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INTRODUCTIE

In deze vastlegging staan de video animaties van de HvA 
beschreven. Er is gekozen om te werken met het driehoeken-
grid van de HvA en daarop een aantal vaste elementen te 
gebruiken. Dit samen zorgt voor een eenvoudig ontwerp met 
een visuele link naar de HvA huisstijl. 

Het is aan te bevelen naast deze vastlegging ook het 
gelijknamige filmpje te bekijken voor een beter begrip van de 
animaties. 



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM  |  RICHTLIJNEN HVA-VIDEO  |  VERSIE 1.0           4

Basiskleuren 
Zwart, wit en paars zijn de corporate basiskleuren van de HvA, 
dit zijn dan ook de kleuren die prominent worden gebruikt in 
de HvA-video fragmenten. 

Wit
R255 G255 B255 
#FFFFFF

HvA Paars
R037 G022 B122
#25167A

Zwart
R000 G000 B000
#000000

KLEURENPALET
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans Regular

Open Sans Semi Bold

TYPOGRAFIE

De Open Sans is de identiteitsbepalende letter van de HvA voor 
digitale en online toepassingen. Open Sans wordt gebruikt voor 
alle tekst in videomateriaal. Om koppen extra aan te zetten en 
volgens de huisstijlrichtlijnen van de HvA wordt deze ook vaak 
in kapitalen gebruikt. 

De Open Sans is een speciaal ontworpen Google Webfont en 
dus gratis toegankelijk voor iedereen en prima toe te passen.
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GRID

1 2 3 4 5 6 7 8

Kenmerkend voor de HvA huisstijl is het driehoeken grid. 
Het design-element bestaat uit gelijkzijdige driehoeken. 

De geschakelde driehoeken kunnen als grafisch element 
gebruikt worden. Er kunnen verschillende maten van 
driehoeken voorkomen in een lay-out. 

Ongeacht de verhoudingen van de video, de breedte van 
het grid is altijd acht driehoeken. De verticale lijnen kunnen 
gebruikt worden om tekst aan te lijnen. De onderkant van het 
grid moet altijd precies eindigen op een halve driehoek (zie 
voorbeeld hiernaast).

HvA logo
Het logo lijnt op een speciale manier op het grid. De onderste 
punt van het beeldmerk lijnt altijd aan de eerste linker verticale 
lijn van het grid. De eventuele onderstaande titels of koppen 
lijnen dan ook aan deze punt (zie voorbeeld hieronder). 
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MARGES

Voor de verticale marges op het scherm wordt het driehoeken-
grid gebruikt. De horizontale marge is de minimale afstand die 
gebruikt moet worden om animaties altijd zichtbaar te laten 
zijn vanaf de kant. 

160 px 160 px 

80 px 

80 px 
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INTRO

1. Het HvA logo verschijnt links verticaal gecentreerd in beeld. 

4. Verder uitfaden van driehoeken grid. 

2. Het logo schuift naar boven en onder het logo verschijnt de 
titel eronder. De titel mag maximaal drie regels bevatten. 
Er kan ook voor worden gekozen om het logo weg te laten in 
de introductie. 

5. Dan blijft het lege grid over, deze verdwijnt als laatste. 

3. Terwijl het logo en de titel van de film uitfaden, verandert 
de witte achtergrond in een driehoeken grid dat langzaam 
verdwijnt totdat de eerste scene van de film te zien is. 
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INTRO

1 Titel van de film
Font: Open Sans Regular kapitalen 
Fontgrootte: 40px
Kleur: #25167A

1
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NAAM EN FUNCTIE

1 Voornaam Achternaam
Font: Open Sans Regular kapitalen 
Fontgrootte: 40px
Kleur: #FFFFFF
 
2 Studie - Jaar - Land
Font: Open Sans Regular
Fontgrootte: 40px
Kleur: #FFFFFF

Dropshadow 
Om de witte tekst altijd leesbaar te houden op 
elk denkbare achtergrond, heeft deze altijd een 
dropshadow.

1. De naam en functie komen tegelijk in van links. Tijdens het 
inkomen fade de tekst ook in van 0 tot 100%.

Als de informatie meer dan twee regels bevat kan alles een 
regel naar boven opschuiven. Drie regels is ook het maximale 
aantal regels wat gebruikt mag worden voor de naam + 
functie. 

2. Daarna komt het pijltje in, wijzend naar de naam. Het pijltje 
komt in van links en heeft een vlot opkomende begweging. 
De naam blijft 4 seconden in beeld staan en fade daarna in zijn 
geheel in één keer weg. 

In geval van een ondertiteling kan alle informatie links verticaal 
gecentreed worden.

1
2
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1. Het pijltje verschijnt eerst in beeld. Deze verschijnt uit het 
niets en heeft een vlot opkomende beweging. 

2. Daarna fade de tekst in, waarna het volgende pijltje weer 
opkomt. 

3. Als alles er staat fade het geheel na een paar seconde in één 
keer uit beeld. Bullet points staan altijd op dezelfde positie.

4. Een bullet heeft maximaal twee regels en er staan nooit 
meer dan drie bullets op een pagina.

BULLET POINTS

1 Bulletpoint
Font: Open Sans Regular
Fontgrootte: 40px
Kleur: #FFFFFF

Dropshadow 
Om de witte tekst altijd leesbaar te houden op elk denkbare 
achtergrond, heeft deze altijd een dropshadow. 

1
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TITELPAGINA

1. Het grid ingevuld met driehoeken fade in over het filmpje. 

1 Hoofdtstuktitel
Font: Open Sans Regular kapitalen
Fontgrootte: 40px
Kleur: #25167A

3. Daarna verschijnt de titel, deze heeft maximaal drie regels. 
Het pijltje staat altijd verticaal gecentreerd links op de pagina, 
dus als de titel meerdere regels heeft schuift deze naar onder. 

2. Deze houdt een zekere transparantie, waarna het pijltje 
tevoorschijn komt, deze verschijnt uit het niets en heeft een 
vlot opkomende beweging. 

4. Na een paar seconde fade alles in één keer weg. 

1
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1. De ondertiteling lijnt onderaan de pagina en staat altijd 
gecentreerd op dezelfde positie. 

ONDERTITELING

1 Ondertiteling
Font: Open Sans Regular 
Fontgrootte: 35px
Kleur: #FFFFFF

Dropshadow 
Om de witte tekst altijd leesbaar te houden op elk denkbare 
achtergrond, heeft deze altijd een dropshadow.

1
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OUTRO

1. Het grid fade langzaam in van 0 tot 30 %. 2. Daarna komen de driehoeken infaden tot het scherm 
helemaal wit is. 

3. Het HvA logo fade in, schuift ietsje omhoog en maakt 
daarna plaats voor de pay-off.

4. Het logo en de pay-off schuiven uit elkaar richting de 
buitenzijde van het frame.

5. De eventuele links verschijnen één voor één in het scherm. 
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OUTRO

1 Titel linklijst
Font: Open Sans Regular 
Fontgrootte: 40px
Kleur: #25167A

2 Link
Font: Open Sans Regular 
Fontgrootte: 40px
Kleur: #25167A

3 Pijltje
Hoogte: 60 px
Kleur: #25167A

1

2

3
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