Vacature: Docent Postproductie en Sounddesign
(hbo-opleiding)
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is voor haar faculteit Dutch Filmers Academy op zoek
naar een docent Postproductie en Sounddesign.
Ben je lesbevoegd, didactisch onderlegd en heb je veel praktijkervaring op het gebied van
postproductie en sounddesign? Ben je in het bezit van een master? Zie je het als een uitdaging om je
kennis over te dragen aan hbo-studenten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als docent van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie heb je als taak om lessen te verzorgen en
eventueel lesmateriaal te ontwikkelen. De doelstelling is om de onderwijsonderdelen ten aanzien
van kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen bij studenten te realiseren.
Docent Postproductie en Sounddesign
Het vak Postproductie en Sounddesign is bedoeld om onze studenten in staat te stellen post
productionele technieken bewust en juist toe te passen ten behoeve van een AV-product. Je leert de
student het beeldmateriaal te ordenen en te monteren, geluid corrigeren (audio clean up en
audiomixing), kleurcorrectie, colorgrading, animaties (parallax, kinetic tekst, motion tracking en
rotoscoping) en visuele effecten toe te voegen. Hiervoor gebruikt de student de volgende
programma’s: Adobe Premiere, Adobe After Effects en Adobe Audition.
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over universitair werk- en denkniveau;
Je kan gestructureerd werken;
Je hebt een onderwijsinhoudelijke achtergrond;
Je hebt aantoonbare werkervaring;
Je bent expert in de programma’s Abode Premiere, Adobe After Effects en Adobe Audition;
Je hebt kennis van animatie en Computer-Generated Imagery (CGI) (is een pré);
Je hebt een lesbevoegdheid (is een pré);
Je bent flexibel, stressbestendig, conceptueel en beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
Je vindt het geen probleem om binnen een structuur te werken en kan zowel individueel als
binnen een team functioneren;
Je hebt ervaring met het ontwikkelen van lesmodules.

Jouw werkzaamheden
•
•
•

Onderwijsontwikkeling - lesgeven en eventueel ontwikkelen;
Onderwijsuitvoering - voorbereiden en uitvoeren van toegewezen onderwijsonderdelen;
Studieloopbaanbegeleiding - begeleiden, coachen en beoordelen van studenten bij
uitvoering en voortgang van studieopdrachten;

•

•
•

Toetsen en assessments - toetsen van leerresultaten,
beoordelen van ontwikkeling van de student en/of
uitvoeren van assessments;
Projecten - deelnemen aan de opzet en uitvoering van binnen- en buitenschoolse projecten;
Diverse andere taken.

Over de organisatie
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met drie faculteiten: de
Nederlandse Fotovakschool, de Dutch Filmers Academy en de Amsterdam Film School. Hier wordt
kwalitatief vakgericht fotografie- en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op de arbeidsmarkt.
Onderwijs dat studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te ontwikkelen én dat hen
bewust maakt van hetgeen nodig is om ondernemend, marktgericht en succesvol te zijn.
Interesse in de functie? Mail je motivatiebrief en cv naar Monique Eenkhoorn:
monique@fotovakschool.nl. Voor vragen kan je bellen naar Monique Eenkhoorn: 055-3560522.

