Overzicht Fontys Studio’s
Inleiding
Veel docenten zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het
maken van screencasts, kennisclips en webinars voor online
onderwijs. Dat kan vaak prima op een laptop of tablet. Voor meer
professioneel beeldmateriaal beschikt Fontys over een aantal
studio’s. Er zijn studio’s op Fontyslocaties in Venlo, Eindhoven en
Tilburg, met vaste opstelling of als mobiele set. In dit overzicht vind je
welke studio’s er zijn en welke (technische) en ondersteuning je er
kunt krijgen. Heb je specifieke vragen; neem dan contact op met de
contactpersoon van de betreffende studio. Dit overzicht beschrijft de
situatie van september 2021.

Green screen
In een video-opname kan de fysieke groene achtergrond (green
screen) worden vervangen door statisch of dynamisch beeld
Podcast
Live en/of opgenomen audio-stream
Screencast
Videoregistratie van de zichtbare activiteiten op het computerscherm
vaak in combinatie met voice-over

Gebruikte begrippen

Streaming audio
Live uitzenden van audio via internet

Audio-transcript
Software die gesproken woord omzet in tekst

Streaming video
Live uitzenden van video via internet

Audiobewerking
Bewerken van audio-bestanden

Videobewerking
Bewerken van videobestanden

Autocue
Een doorzichtig beeldscherm waarop tekst kan worden weergegeven
die door de presentator moet worden uitgesproken terwijl deze in de
camera kijkt

Voice-over
Commentaarstem bij videomateriaal zonder dat de persoon die
spreekt in beeld is
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Binnenkort beschikbaar
Eventueel met beschikbare apparatuur in andere ruimte
Mogelijkheden voor vormgeving zoals leaders, naambalken en andere grafische elementen.
Virtual Reality ruimte / Animatie in trainingen
Live streaming op locatie met meerdere camera’s mogelijk
Animatie
Lightboard (doorzichtig ‘whiteboard’ voor beter contact met student) beperkt beschikbaar
Max. 5 verplaatsbare camera’s + 6 camera’s op vaste posities. Publiek tot 100 personen mogelijk, 450m2 voor evenementen/praktijkonderwijs, spots en gekleurde lampen,
livestream via MediaSite/Youtube/MS Teams, sprekers op afstand mogelijk
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Journalistiek Tilburg
Prof. Gimbrerelaan 16, Tilburg
GI 1.07
https://depersacademie.fhj.nl/

“ De FHJ beschikt over een tv-studio met een vast decor. Hier is het
mogelijk om o.a. nieuws, talkshows, interviews, seminars en
trainingen op te nemen of direct te livestreamen. Daarnaast is er in
het gebouw een radiostudio voor al het mogelijke audiowerk en een
aparte voice-over ruimte. “
De studio is beschikbaar ten behoeve van onderwijs of activiteiten
hieraan gerelateerd, maar kan ook door externe partijen gehuurd worden.

Open:
Maandag, woensdag, vrijdag 09:00 - 17:00
Dinsdag en donderdag 09:00 - 21:30
Reserveren:
depersacademie@fontys.nl (voor Fontysmedewerkers)
Contactpersoon:
Daan Vries
Kosten:
Neem contact op met de Persacademie https://depersacademie.fhj.nl/
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Fontys Academy for Creative Industries
Professor Goossenslaan 1, Tilburg
P8 2.46
Website

“ Welkom in het nieuwe MEDIALAB van Fontys ACI. Dé plek om je
media content te produceren!
Je bent hier uiteraard van harte welkom om je video- of
audioproducties op te nemen, of direct live te
streamen! Het MEDIALAB bestaat uit drie ruimten: RADIO
studio (Source Radio), TV Studio en PODCAST studio.
De studio mag alleen onder begeleiding van Harmen
Kuppens worden gebruikt.”

Open:
In overleg
Reserveren:
via h.kuppens@fontys.nl let op: onderwijsactiviteiten voor ACI gaan in
principe altijd voor op externe activiteiten
Contactpersoon:
Harmen Kuppens
Kosten:
65 euro per uur (voor instituten of diensten buiten ACI)
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Moller Tilburg
Professor Goossenslaan 1, Tilburg
P1 Mediatheek > mobiele studio
Website
Zie ook:
- https://fontys.nl/Moller/Onze-diensten/AV-diensten.htm
- https://fontys.nl/Moller/Onze-diensten/Trainingen-3.htm

“ .. AV-ondersteuning wordt verzorgd vanuit de mediatheek Moller.
Wij zijn primair gericht op het ondersteunen, begeleiden en
adviseren van studenten en medewerkers op het gebied van
audiovisuele toepassingen. … Ook verzorgen wij het opnemen en
beschikbaar stellen van weblectures. …’
Er is geen permanente studioruimte beschikbaar.

Open:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag

08.15 – 20.00 uur
08.15 – 17.00 uur

Reserveren:
baliemediathp@fontys.nl
mediatheekmollerworkshops@fontys.nl (trainingen)
av-diensttilburg@fontys.nl (ondersteuning bij streaming)
Contactpersoon:
AV-dienst Moller
Kosten:
Tarieven: dienstverlening voor instituten Stappegoor (behalve FHICT)
onderdeel van ons basispakket, voor externen op aanvraag.
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BEnT / FEC
Gebouw Nexus, De Rondom 1, Eindhoven
Mobiele studio / ruimte 1.42
https://fontys-educatief.nl/

Fontys BEnT/FEC beschikt in gebouw Nexus (Eindhoven) over een vaste
tv-studio met multi-camera livestream mogelijkheden en een decor voor
onder andere webinars, voorlichtingssessies, talkshows, interviews,
debatten etc.
Daarnaast heeft BEnT/FEC de beschikking over een mobiele Mediasite-set
waarmee we op locatie kunnen faciliteren in het live streamen van
sessies.
Naast het live uitzenden van video, beschikt BEnT/FEC over faciliteiten
ten behoeve van het creëren van digitale content. Denk hierbij aan het
maken van een kennisclip met een green screen tot aan het realiseren
van een podcast. Zie hiervoor het totaaloverzicht van Fontys BEnT/FEC.

Open:
Maandag tot en met vrijdag tijdens opening van het gebouw
Reserveren:
Mail p.dirckx@fontys.nl
Contactpersoon:
Paul Dirckx
Kosten:
Op aanvraag
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R5 Eindhoven
Rachelsmolen 1, Eindhoven
R5 0.30
Website: -

‘ Op campus Rachelsmolen in gebouw R5 vind je de studio van FHEC.
De studio is ingericht voor de opname van kennisclips, screencasts en
voice-overs. Ook is het mogelijk een livestream en videomontages te
verzorgen.
De ruimte is niet geschikt voor een tafelgesprek. Wel is het mogelijk
om bijvoorbeeld een ‘online’ webinar (eventueel met meerdere
personen) op een andere Fontyslocatie in beeld te brengen. Hiervoor is
mobiele apparatuur aanwezig.
Het gebruik van de studio is altijd met een technicus.‘
Open:
Maandag, dinsdag, donderdag
Reserveren:
m.heling@fontys.nl
Contactpersoon:
Marcel Heling
Kosten:
87,50 euro per uur (voor instituten of diensten buiten FHEC).
Kosten zijn inclusief de ruimte, apparatuur en ondersteuning.
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TF Eindhoven
Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven
TF 2103
Website

‘ … De mediatheek beschikt over een kleine multimediastudio voor het
opnemen van bijv. e-clips, interviews en voice-overs, het bewerken van
video, of het live streamen van webinars. Aanwezig zijn onder meer
voldoende spots, diverse kleuren achtergrond waaronder greenscreen,
en camera en microfoons. De studio richt zich met name op
Fontyspersoneel, onderwijsmateriaal en educatie. Voor het maken van
een opname is een technicus inbegrepen. ..
Uitsluitend voor medewerkers; studenten onder begeleiding van
docent; diverse professionele apparatuur voor opnames/streams
op locatie aanwezig ..’

Open:
Maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur
Reserveren:
E-mail: m.vaassen@fontys.nl
Telefoon: 08850-73579
Contactpersoon:
Martijn Vaassen
Kosten:
57 euro per uur inclusief filmmaker
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Fontys Economische Hogeschool Tilburg*
Professor Goossenslaan 1, Tilburg
Website: -

‘..FEHT beschikt over een kleine multimediastudio voor het opnemen van
bijv. vlogs, photoshoot, het opnemen van interviews of tafelgesprekken.
Aanwezig zijn onder meer voldoende spots, diverse kleuren achtergrond
waaronder greenscreen, en camera’s en microfoons.
Uitsluitend voor medewerkers; studenten onder begeleiding van docent;
diverse apparatuur voor opnames/streams op locatie aanwezig..’

Open:
Reserveren:
n.v.t.
Contactpersoon:
Remko de Beer
Ronald van de Lisdonk

Kosten:
n.v.t. op dit moment geen verhuur aan derden
* Op dit ogenblik geen aanvullende informatie beschikbaar
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Mediatheek Venlo
Tegelseweg 255 Venlo
W1 118
Website

‘ In de mediatheek van de campus in Venlo hebben we een compacte
opnamestudio voor het opnemen van kennisclips, interviews, voice-overs
en weblectures. Er wordt gebruik gemaakt van een green screen en
voor de lightboard opnames van een zwarte achtergrond. Het lightboard
biedt de mogelijkheid om te schrijven zonder dat oogcontact verloren gaat.
Bij iedere opname is een technicus aanwezig en op verzoek wordt montage
verzorgd. De focus ligt op onderwijsmateriaal en de studio is er uitsluitend
voor medewerkers. ‘

Open:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 u.
Reserveren:
In overleg (E-mail/MS Teams)
Contactpersoon:
Giorgio Eisinger
Kosten:
Niet van toepassing voor instituten Campus Venlo
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Explorelab TF0430
Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

‘Het ExploreLab is een grote ruimte waar (technologie)onderwijs
plaatsvindt vanuit de instituten FPH, FHMG en FHSS. De ruimte van
450m2 is geschikt voor het live streamen van grotere evenementen,
zoals seminars, demonstraties, (online) voorlichtingen, symposiums
of andere presentaties met meerdere personen. De ruimte beschikt
over een aparte regiekamer, audiosysteem met speakers in de zaal,
mengpaneel en een grid met licht installatie. Daarnaast is het mogelijk
om een decor te bouwen ‘

Open:
maandag t/m vrijdag 8:30 – 22:00 (alleen op aanvraag)
Reserveren:
Explorelab@fontys.nl
Contactpersoon:
m.vanmaanen@fontys.nl
Kosten:
Op aanvraag
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Auteur
Fontys Blended 2021
Copyright
De Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieelGelijkDelen 4.0 Internationaal is van toepassing op dit werk.
Ga naar https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
om deze licentie te bekijken.

Wijzigingen of aanvullingen
kunnen worden doorgegeven aan
scrumteamblendedlearning@fontys.nl

Overzicht Fontys Studio’s, september 2021

12

