
DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

REGISSEUR IN DE DOP?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

Erasmus College VIDEO & TV



Leerlingen van de videocommissie zijn bij alle grotere activiteiten aanwezig met een 

videoploeg om live opnames te maken. Tijdens toneelvoorstellingen, 

concerten en feesten worden deze opnames direct via beamers 

gepresenteerd op grote schermen, uiteraard geregisseerd 

achter de videotafel. Daarna vindt editing plaats van het 

geregistreerde beeld in de videostudio. De videocommissie 

houdt zich ook bezig met het maken van video-animaties voor 

concerten, schoolfeesten en theatervoorstellingen.

Het Erasmus heeft een eigen video-studio waar jij aan de slag kunt. 

Professionele apparatuur en software staan klaar voor het maken van 

visuals en animaties. Ben jij creatief en hou je van film en video dan is dit de plek 

voor jou. Als lid van de videocommissie krijg je de opdracht om een animatie te 

maken bij een nummer van de kerstviering of werk je mee aan een animatie voor 

een theatershow. Tijdens de feesten en festivals sta je als VJ achter professionele 

video-mixers om live beeld en visuals te mixen op grote schermen. Of ben jij degene 

die bij de video-regie meerdere camera’s aanstuurt en precies vertelt wat ze wanneer 

moeten filmen?  Maar ook na afloop van een evenement kun je met de video aan de 

slag. Je leert editen met Adobe Premiere Pro en After Effects om mooie compilaties te 

maken van evenementen of zelfs een multi-cam registratie te maken van een 

grote theatervoorstelling. Meer dan dertig leerlingen, zowel onderbouw als 

bovenbouw vormen de Video Crew. Kom jij ook?

VIDEOCOMMISSIE

FILMFESTIVAL

ERASMUS TV

EEN EXTRA UITDAGING? 

MAAK EEN VLOG  DIE ECHT BIJ JE PAST 

OF GA HELEMAAL LOS IN DE MONTAGE.

MEER

 INFORMATIE OVER 

HET ERASMUS? 

KIJK OP ONZE 

WEBSITE: 

ERASMUSCOLLEGE.NL

Het Erasmus College heeft sinds een paar jaar ook een eigen tv-station. 

Leerlingen maken zelf korte filmpjes waarin alle informatie die voor een 

Erasmiaan belangrijk is langskomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

aankondigingen van feestjes of voorlichtingsavonden, diepte-interviews met 

docenten of verslagen van de buitenschoolse activiteiten. Als je geïnteresseerd 

bent in de journalistiek dan is dit een mooie uitdaging om kennis te maken met 

de verschillende kanten van het vak. Zo leer je vergaderen, filmen, interviewen, 

monteren en werken met deadlines. Nieuwsgierig? Kijk dan op het youtube-

kanaal erasmuscollegezoetermeer, Instagram erasmuscollegezoetermeer, 

op de facebookpagina van erasmuscollege of vind ons via de website van de school.

Speur jij naar nieuwtjes en houd je van vragen stellen? Zie jij jezelf als 

journalist, cameraman of – vrouw of wil je juist items ‘editen’ op de 

computer? De live-beelden bij een kerstviering of toneelvoorstelling 

maken? Of het wekelijkse Erasmus Nieuws voor de website van Erasmus 

of social media presenteren? Je kunt het bij Erasmus Video en TV. Let’s go!

Het Erasmus doet al jaren mee aan het Nederlands 

Filmfestival voor scholieren. In de afgelopen drie jaar werd

tweemaal een 1e prijs en een 2e prijs in de wacht gesleept.

De winnaars uit de deelnemende EMC2 groep werden 

afgevaardigd naar de Europese finale in Griekenland.



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

SCHRIJF JE IN!


