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INFORMEREN INSPIREREN VERBINDEN

HOE BELANGRIJK IS DE VRT VOOR DE VLAMINGEN?

• 5 radiozenders

• 3 tv-zenders

• 2.313 actieve personeelsleden, 

met 45% van het personeel 

onder 40

Luistercijfers: evolutie marktaandeel
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Kijkcijfers : populairste programma’s

2 DAGEN OP DE WERKVLOER

TIPS EN GEDACHTEN

Hoe creatiever je bent hoe beter. Er zijn meerdere types spotjes: 

eigen radiojingles, reclames in verband met bedrijven en partners, 

filmspotjes, 

evenementspotjes, enz. 

Bij eigen radiospotjes the sky is the limit!!!

Hoe komt alles bij elkaar?

• Aanbood

• Background music. 

• Opnemen. 

• Knippen-en-plakken. 

• Uitzenden.

Fun facts:

� De VRT maakt ongeveer 2000 spotjes per jaar!

� Het duurt ongeveer 4 uur voor een spotje om 

klaar te zijn

� Brainstormen gebeurt wel vaak. Soms duurt 

het een half uur, soms duurt het 2 uur. 

� Ook als de stage daar kort is, ze ontvangen je als een vriend! 

De Vertaal- en Ondertitelafdeling van de VRT Jingle all the way

Hoe wordt een interview afgenomen?

• Vergadering om info en ideeën uit te wisselen

• Taakverdeling

• Vertrek

• Beelden en geluid aannemen

• Montage in de wagen

• Naar de studio sturen

Wist je dat:

• Niks is spontaan. Voorbereiding en briefing zijn de sleutel tot 

een succesvolle interview.

• Samenwerking is ook heel belangrijk : de dag begint altijd met 

een vergadering. Elke medewerker heeft een bepaalde rol, maar 

ze blijven afhankelijk van elkaar.

• Ze gebruiken meerdere nieuwsbronnen, o.a. persberichten, 

kranten, websites, en zelfs getuigenberichtjes.

Binnen Radio1 en VRT Redactie

De hoofdtaak van deze afdeling is ondertiteling en vertalen.

Maar wat is de bedoeling en hoe werkt het eigenlijk?

Het doel

De VRT wil graag de mogelijkheid scheppen om zo veel mogelijk haar tv-programma's 

via ondertiteling toegankelijk te maken zowel voor horenden als voor slechthorenden.

Het proces 

Er zijn drie manieren om programma’s te ondertitelen via een bepaalde software:

• live 

• van tevoren 

• vertalen 

“Wij hebben een heel leerrijke tijd er doorgebracht, alles was voor ons helemaal 

nieuw. Nu hebben we een duidelijk beeld erover hoe ondertitels worden gecreëerd, en 

we zijn van mening dat het een echt moeilijk werk is. Tijdens de stage konden we het 

in de praktijk zelf ervaren. Bovendien was het een goede mogelijkheid voor ons als 

buitenlandse studenten om onze taalvaardigheden te verbeteren.”

• Tijdens de zomervakantie waren de lokalen van de VRT heel rustig. “Te weinig nieuws”, zeggen de medewerkers. Er gebeuren nochtans zoveel dingen wereldwijd…

• De VRT (Nederlandstalig) en de RTBF (Franstalig) werken eigenlijk in hetzelfde gebouw. Er zijn nochtans weinig contacten tussen de twee omroepbedrijven en de culturele levens blijven zeer verschillend aan 

weerskanten van de taalgrens.

• Hoewel het makkelijk is voor de mensen die daar werken, als je geen ervaring hebt met een muziek editing software, begrijp je bijna niks van wat ze daar doen. Een beetje meer uitleggen is altijd een goede 

idee.

• Er zijn veel mensen die naar andere genres muziek luisteren, een beetje meer diversiteit in spotjes of op de radio zorgt altijd voor een nog bredere publiek!

• Soms heeft de stage niks te maken met onze interesse of voorbereiding. Ook als het moeilijk is om voor iedereen te zorgen dat ze bij een stageplaats terecht komen waarvan ze iets weten, of echt ervan 

kunnen genieten, het proberen om ze goed te kunnen plaatsen zorgt voor een betere recensie!

• Maatschappelijk en pluralistisch debat

• Vlaamse cultuur, identiteit en taalbeleving

• Openbaar en transparant 

• Alle leeftijden

• Alle genres

• Overal (radio, TV, web)

Met Alice Mevis, Giorgia De Zen, Karolina Woźniczka, Julia Bak, Anja Lazarević en Alexandra Răduică


