HQ�)RWRJUDȴ�H� YHUGHU�RS�
deze unieke plek in Brussel. Midden het groen in een rustige residen-
tiële omgeving in Vorst kunnen studenten geïnspireerd werken aan 
hun opdrachten. Er zijn 3 snelle tramlijnen (3-4-51) die de verbinding 
maken met het station Brussel Zuid voor de pendelstudenten. Voor 
kotstudenten is de school op wandelafstand of maken ze gebruik van 
de buslijnen 48-54 met de halte Duden vlak voor de school.

Goede accommodatie is van vitaal belang voor een audiovisue-
le opleiding. Onze infrastructuur en ons materiaal zijn daarom 
RQ]H�VWRNSDDUGMHV��6WXGHQWHQ�NXQQHQ�WHUHFKW�LQ�WZHH�ȴ�OPVWX�
dio’s en in een HD1080 multicam TV-studio. Ze beschikken over 
tientallen non-linear montagecellen voor editing (Avid), com-
positing (AfterFX),  grading (DaVinciResolve) en over een audio 
post-productie (Protools) met opnameruimte. 
De student hoeft zelf niets aan te kopen behalve een eigen HD 
HQ�6'�&RPSDFW)ODVK�FDUGV��
Elk jaar investeert de uitleendienst immers in camera’s, licht -en 
geluidsmateriaal. Dankzij een overzichtelijk online-boekingssys-
teem kunnen studenten het materiaal reserveren en snel aan 
de slag gaan voor hun opdrachten. Het ateliergeld ten bedrage 
YDQ�Ȝ������SHU�MDDU�LV�VOHFKWV������YDQ�GH�ZHUNHOLMNH�KXXUSULMV�RS�
de markt.  

Wil je de sfeer opsnuiven op onze campus en 
eens proeven van ons aanbod? Kom dan zeker 
naar onze opencampusdagen. Vanaf woensdag 
16 maart kan je je inschrijven. Wees er vroeg bij 
om een wachtlijst te vermijden. 

Opencampusdagen woensdag 16 maart, 
 om 14.00 uur stipt
 zaterdag 23 april, 
 van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie
/8&$�&DPSXV�1DUDȴ����'XGHQSDUN
Victor Rousseaulaan 75, 1190 Brussel
WHO�������������
 
Info - contact
LQIR�QDUDȴ�#OXFD�DUWV�EH
ZZZ�OXFD�DUWV�EH�ȴ�OP
ZZZ�QDUDȴ��EH

Eindejaarsactiviteiten
Filmvertoning, vrijdag 17 juni, 19.00 uur
.%&�JHERXZ��+DYHQODDQ��%UXVVHO

De audiovisuele sector staat nooit stil. Nieuwe technieken en 
tendensen volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. Alle docenten 
zijn naast hun lesopdracht nog actief binnen hun eigen discipli-
QH��(HQ�PXVW�YRRU�HONH�ȴ�OPVFKRRO�GLH�XS�WR�GDWH�ZLO�EOLMYHQ��=H�
leiden de studenten in drie jaar tijd op tot echte allrounders.  
2S�1DUDȴ��OHJ�MH�MH�HLJHQ�SHUVRRQOLMNKHLG�LQ�GH�ZHHJVFKDDO��ΖQ�GDW�
groeiproces reiken de docenten je methodes en skills aan. Ze 
helpen je op weg om eigen technische en creatieve oplossingen 
te bedenken. De vaste docentenploeg die zorgt voor de conti-
nuïteit wordt verder aangevuld met gastdocenten om je klaar te 
VWRPHQ�YRRU�GH�79��HQ�ȴ�OPLQGXVWULH��

Vaste Docenten
David Goemaere (montage), An Feyfer (montage-storytelling), 
Bert Jacobs (montage-compositing), Sammy Goemaere (mon-
WDJH���%DUW�9DQ�GH�YHOGH��FDPHUD�'23���&KULVWLDQ�9HUYDHW��UH�
gie-scenario), Peter Valkenaers (camera-multicam), Tiele Mulier 
(camera), Sarah De keyzer (regie), Frank Temmerman (visual 
storytelling-grading), Thierry Boqué (klank), Jan Volckaert (klank), 
)LOLS�&RQWU\Q��FDPHUD���*HHUW�*HQEUXJJH��%HHOG��HQ�DFWHXUVUH�
gie-storytelling), Marc Van De Walle (montage-storytelling), Gert 
.H\DHUWV��79�UHJLH���.DUOD�6WDXWHPDV��SURGXFWLH���1LNRODV�&ODGD�
kis (camera-DOP), Alain Quateau (scenario), Kurt Maes (Beeld- 
en acteursregie) , Filip Kindts (reportage-regie), Kristof Bilsen 
(storytelling-docu), Bruno Peeters (camera), John Devos (kunst- 
HQ�ȴ�OPJHVFKLHGHQLV���9«URQLTXH�%HHODHUW�FRPPXQLFDWLH���)UDQN�
Herreman(ondernemerschap)
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artistieke aspecten van de audiovisuele wereld komen 
aan bod tijdens de praktijkopdrachten. Bij ons worden 
de studenten niet opgeleid tot louter cameraman, klank-
man, monteur, regisseur, scenarist of producer maar 
tot een creatieve doener die van alle markten thuis is. 
Bovendien zijn de practica-opdrachten volledig geïnspi-
reerd door de werkelijke noden van de professionele 
sector. Een echte hands-on opleiding met vakmanschap. 

In het eerste jaar maak je kennis 
met alle mogelijke disciplines uit de 
WHOHYLVLH�� HQ� ȴ�OPVHFWRU�� $OOH� DVSHF�
WHQ�YDQ�HHQ�ȴ�OP��RI�YLGHRSURGXFWLH�
komen aan bod. Regie vormt een 
essentieel onderdeel van het les-
senpakket, maar ook technische 
vakken als camera, montage en licht 
vormen jou in dit eerste jaar. Aan de 
hand van de individuele oefeningen 
en de feedback verwerf je de nodige 
ȴ�OPLVFKH�NXQGH�

In het tweede jaar staan specialisa-
ties als geluid, beeld- en  acteursregie, 
belichting en scenario op het pro-
gramma. Je leert om te gaan met 
JHVRȴ�VWLFHHUGH� DSSDUDWXXU� HQ� YHU�
schillende postproductietechnieken 
zoals grading, sonorisatie en mixage. 
Voor je opdrachten moet je goed in 
team werken, want de crew-ketting 
is maar even sterk als de zwakste 
schakel.

Tijdens het derde jaar ligt de klem-
toon bijna uitsluitend op Opdrach-
ten & workshop en Multicam. Je 
produceert zelf twee eindwerken. 
+HW�HHUVWH� LV�HHQ� LQGLYLGXHHO�ȴ�FWLH�
docu afstudeerproject dat onder 
jouw exclusieve verantwoordelijk-
heid wordt afgewerkt. Het tweede 
LV�HHQ�JURHSV�ȴ�FWLHȴ�OP�RS�5('�FDP�
ZDDUELM�MLM�EHZXVW�YRRU�HHQ�VSHFLȴ�H�
ke functie kiest.

Toen in 1939 werd uitgekeken naar een hooggelegen uitzendpunt 
voor het nieuwe Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut bleek het 
kasteel in het Dudenpark de ideale locatie. Gehecht aan deze geschie-
GHQLV�]HW�FDPSXV�1DUDȴ��GH�WUDGLWLH�LQ�)LOP�HQ�)RWRJUDȴ�H�YHUGHU�RS�
deze unieke plek in Brussel. Midden het groen in een rustige residen-
tiële omgeving in Vorst kunnen studenten geïnspireerd werken aan 
hun opdrachten. Er zijn 3 snelle tramlijnen (3-4-51) die de verbinding 
maken met het station Brussel Zuid voor de pendelstudenten. Voor 
kotstudenten is de school op wandelafstand of maken ze gebruik van 
de buslijnen 48-54 met de halte Duden vlak voor de school.

Goede accommodatie is van vitaal belang voor een audiovisue-
le opleiding. Onze infrastructuur en ons materiaal zijn daarom 
RQ]H� VWRNSDDUGMHV�� 6WXGHQWHQ�NXQQHQ� WHUHFKW� LQ� WZHH�ȴ�OPVWX�
dio’s en in een HD1080 multicam TV-studio. Ze beschikken over 
tientallen non-linear montagecellen voor editing (Avid), com-
positing (AfterFX),  grading (DaVinciResolve) en over een audio 
post-productie (Protools) met opnameruimte. 
De student hoeft zelf niets aan te kopen behalve een eigen HD 
HQ�6'�&RPSDFW)ODVK�FDUGV��
Elk jaar investeert de uitleendienst immers in camera’s, licht -en 
geluidsmateriaal. Dankzij een overzichtelijk online-boekingssys-
teem kunnen studenten het materiaal reserveren en snel aan 
de slag gaan voor hun opdrachten. Het ateliergeld ten bedrage 
YDQ�Ȝ������SHU�MDDU�LV�VOHFKWV������YDQ�GH�ZHUNHOLMNH�KXXUSULMV�RS�
de markt.  

Wil je de sfeer opsnuiven op onze campus en 
eens proeven van ons aanbod? Kom dan zeker 
naar onze opencampusdagen. Vanaf woensdag 
16 maart kan je je inschrijven. Wees er vroeg bij 
om een wachtlijst te vermijden. 

Opencampusdagen woensdag 16 maart, 
 om 14.00 uur stipt
 zaterdag 23 april, 
 van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie
/8&$�&DPSXV�1DUDȴ����'XGHQSDUN
Victor Rousseaulaan 75, 1190 Brussel
WHO�������������
 
Info - contact
LQIR�QDUDȴ�#OXFD�DUWV�EH
ZZZ�OXFD�DUWV�EH�ȴ�OP
ZZZ�QDUDȴ��EH

Eindejaarsactiviteiten
Filmvertoning, vrijdag 17 juni, 19.00 uur
.%&�JHERXZ��+DYHQODDQ��%UXVVHO

De audiovisuele sector staat nooit stil. Nieuwe technieken en 
tendensen volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. Alle docenten 
zijn naast hun lesopdracht nog actief binnen hun eigen discipli-
QH��(HQ�PXVW�YRRU�HONH�ȴ�OPVFKRRO�GLH�XS�WR�GDWH�ZLO�EOLMYHQ��=H�
leiden de studenten in drie jaar tijd op tot echte allrounders.  
2S�1DUDȴ��OHJ�MH�MH�HLJHQ�SHUVRRQOLMNKHLG�LQ�GH�ZHHJVFKDDO��ΖQ�GDW�
groeiproces reiken de docenten je methodes en skills aan. Ze 
helpen je op weg om eigen technische en creatieve oplossingen 
te bedenken. De vaste docentenploeg die zorgt voor de conti-
nuïteit wordt verder aangevuld met gastdocenten om je klaar te 
VWRPHQ�YRRU�GH�79��HQ�ȴ�OPLQGXVWULH��

Vaste Docenten
David Goemaere (montage), An Feyfer (montage-storytelling), 
Bert Jacobs (montage-compositing), Sammy Goemaere (mon-
WDJH��� %DUW� 9DQ� GH� YHOGH� �FDPHUD�'23��� &KULVWLDQ� 9HUYDHW� �UH�
gie-scenario), Peter Valkenaers (camera-multicam), Tiele Mulier 
(camera), Sarah De keyzer (regie), Frank Temmerman (visual 
storytelling-grading), Thierry Boqué (klank), Jan Volckaert (klank), 
)LOLS�&RQWU\Q� �FDPHUD���*HHUW�*HQEUXJJH� �%HHOG� �HQ�DFWHXUVUH�
gie-storytelling), Marc Van De Walle (montage-storytelling), Gert 
.H\DHUWV��79�UHJLH���.DUOD�6WDXWHPDV��SURGXFWLH���1LNRODV�&ODGD�
kis (camera-DOP), Alain Quateau (scenario), Kurt Maes (Beeld- 
en acteursregie) , Filip Kindts (reportage-regie), Kristof Bilsen 
(storytelling-docu), Bruno Peeters (camera), John Devos (kunst- 
HQ�ȴ�OPJHVFKLHGHQLV���9«URQLTXH�%HHODHUW�FRPPXQLFDWLH���)UDQN�
Herreman(ondernemerschap)
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WHQ�YDQ�HHQ�ȴ�OP��RI�YLGHRSURGXFWLH�
komen aan bod. Regie vormt een 
essentieel onderdeel van het les-
senpakket, maar ook technische 
vakken als camera, montage en licht 
vormen jou in dit eerste jaar. Aan de 
hand van de individuele oefeningen 
en de feedback verwerf je de nodige 
ȴ�OPLVFKH�NXQGH�

In het tweede jaar staan specialisa-
ties als geluid, beeld- en  acteursregie, 
belichting en scenario op het pro-
gramma. Je leert om te gaan met 
JHVRȴ�VWLFHHUGH�DSSDUDWXXU�HQ�YHU�
schillende postproductietechnieken 
zoals grading, sonorisatie en mixage. 
Voor je opdrachten moet je goed in 
team werken, want de crew-ketting 
is maar even sterk als de zwakste 
schakel.

Tijdens het derde jaar ligt de klem-
toon bijna uitsluitend op Opdrach-
ten & workshop en Multicam. Je 
produceert zelf twee eindwerken. 
+HW�HHUVWH�LV�HHQ�LQGLYLGXHHO�ȴ�FWLH�
docu afstudeerproject dat onder 
jouw exclusieve verantwoordelijk-
heid wordt afgewerkt. Het tweede 
LV�HHQ�JURHSV�ȴ�FWLHȴ�OP�RS�5('�FDP�
ZDDUELM�MLM�EHZXVW�YRRU�HHQ�VSHFLȴ�H�
ke functie kiest.

Toen in 1939 werd uitgekeken naar een hooggelegen uitzendpunt 
voor het nieuwe Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut bleek het 
kasteel in het Dudenpark de ideale locatie. Gehecht aan deze geschie-
GHQLV� ]HW� FDPSXV�1DUDȴ��GH� WUDGLWLH� LQ� )LOP�HQ�)RWRJUDȴ�H� YHUGHU�RS�
deze unieke plek in Brussel. Midden het groen in een rustige residen-
tiële omgeving in Vorst kunnen studenten geïnspireerd werken aan 
hun opdrachten. Er zijn 3 snelle tramlijnen (3-4-51) die de verbinding 
maken met het station Brussel Zuid voor de pendelstudenten. Voor 
kotstudenten is de school op wandelafstand of maken ze gebruik van 
de buslijnen 48-54 met de halte Duden vlak voor de school.

Goede accommodatie is van vitaal belang voor een audiovisue-
le opleiding. Onze infrastructuur en ons materiaal zijn daarom 
RQ]H�VWRNSDDUGMHV��6WXGHQWHQ�NXQQHQ�WHUHFKW�LQ�WZHH�ȴ�OPVWX�
dio’s en in een HD1080 multicam TV-studio. Ze beschikken over 
tientallen non-linear montagecellen voor editing (Avid), com-
positing (AfterFX),  grading (DaVinciResolve) en over een audio 
post-productie (Protools) met opnameruimte. 
De student hoeft zelf niets aan te kopen behalve een eigen HD 
HQ�6'�&RPSDFW)ODVK�FDUGV��
Elk jaar investeert de uitleendienst immers in camera’s, licht -en 
geluidsmateriaal. Dankzij een overzichtelijk online-boekingssys-
teem kunnen studenten het materiaal reserveren en snel aan 
de slag gaan voor hun opdrachten. Het ateliergeld ten bedrage 
YDQ�Ȝ������SHU�MDDU�LV�VOHFKWV������YDQ�GH�ZHUNHOLMNH�KXXUSULMV�RS�
de markt.  

Wil je de sfeer opsnuiven op onze campus en 
eens proeven van ons aanbod? Kom dan zeker 
naar onze opencampusdagen. Vanaf woensdag 
16 maart kan je je inschrijven. Wees er vroeg bij 
om een wachtlijst te vermijden. 

Opencampusdagen woensdag 16 maart, 
 om 14.00 uur stipt
 zaterdag 23 april, 
 van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie
/8&$�&DPSXV�1DUDȴ����'XGHQSDUN
Victor Rousseaulaan 75, 1190 Brussel
WHO�������������
 
Info - contact
LQIR�QDUDȴ�#OXFD�DUWV�EH
ZZZ�OXFD�DUWV�EH�ȴ�OP
ZZZ�QDUDȴ��EH

Eindejaarsactiviteiten
Filmvertoning, vrijdag 17 juni, 19.00 uur
.%&�JHERXZ��+DYHQODDQ��%UXVVHO

De audiovisuele sector staat nooit stil. Nieuwe technieken en 
tendensen volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. Alle docenten 
zijn naast hun lesopdracht nog actief binnen hun eigen discipli-
QH��(HQ�PXVW�YRRU�HONH�ȴ�OPVFKRRO�GLH�XS�WR�GDWH�ZLO�EOLMYHQ��=H�
leiden de studenten in drie jaar tijd op tot echte allrounders.  
2S�1DUDȴ��OHJ�MH�MH�HLJHQ�SHUVRRQOLMNKHLG�LQ�GH�ZHHJVFKDDO��ΖQ�GDW�
groeiproces reiken de docenten je methodes en skills aan. Ze 
helpen je op weg om eigen technische en creatieve oplossingen 
te bedenken. De vaste docentenploeg die zorgt voor de conti-
nuïteit wordt verder aangevuld met gastdocenten om je klaar te 
VWRPHQ�YRRU�GH�79��HQ�ȴ�OPLQGXVWULH��

Vaste Docenten
David Goemaere (montage), An Feyfer (montage-storytelling), 
Bert Jacobs (montage-compositing), Sammy Goemaere (mon-
WDJH���%DUW�9DQ�GH�YHOGH��FDPHUD�'23���&KULVWLDQ�9HUYDHW��UH�
gie-scenario), Peter Valkenaers (camera-multicam), Tiele Mulier 
(camera), Sarah De keyzer (regie), Frank Temmerman (visual 
storytelling-grading), Thierry Boqué (klank), Jan Volckaert (klank), 
)LOLS�&RQWU\Q��FDPHUD���*HHUW�*HQEUXJJH��%HHOG��HQ�DFWHXUVUH�
gie-storytelling), Marc Van De Walle (montage-storytelling), Gert 
.H\DHUWV��79�UHJLH���.DUOD�6WDXWHPDV��SURGXFWLH���1LNRODV�&ODGD�
kis (camera-DOP), Alain Quateau (scenario), Kurt Maes (Beeld- 
en acteursregie) , Filip Kindts (reportage-regie), Kristof Bilsen 
(storytelling-docu), Bruno Peeters (camera), John Devos (kunst- 
HQ�ȴ�OPJHVFKLHGHQLV���9«URQLTXH�%HHODHUW�FRPPXQLFDWLH���)UDQN�
Herreman(ondernemerschap)
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Microfonen 
Pre-amps
Reportage / EFP geluid
Basisgeluidsset ENG
Luidsprekers / monitoring
Audio Post Productie
De klankploeg in multicam
Mengtafels
Compressie en EQ
Intercom
Pro Tools
Zenders
Public Adress (P.A)
Surround
Wireless/Intercom
Loudness R128
Sounddesign

Beeldregie
Storytelling

Scenario
Acteursregie

Docu
ȴ�FWLH

Visualisering
Budgettering 

Productiemanagement
ȴ�OPDQDO\VH

composities
sensitometrie

beeldsensoren
colorimetrie

toegepaste optica
Netwerken en IT 
Digitale signalen

Mediaservers
HDD videorecording 

digital cinema
fotometrie

pelliculetechnologie
labotechnologie

lichtmeting
ȴ�OPIRUPDWHQ

belichting
camera-accessoires

digital cinema camera’s
:RUNȵ�RZ�5HG�&DPHUD�
Kleurcorrectie grading

Digital Intermediate

non-linear editing
Avid-FCP
$IWHU�(�HFWV
Multicam
constructieve montage
news-cutting
compositing
Digitale beeldverwerking
'6/5���ZRUNȵ�RZ
Color grading
ȴ�FWLH���QRQȴ�FWLH

GELUID

REGIE PRODUCTIE

Curriculum

Montage

BEELD

Toekomst 
Om onze studenten voor te bereiden op hun professionele toekomst organiseren we 
practica met een hoog realiteitsgehalte en intensieve werk-weken. De samenwerking met 
mensen uit het werkveld aan reële projecten of binnen de stage met productiehuizen en 
facilitaire bedrijven leidt in vele gevallen tot een concrete tewerkstelling na de studies. 
Elk jaar kiezen studenten in 3BA voor VWXGHQWHQPRELOLWHLW onder het Erasmus+ program-
ma naar o.a. Budapest, London, Lissabon, Sao Paulo en New York. Hun kunde en attitude 
worden er enorm geapprecieerd. 
TV, publiciteit, pers, onderwijs, multimedia en aanverwanten zitten steeds vaker verle-
gen om bekwame beeld- en klankspecialisten en onze alumni spelen hier handig op in. 
Met hun technische kennis, creatieve en inhoudelijke inzichten worden ze enorm gewaar-
deerd in het werkveld. Op elke generiek prijken dan ook tal van namen van onze afge-
studeerden. Voor de student die kiest voor een uitvoerend beroep wordt de creatieve 
IHHGEDFN�DOV�HHQ�SOXVSXQW�HUYDUHQ�NDQ�KLM�]LM�GLUHFW�DDQ�GH�VODJ
Na het behalen van het diploma van de professionele bacheloropleiding Film-TV-Video 
kunnen de studenten ook
een schakelprogramma volgen waarmee ze een masteropleiding Film kunnen aanvatten.

1BA SP 2BA SP 3BA SP
Praktijk Opdrachten & workshop I 13 Opdrachten & workshop II 14 Opdrachten & workshop III 9

Multicam I 5 Multicam II 5
Afstudeerproject 20
Stage 6

Inhoud & analyse .XQVW�	�&XOWXXU 3 Ethiek van de media 3
Filmgeschiedenis 3 Documentaire 3
Media & research 3 Filmtaal II 3
Reportage 3 Filmtaal III 3
Filmtaal I 3

&RPPXQLFDWLH Soc. & communicatieve vaardigheden I 3 Soc. & communicatieve vaardigheden II 3
Beeld Beeld I 3 Beeld III 3 Beeld V 3

Beeld II 3 Beeld IV 3
Geluid Muziek en klankdecor 3

Geluid I 3 Geluid II 3 Geluid III 3
Montage Montage theorie 6 Multicam theorie 3

Digitale beeldverwerking I 5 Digitale beeldverwerking II 5 Digitale beeldverwerking III 5
Regie - Productie Beeld- en acteursregie I 3 Beeld- en acteursregie II 3

Verhaaltechnieken I 3 Verhaaltechnieken II 3 Bedrijfsbeheer 6
Productie I 3 Productie II 3

totaal 60 60 60

Toelatingsvoorwaarden - inschrijving 

De opleiding BA Film-TV-Video is toegankelijk voor iedereen die een diploma 
secundair onderwijs
bezit of een getuigschrift dat hiermee wordt gelijkgesteld. Je hoeft dan ook 
geen artistieke toegangsproef af te leggen. Een brede algemene kennis, 
FUHDWLHYH�DDQOHJ��HHQ�ȵ�LQNH�GRVLV�PRWLYDWLH�HQ�GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ�RP�
je in het beroepsleven waar te kunnen maken zijn evenwel onontbeerlijk. 
De pijler Attitude is naast Techniek en Creativiteit immers even doorslag-
gevend bij de evaluaties. 

Inschrijvingsgeld 2016-2017 (onder voorbehoud)
1LHW�EHXUVWDULHI� VWXGHQW� YDVW� JHGHHOGH� Ȝb ������ �� Ȝb ����� SHU� VWXGLHSXQW�
(volledig programma = 60 studiepunten)
%HXUVWDULHI�VWXGHQW�YDVW�JHGHHOGH�Ȝb�������bȜ����SHU�VWXGLHSXQW�

Ateliertoeslag (gebruik materiaal + uitleendienst)
Ȝb������SHU�MDDU

BA FILM TV VIDEO
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Montage

BEELD

Toekomst 
Om onze studenten voor te bereiden op hun professionele toekomst organiseren we 
practica met een hoog realiteitsgehalte en intensieve werk-weken. De samenwerking met 
mensen uit het werkveld aan reële projecten of binnen de stage met productiehuizen en 
facilitaire bedrijven leidt in vele gevallen tot een concrete tewerkstelling na de studies. 
Elk jaar kiezen studenten in 3BA voor VWXGHQWHQPRELOLWHLW onder het Erasmus+ program-
ma naar o.a. Budapest, London, Lissabon, Sao Paulo en New York. Hun kunde en attitude 
worden er enorm geapprecieerd. 
TV, publiciteit, pers, onderwijs, multimedia en aanverwanten zitten steeds vaker verle-
gen om bekwame beeld- en klankspecialisten en onze alumni spelen hier handig op in. 
Met hun technische kennis, creatieve en inhoudelijke inzichten worden ze enorm gewaar-
deerd in het werkveld. Op elke generiek prijken dan ook tal van namen van onze afge-
studeerden. Voor de student die kiest voor een uitvoerend beroep wordt de creatieve 
IHHGEDFN�DOV�HHQ�SOXVSXQW�HUYDUHQ�NDQ�KLM�]LM�GLUHFW�DDQ�GH�VODJ
Na het behalen van het diploma van de professionele bacheloropleiding Film-TV-Video 
kunnen de studenten ook
een schakelprogramma volgen waarmee ze een masteropleiding Film kunnen aanvatten.

1BA SP 2BA SP 3BA SP
Praktijk Opdrachten & workshop I 13 Opdrachten & workshop II 14 Opdrachten & workshop III 9

Multicam I 5 Multicam II 5
Afstudeerproject 20
Stage 6

Inhoud & analyse .XQVW�	�&XOWXXU 3 Ethiek van de media 3
Filmgeschiedenis 3 Documentaire 3
Media & research 3 Filmtaal II 3
Reportage 3 Filmtaal III 3
Filmtaal I 3

&RPPXQLFDWLH Soc. & communicatieve vaardigheden I 3 Soc. & communicatieve vaardigheden II 3
Beeld Beeld I 3 Beeld III 3 Beeld V 3

Beeld II 3 Beeld IV 3
Geluid Muziek en klankdecor 3

Geluid I 3 Geluid II 3 Geluid III 3
Montage Montage theorie 6 Multicam theorie 3

Digitale beeldverwerking I 5 Digitale beeldverwerking II 5 Digitale beeldverwerking III 5
Regie - Productie Beeld- en acteursregie I 3 Beeld- en acteursregie II 3

Verhaaltechnieken I 3 Verhaaltechnieken II 3 Bedrijfsbeheer 6
Productie I 3 Productie II 3

totaal 60 60 60

Toelatingsvoorwaarden - inschrijving 

De opleiding BA Film-TV-Video is toegankelijk voor iedereen die een diploma 
secundair onderwijs
bezit of een getuigschrift dat hiermee wordt gelijkgesteld. Je hoeft dan ook 
geen artistieke toegangsproef af te leggen. Een brede algemene kennis, 
FUHDWLHYH�DDQOHJ��HHQ�ȵ�LQNH�GRVLV�PRWLYDWLH�HQ�GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ�RP�
je in het beroepsleven waar te kunnen maken zijn evenwel onontbeerlijk. 
De pijler Attitude is naast Techniek en Creativiteit immers even doorslag-
gevend bij de evaluaties. 

Inschrijvingsgeld 2016-2017 (onder voorbehoud)
1LHW�EHXUVWDULHI� VWXGHQW� YDVW� JHGHHOGH� Ȝb ������ �� Ȝb ����� SHU� VWXGLHSXQW�
(volledig programma = 60 studiepunten)
%HXUVWDULHI�VWXGHQW�YDVW�JHGHHOGH�Ȝb�������bȜ����SHU�VWXGLHSXQW�

Ateliertoeslag (gebruik materiaal + uitleendienst)
Ȝb������SHU�MDDU

BA FILM TV VIDEO
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