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Vereist foto- en filmmateriaal

- Oriënteringsproef & materiaalvereisten

Profiel van de AVV-leerling
Met de volgende vragen en uitleg willen we je een idee geven hoe de studierichting
audiovisuele vorming (AVV) er in onze school uitziet.
Ben je geïnteresseerd in fotografie, film/video, geluid en televisie? Ben je graag
creatief bezig met deze media? Kan je goed samenwerken met anderen? Kan je,
buiten de lesuren, je theorievakken en praktijkopdrachten, zo plannen dat je aan
beide voldoende tijd besteedt?

Ben je bereid om voor de praktijk:
➢ Een opdracht in groep, zonder begeleiding van een leraar, buiten de lesuren
uit te werken?
➢ Op woensdagnamiddag en in het weekend een aantal foto- of videoopdrachten te realiseren op eigen initiatief?
➢ Kritisch naar je werk te kijken en nieuwe beelden te maken totdat het goed
is?
➢ Op eigen initiatief theatervoorstellingen, foto- & videotentoonstellingen bij te
wonen of hieraan actief deel te nemen?

Ben je bereid om voor de theorie:
➢ Een zwaarder theoretisch pakket van algemene vakken te volgen &
DAGELIJKS te studeren zodat je na KSO-onderwijs kan doorstromen naar
het Hoger Onderwijs.

Als het antwoord op al deze vragen “ja” is, dan ben je wellicht de juiste persoon
om je in te schrijven voor het infomoment. Dit moment is verplicht en heeft als
doel om een goede studie-oriëntatie te geven. Dit is noodzakelijk om de kans op
slagen te verhogen.
ONLINE inschrijven via www.pikoh.be.
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Oriënteringsproef
Deze verplichte oriënteringsproeven worden ingericht op zaterdag 2 juli 2022 en
voor de latere beslissers op woensdag 17 augustus 2022, om 9.00 uur. Het
einduur kan variëren door het aantal deelnemers (gemiddeld tot max. +/- 12u).
Dit moment bestaat uit algemene informatie over AVV en onze filosofie, alsook een
individueel gesprek met jou en minstens één ouder. Waarom kom wil je graag
naar onze afdeling komen? Tijdens deze bespreking word je geëvalueerd of we je
geschikt vinden voor AVV en of er al dan niet aandachtspunten zijn.
Wat bereid je voor en neem je mee:
3 & 4de jaar (BAK (optie AVK) en BAV (optie AVV)

- FOTOWERK
- Maak 5 foto’s rond het thema “rood”. Je mag dit vrij en op je eigen creatieve
manier aanpakken.

- Maak van deze 5 afbeeldingen een mooie presentatie op een A4 formaat.
Hoe je dit doet mag je vrij en zelf bepalen.

- FILM
- Film in minstens 5 beelden “iemand steekt de straat over”.
- Je mag dit op je eigen creatieve manier doen.
- Duurtijd: 0:30 - 1:30 minuten + formaat: .mp4.
- Je mag dit tonen via je gsm/ iPad of een mp4-bestand meenemen op stick
zodat we het op de computer bekijken.

5de jaar AVV
- FOTOWERK
- Maak 5 foto’s rond het “in welke straat woon ik”. Laat je straat zien, je
buurman, je omgeving, enz. Je mag dit vrij en op je eigen creatieve manier
aanpakken.
- Maak van deze 5 afbeeldingen een mooie presentatie op een A4 formaat.
Hoe je dit doet mag je vrij en zelf bepalen.

- FILM
- Film in rond het thema “beweging”.
- Je mag dit op je eigen creatieve manier doen.
- Duurtijd: 1:30 minuut (hou je aan deze tijd) + Formaat: .mp4.
- Je mag dit tonen via je gsm/ iPad of een mp4-bestand meenemen op stick
zodat we het op de computer bekijken.

- Vergeet niet: Een pen + je laatste rapport. We bekijken je resultaten, vooral voor
Nederlands en Wiskunde. Dit zijn richtingsvakken voor AVV.
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Vereist foto- en filmmateriaal
➢ In de afdeling AVV werken we in de PRAKTIJK FOTO & FILM/VIDEO met
zeer specifiek materiaal. Dit materiaal heeft de leerling absoluut nodig om
doelgericht aan de praktijkopdrachten te kunnen werken.
Zo zijn de leerlingen ook verplicht een persoonlijke locker te gebruiken
zodat hun materiaal veilig weggeborgen kan worden.

➢ Aankopen materiaal:
Onderstaande lijst is verplicht materiaal, maar je kan kiezen of je dit
via een groepsaankoop op school of zelf aankoopt.
Een groepsaankoop via de school geeft scherpe prijzen. Dit materiaal wordt
op school geleverd en moet op de leveringsdag betaald worden via een
bankkaart of cash (dit wordt tijdig meegedeeld).
Deze lijst met de meest recente prijzen wordt meegegeven met de
boekenlijst. Onderstaande prijzen zijn een indicatie en afhankelijk van merk,
winkel en promoties.

Materiaal mag ook zelf aangekocht worden als de specificaties zoals
verder aangegeven dezelfde zijn.
Elk artikel van deze lijst zullen we verder in dit bundeltje gedetailleerd
bekijken.
!! Er moet nog geen toestel aangekocht worden voor 1 september. Indien je
reeds een toestel hebt neem je deze mee naar de eerste les fotografie om
te kijken of dit toestel voldoet.
➢ Overzicht vereist materiaal
1. DIGITAAL SPIEGELREFLEX of SYSTEEMCAMERA voor FOTO en FILM/
VIDEO: (prijs 450-850€)
! Om te fotograferen voor het praktijkvak Foto.
! Om te filmen voor het praktijkvak Film/Video.
2. EXTRA GEHEUGENKAART OM TE FILMEN. (prijs 10-17€)
3. EXTERNE HARDE SCHIJF VOOR FILM/VIDEO. (prijs 90-100€)
4. OPTIONEEL vanaf 4de/5de jaar: MICROFOON (prijs 60-70€)
5. ADOBE CC jaarabonnement via de groepsaankoop school (info in
september prijs +/- 25€)
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1. DIGITAAL SPIEGELREFLEX of SYSTEEMCAMERA
voor FOTO en FILM/VIDEO
➢ Hieronder de vereisten waar een DIGITAAL fototoestel moet aan voldoen voor de
richting AVV. Je moet er ook mee kunnen filmen en alleen de keuze van het
objectief is vrij. Met een ander soort fototoestel kan je niet fotograferen of filmen in
onze afdeling!

➢ HET STAPPENPLAN DAT JE DIENT TE DOORLOPEN:

STAP 1:

SPIEGELREFLEXCAMERA VAN EEN BEKEND MERK:
kies tussen Canon of Nikon (met onze voorkeur voor Canon).
Vanbinnen, in het midden van de cirkelvormige metalen objectief-vatting, zie
je telkens de rechthoekige spiegel.

STAP 2:

Deze camera heeft aan de achterkant vanboven een
volwaardige zoeker.

STAP 3:

Aan de achterkant moet een LCD-scherm ingebouwd zijn om je opname te
kunnen bekijken.
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Optioneel: Boven op het toestel kan een klein LCD-schermpje staan.

Op dit schermpje kan je de technische info zien wanneer je een foto maakt.
Dit is handig maar is niet noodzakelijk.

STAP 4:

Boven op het toestel staat een KEUZEWIELTJE om een bepaalde
opnamefunctie te activeren.
Volgende opnamefuncties zijn noodzakelijk:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AV of A = Diafragma-voorkeuze
TV of SV of S = Sluitertijd-voorkeuze
AUTO = GROEN
P = Program
M = Manueel
Videofunctie

STAP 5:

AFNEEMBAAR OBJECTIEF NAAR KEUZE:
Een 50 mm standaardobjectief of een zoom-objectief: 28-135

STAP 6:

Met dit toestel moet je voor het vak video OOK FULL-HD kunnen filmen!
Dit herken je aan: 1080p (progressief) of 1080i (interlace)
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STAP 7:

Je camera moet audio kunnen opnemen, liefst in
stereo. Er moet een mini- jack ingang zijn voor
een microfoon en een aansluiting voor een
hoofdtelefoon.

2. EXTRA GEHEUGENKAART OM TE FILMEN
➢ Om je video-opnames in FULL HD te kunnen filmen met je
fototoestel.
➢ Opslagcapaciteit: 16GB of 32GB
➢ MERK: “San Disk”

3. EXTERNE HARDE SCHIJF
➢ Om je video-opnames en je afgewerkte video-clips
op te bewerken en bewaren.
➢ Voorkeur een SSD schijf = Zonder netvoeding,
sneller, steviger dan een harde schijf van het oude
type.
➢ USB-uitgang.
➢ Opslagcapaciteit: 500-1000GB.
➢ Verschillende merken bieden dit aan (Bv. Sandisk,
Samsung, enz).
➢ Deze wordt in de les geformatteerd voor Apple &
Windows-gebruik.

4. OPTIONEEL: MICROFOON (vanaf 4de/5de jaar)
➢ Condensator microfoon met mini-jack ingang.
➢ We raden het merk Rode aan (Bv. Rode
Videomicro).
➢ Ophangsysteem voor op de camera.
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Hopelijk tot ziens bij het begin van het nieuwe
schooljaar en alvast veel succes toegewenst in onze
richting AVV!
Surf een naar onze facebookpagina voor werken van onze leerlingen:
”Kunsthumaniora Hasselt - Audiovisuele Vorming”.
Of via de QRL:

Het AVV team.
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