
Profielvak: Media, vormgeving en ICT  BB KB GL 

Module 1: audiovisuele vormgeving en productie     

Taak: 

o een audiovisuele (AV) productie van 2 tot 3 minuten maken van script tot 

film en deze presenteren 

o een AV animatie maken en presenteren van script tot eindproduct 

o een fotoserie maken en deze presenteren 

  

 

 

P/MVI/1.1    

Deeltaak: 

aan de hand van een opdracht een thema bedenken voor een AV productie en dat 

uitwerken tot een script en/of een storyboard. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. een zelf bedacht thema benoemen, uitwerken en daarbij rekening houden met 

het doel, de doelgroep, de plaats en de sfeer 

  x  

2. een script maken voor een AV productie   x  

3. een storyboard maken voor een AV productie aan de hand van een zelf 

gemaakt script 

  x  

4. een storyboard maken voor een AV productie aan de hand van een gegeven 

script 

x   

P/MVI/1.2    

Deeltaak: 

filmmateriaal maken met een camera. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. digitale filmbeelden maken x x  

2. meerdere camera-standpunten gebruiken x x  

3. verschillende beeldkaders omschrijven en gebruiken  x x  

P/MVI/1.3    

Deeltaak: 

een digitaal AV product maken van zelfgemaakte opnames en daarover een 

presentatie verzorgen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. opgenomen beelden controleren en rangschikken x x  

2. beelden importeren, knippen en monteren met video-editing software x x  

3. effecten, titels en overgangen gebruiken x x  

4. geluidseffecten en muziek toevoegen x x  

5. gemonteerd materiaal exporteren of publiceren tot een film van maximaal 3 

minuten 

x x  

6. het proces en product presenteren en de keuzes beargumenteren  x  

P/MVI/1.4    

Deeltaak: 

een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een 

storyboard. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. een idee voor een animatie bedenken en beschrijven  x  

2. een script  voor een animatie maken  x  

3. een storyboard voor een animatie maken aan de hand van een zelf gemaakt 

script 

 x  

4. een storyboard voor een animatie maken aan de hand van een gegeven script x   

P/MVI/1.5    



Deeltaak: 

beelden maken voor een animatie. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. digitale beelden maken  x x  

2. beelden bewerken met een bewerkingsprogramma x x  

P/MVI/1.6    

Deeltaak: 

een animatie maken en hierover een presentatie verzorgen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. beelden selecteren x x  

2. beelden importeren en een beweging simuleren x x  

3. tekst toevoegen x x  

4. geluidseffecten en muziek toevoegen x x  

5. gemonteerd materiaal exporteren of publiceren  x x  

6. het proces en product presenteren en de keuzes beargumenteren  x  

P/MVI/1.7    

Deeltaak: 

een onderwerp binnen een gegeven thema bedenken voor een fotoserie.  

 

De kandidaat kan: 

   

1. onderzoek doen naar een onderwerp voor een fotoserie  x  

2. een onderwerp binnen een gegeven thema kiezen en de keuze 

beargumenteren 

 x  

P/MVI/1.8    

Deeltaak: 

foto's maken en als fotoserie presenteren. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. foto’s maken voor een fotoserie x x  

2. foto's selecteren aan de hand van criteria x x  

3. foto’s bewerken met een fotobewerkingsprogramma x x  

4. de serie foto’s presenteren x x  

5. de gemaakte keuzes bij het proces en product beargumenteren  x  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x  

 


