NEW MEDIA CENTRE TU DELFT

HOEZO POSTPRODUCTIE?
De AV afdeling van de Technische Universiteit Delft behoort tot één van de meest
toonaangevende van de wereld. Als interne dienstverlener aan alle vakgroepen van de
universiteit produceert en levert men videocontent aan, van en voor docenten en 17.000
studenten. Per dag kunnen er 22 colleges tegelijkertijd worden opgenomen en via de
mediaserver worden aangeboden. Daarnaast kunnen de ongeveer duizend docenten eigen
presentaties maken in de studio’s van het New Media Centre.

B

ehalve voor de eigen studenten worden ook content gemaakt voor postacademische studies, bedrijfsleven en voor het wereldwijde MOOC netwerk voor
‘OpenCourseWare’, ‘Online Distance Education’ en ‘EdX’. Deze
‘Massive Open Online Courses’ zijn in wezen gratis aangeboden
online lessen op universitair niveau. Er zijn cursussen van de TU
Delft, die door wel 50.000 studenten over de hele wereld worden
bekeken. Op EdX zijn grote universiteiten over de hele wereld aangesloten zoals Berkeley, Harvard en MIT. Een delegatie van het MIT
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heeft onlangs Delft bezocht en onder meer uitgesproken ook wel
zo’n AV-afdeling te willen hebben. Dat is uiteraard een héél groot
compliment uit monde van één van de topuniversiteiten van de
wereld. De afdeling bestaat uit ‘slechts’ negen volwaardige functies.
Maar eenieder is multifunctioneel inzetbaar. Van secretaresse tot
ontwerper kan iedereen de basisservices leveren. Daarnaast werkt
de afdeling met een pool van student-assistenten. Deze laatste
worden vooral ingezet op de elf mobiele sets (volwaardige mobiele
studio's in een 19" rack die van collegezaal naar collegezaal rijden.
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COLLEGERAMA
De AV-middelen in de verschillende ruimtes van de
Technische Universiteit zijn geen taak van het New Media
Centre, maar behoren tot de taak van ‘Gebouwenbeheer’.
Er zijn nog negen zalen waar een vaste opstelling van
camera’s staat om de colleges vast te leggen en te streamen. Voor de andere zalen rijden de student-assistenten
de mobiele sets naar binnen, sluiten aan op het speciale netwerk en bedienen de camera’s. De service wordt
CollegeRama genoemd en is in feite een openbaar toegankelijke site. De docenten bepalen zelf wie hun opnames
mogen zien. In de volksmond wordt het ook wel ‘College
gemist’ genoemd. Over het algemeen betekent dit niet
dat de colleges hierdoor leeglopen en de studenten op een
eigen gekozen tijdstip gaan kijken. Het geeft de docenten de gelegenheid om de leerstof op meerdere manieren
aan te bieden en anders op te bouwen. Zo kan het online
gedeelte worden gebruikt om de volledige stof door te
nemen en het daadwerkelijke college worden gebruikt
om wat onderwerpen uit te diepen. Dit houdt het zowel
voor de student als de docent boeiend. Veel van de opge-

nomen colleges in CollegeRama zijn vooral functioneel
opgenomen. Meestal groot in beeld de weergave van de
PowerPoint en met een kleine postzegel ernaast de weergave van de spreker.
VROEG BEGONNEN
De gebruikte streamingtechnologie is MediaSite van Sonic
Foundry. Hiermee kan de opname worden gemaakt, het
contentmanagement worden uitgevoerd en het vervolgens
online uitgespeeld worden.
Het hoofd van de afdeling, Leon Huijbers, is hier al in 2004
mee begonnen, wat relatief vroeg is gezien de ontwikkeling op streaminggebied. De visie en beleid op dit gebied
zijn interessant. Het is niet een technische, maar onderwijsgedreven ontwikkeling. De vakgroepen zagen hun studenten veranderen en zochten naar mogelijkheden om deze
‘Homo Zappiens’ beter te bereiken en educatieve stof aan
te bieden. Uit onderzoek blijkt dat studenten CollegeRama
nu breed gebruiken, dat de studieresultaten omhoog gaan
en dat er geen sprake is van leegloop van de colleges. De
waardering van de studenten voor CollegeRama is hoog
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en men gebruikt het vooral om het college als review nogmaals te bekijken en als voorbereiding op hun examens.
NAUWELIJKS MONTAGE
Naast het bijna standaard opnemen van colleges worden
veel presentaties ook opgenomen in de studio’s van het
New Media Centre. Docenten komen naar de studio toe
voor het opnemen en streamen van onderwerpen. Dat
‘online learning’ iets anders is dan voor de klas staan weet
men en docenten zijn nu eenmaal geen tv-presentatoren.
Door het echter simpel te houden en de technologie hierop
aan te passen, kan men toch zeer effectieve producties leveren. De services van de afdeling heeft de dienstverlening
ingedeeld in het volgende: ‘we do it for you’, ‘we do it with
you’ en ‘you do it yourself’. Er is een montage- en grafische
faciliteit aanwezig om van 3D animatie tot aan drukwerk
te leveren. Bij het overgrote merendeel van de opnames
wordt echter geen nabewerking gedaan! Het niet doen van
post-productie is in feite in de workflow heilig verklaard.
Docenten zijn gewend om voor de klas te staan en een presentatie te geven. Leidraad in de meeste producties is hun
powerpoint in combinatie met de presentatietekst. Hierdoor
kunnen zij hun tijd beperken die nodig is voor deze producties. Tenslotte hebben docenten wel meer te doen. De

docenten en hun afdelingen leveren zelf de powerpoint en
commentaartekst aan. In de commentaartekst geven ze aan
welke PowerPoint dia er voor moet komen te staan en of ze
zelf wel of niet in beeld zullen staan. De opname is in feite
niet langer dan de real-time presentatie. Mocht er een blokje
niet goed gaan, dan neemt men liever dat blokje los nog een
keertje op dan hiervoor lange montagetijd te reserveren.
CHROMAKEY
Er is één flinke chromakey studio. Deze is gebouwd onder
leiding van Jan Douma, de AV systems engineer van de TU
Delft. Door Mutrox soundproof Solutions is een geluidsdichte en akoestisch prachtige studio neergezet. Het is
een ‘studio in een studio’. Vanuit de receptie van de afdeling kan men in de controleruimte kijken. Bewust heeft
Jan Douma in het ontwerp rekening gehouden met het
feit dat men niet van buitenaf recht in het gezicht van de
presentator in de studio kan kijken, door een hoogteverschil te creëren in de verschillende ramen. De hele studio
is bekleed met akoestisch dempend materiaal en heeft een
moderne rustige uitstraling. Naast deze studio is er ook nog
een hele kleine studio die volledig automatisch werkt. Hier
kan de docent in een uit de kluiten gewassen PhotoBooth
zelf een presentatie opnemen. Volledig met powerpoint,
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teleprompter en chromakey. Het hele bedieningsproces
is teruggebracht naar een paar toetsen en een display. Er
zijn al plannen in de maak om nog een derde, misschien
zelfs portable, studio te maken. In de grote studio staan
nieuwe JVC 850E´s met teleprompter, er staat een groot
Smartboard waarvan het beeld ook meegenomen kan
worden in de opnames en de studio heeft een rondom
limbo met chromakey groen. De belichting en installatie
zijn helemaal aangesloten door ImProof.
EFFICIËNT
Hart van zowel de kleine als de grote studio zijn de
Newtek Tricasters systemen. Hiermee kan worden
geschakeld, multitrack worden opgenomen en worden
uitgestreamd. Het laat een grote mate van automatisering
toe. Vanuit de controleruimte wordt alles geregeld, met
een iPad worden de settings van het licht aangestuurd.
Een van de technici bedient de autocue, de ander schakelt
aan de hand van de tekst de beelden en meestal is er nog
een student-assistent voor de bediening van de powerpointslides. Hoewel er meestal geen post-productie wordt
gedaan, moet er toch hier en daar een knipje worden

gezet. Dit lost men op in de live-set van de Tricaster. De
opnames worden direct in de player gezet, van nieuw
in- en uitpunt voorzien en vervolgens weer uitgespeeld.
Dit werkt zeer efficiënt en scheelt veel handelingen en
rendertijden. Uiteraard is er wel een lokale mediaserver,
een editshare, voor onder meer montage aanwezig. Dus
als het nodig mocht zijn, is er een hele professionele workflow aanwezig.
Tijdens mijn bezoek had een docent een opname over het
gebruik van dynamiet. De opname stond er in een half
uur op en kon worden gepubliceerd. E-learning op een
schaal en niveau waar menig tv-producent nog een puntje
aan kan zuigen.
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