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TITEL / STARTSCHERM

OPLEIDING

VOEDING EN DIËTETIEK

Kenmerkend voor de HvA huisstijl is het 

driehoeksgrid. Daarnaast is er aantal 

regels v.w.b. het gebruik van bijv. logo, 

stramien, typografie etc.

Voor verdere informatie over het gebruik van de 

huisstijl in video’s verwijzen we naar de algemene 

video-instructies.  Link

Titel

Frutiger Light / Kapitalen / 140 pt / wit #FFFFFF

Subtitel

Frutiger Light / Kapitalen / 40 pt / wit #FFFFFF

Driehoeksgrid

Lijndikte: 0.25pt / wit #FFFFFF  zwart #000000

Grafisch kader

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF

Het grafisch kader wordt gelijnd op het driehoeks-

grid. De grootte hiervan is afhankelijk van de lengte 

van de titel. 

Max. lengte titel

De titel loopt bij voorkeur over één regel. Bij een 

langere titel kan het corps verkleind worden tot 

minimaal 100pt. 

Divider-streepje

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF

Tussen de titel en sub-titel staat een dividerstreepje. 

Deze heeft dezelfde specificaties als het grafisch 

kader. De lengte wordt bepaald door de lengte van 

de subtitel en lijnt hierop.

Driehoeken verdwijnen

De driehoeken verdwijnen snel één voor één in 

verschillende percentages. Het driehoeksgrid blijft 

staan (wit). Het beeldmateriaal begint af te spelen. 

Start grid

De film begint met een wit scherm waarna het 

HvA-logo kort in beeld is. 

Lijntjes grid

De lijntjes van het driehoeksgrid worden zwart 

en blijven kort in beeld staan waarna het grafisch 

kader in beeld wordt geanimeerd.

Titel + subtitel komen erin

De lijntjes van het grid verdwijnen, de titel en 

subtitel worden in het kader geanimeerd.

http://www.hva.nl/over-de-hva/contact/praktische-zaken/praktische-zaken/praktische-zaken/content/folder/hva-breed/communicatie/hva-huisstijl/web-en-video/web--en-videorichtlijnen.html
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VOICE-OVER I.C.M. ICONEN

HIPSTE TOETJESMAKERS VOEDING EN GEZONDHEID

VETSTE FOODBLOGGERS GEZONDE LEVENSSTIJL

Bij de introductie van de film mag er een 

voice-over worden ingezet. Om deze te 

ondersteunen kunnen bepaalde teksten 

worden voorzien van iconen. De iconen zijn 

opgebouwd uit lijnen. Dit zijn zgn. ‘Lined 

Icons’. Deze worden geplaatst in driehoeken.

Driehoek

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF / 540px x 425px

Iconen

Lijndikte: ± 5pt / wit #FFFFFF / 

Grootte: ± 40% van driehoek

Tekst

Frutiger Light / Kapitalen / 50pt / wit #FFFFFF

Overlay

Om de leesbaarheid te vergroten mag er een 

overlay over het beeldmateriaal worden gezet.

Dit is een zwarte laag (#000000) die qua trans-

parantie vrij mag worden ingezet. Het advies is 

om niet verder te gaan dan 50%.

Ontwikkelen nieuwe iconen

Wanneer nieuwe iconen gecreëerd moeten worden 

dan kunnen deze zelf aangekocht en aangepast 

worden. Houdt hierbij rekening met de omschreven 

stijl en specificaties. 

Driehoek

Eerst wordt de driehoek in beeld geanimeerd.

Eventueel een overlay over het beeldmateriaal om 

zichtbaarheid te vergroten.

Iconen

Als de driehoek helemaal gevuld is komen de 

iconen in de driehoek (bepaalde elementen in de 

iconen mogen vrij geanimeerd worden, bijv. tekst in 

laptop wordt later erin geanimeerd).

Tekst

Als het icoon helemaal gevuld is, komt er tekst 

onder de driehoek te staan.

Volgend icoon

Er mogen meerdere iconen worden getoond om 

de tekst te ondersteunen. Het advies is om dan te 

wisselen met de richting van de driehoek.
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HOOFDSTUKAANDUIDING

05 KENNIS IN
DE PRAKTIJK

06
DOORLEREN?

01 BEROEPSMOGELIJKHEDEN RICHTING
NUTRITION AND DIETETICS

02 BEROEPSMOGELIJKHEDEN RICHTING
HEALTH PROMOTION

03 BEROEPSMOGELIJKHEDEN RICHTING
NEW PRODUCT MANAGEMENT

07
BAANKANSEN

08 TIPS VOOR JE
TOEKOMST

04 WERKEN IN HET
BUITENLAND

Als de video is opgebouwd uit hoofdstukken 

dan worden deze genummerd en beginnen bij 

01. De titels worden ondersteund door iconen.

De iconen zijn opgebouwd uit lijnen. Dit zijn 

zgn. ‘Lined Icons’. 

Nummering

Frutiger Bold / 140pt / wit #FFFFFF

Tekst

Frutiger Light / Kapitalen / 70pt / wit #FFFFFF

De tekst mag over meerdere regels geplaatst 

worden.

Iconen

Lijndikte: ± 5pt / wit #FFFFFF 

Grootte: ± 150px x 150px

Voorbeeld 1

Eerst wordt het cijfer v/d nummering geanimeerd.

Voorbeeld 2

Hierna worden de lijnen erin geanimeerd.

Voorbeeld 2

Hierna worden de teksten erin geanimeerd, dan 

komt het divider-streepje erbij.

Voorbeeld 4

Als laatste komt het icoon erbij. (bepaalde 

elementen in de iconen mogen vrij geanimeerd 

worden, bijv. rugzak die wordt dichtgeritst).

Lijnen kader

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF / hoogte: 185px

De totale breedte van de lijnen wordt bepaald door 

de lengte van de tekst en lijnt op het begin van de 

tekst en het einde van het icoon. De tekst wordt 

verticaal gecentreerd t.o.v. het kader

Divider-streepje

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF / hoogte: 125px

Overlay

Om de leesbaarheid te vergroten mag er een 

overlay over het beeldmateriaal worden gezet.

Dit is een zwarte laag (#000000) die qua trans-

parantie vrij mag worden ingezet. Het advies is 

om niet verder te gaan dan 50%.
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NAAMTITELS

LENNO 
MUNNIKES 

OPLEIDINGSMANAGER 
VOEDING EN DIËTETIEK

PETER 
WEIJS
LECTOR 
GEWICHTS-
MANAGEMENT

KJELLD 
VAN 
ESSEN 
STUDENT VOEDING 
& DIËTETIEK
 

ESTELLE 
VAN SETTEN
STUDENT VOEDING 

& DIËTETIEK

BERIT BUS
STUDENT VOEDING 

& DIËTETIEK 
JANINE 
REITSMA

DOCENT VOEDING 
EN BEWEGING

JOKE 
VAN EDEN

DOCENT 
NEW PRODUCT 
MANAGEMENT

NEW PRODUCT 
MANAGEMENT

HEALTH
PROMOTION

RICHTING
DIETETICS

Geïnterviewden in de video’s krijgen een 

naamtitel. Mannen krijgen een rechthoekige 

vorm en vrouwen een cirkel.

Lijnen kader

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF 

De grootte van het kader wordt bepaald door de 

lengte van de naam / functie. Het kader staat 20px 

aan alle zijden vrij van de naam/functie.

Naam

Frutiger Light / 70pt / wit #FFFFFF

De naam mag over meerdere regels worden 

geplaatst. De naam liever niet afbreken.

Functie / studie

Frutiger Bold / 35pt / wit #FFFFFF

De functie / studie mag over meerdere regels 

geplaatst worden.

Divider-streepje

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF / breedte: 125px

Animatie functie

Als een geïnterviewde een erg lange functie of een 

specialisatie binnen een studie heeft, mag deze in 

twee delen worden geanimeerd.

Overlay

Om de leesbaarheid te vergroten mag er een 

overlay in het grafisch kader worden geplaatst.

Dit is een zwarte laag (#000000) die qua trans-

parantie vrij mag worden ingezet. Het advies is 

om niet verder te gaan dan 50%.

Interactie geïnterviewde

De naamtitels mogen interactie hebben met de 

geïnterviewde. Dit is geen vereiste. Als hier wel 

voor gekozen wordt dan adviseren wij de 

geïnterviewde de naamtitels ‘te laten vasthouden’.

Start animatie

De geïnterviewde houdt de handen dusdanig 

uitelkaar zodat hier een kader in geanimeerd kan 

worden. 

Tekst

De lijnen van de naamtitel bouwen zich op. 

Simultaan verschijnt de eventuele overlay. De tekst, 

divider-streepje en functie/studie verschijnen in het 

kader. 

Vasthouden

De geïnterviewde houdt de naamtitel even vast.

Eventueel kan hierna de specialisatie worden 

vertoond.

Zonder interactie

Dit is een voorbeeld van een naamtitel zonder 

interactie met de geïnterviewde. De animaties zijn 

qua opbouw gelijk aan de andere naamtitels. 
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INFOGRAPHICS

STUDIEBELASTING

STUDIE-UREN
PER WEEK

CONTACTUREN
PER WEEK

40

12-18

TOELATING

DIPLOMA
HAVO-, VWO- OF MBO4-DIPLOMA

15 MAART
SCHRIJF JE UITERLIJK 15 MAART IN

SELECTIE
DECENTRALE SELECTIE GEVOLGD DOOR

CENTRALE LOTINGPROCEDURE

31 MAART & 6 APRIL
SELECTIEDAGEN OP DONDERDAG 31 MAART 

EN WOENSDAG 6 APRIL 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN

VOEDING & DIËTETIEK

COMMUNICATIEF

INNOVATIEF

GOED IN SAMENWERKEN

Informatie over de opleiding kan worden on-

dersteund door zgn. ‘Infographics’ te tonen. 

Infographics kunnen bestaan uit grafieken / 

feitjes / data die worden gevisualiseerd.

Grafische Vorm

De infographics mogen in een grafisch kader

worden geplaatst die aansluit bij de inhoud. 

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF  

Tekst

Titel: Frutiger Light / 85pt / wit #FFFFFF

Subtitels / cijfers: Frutiger Bold / 100pt / wit #FFFFFF

Tekst: Frutiger Bold / 35pt / wit #FFFFFF

Iconen

Lijndikte: ± 5pt / wit #FFFFFF / 

Grootte: ± 150px x 150px

Divider-streepje

Lijndikte: 5pt / wit #FFFFFF / breedte: 125px

Soorten Infographics

Interactie geïnterviewden: De geïnterviewden 

mogen interactie hebben met de infographics. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die opzij 

springt voor een fictieve grafiek die naar beneden 

valt. 

Animaties over beeld: De infographics mogen ook 

los over het beeldmateriaal geplaatst worden.  

Dit soort animaties mogen ook i.c.m. een object uit 

het beeldmateriaal interactie hebben, bijvoorbeeld 

een smartphone waaruit fictief de infographic 

wordt vertoond.

Interactie geïnterviewden 1

Hier trekt een student een fictief pulldown-bord 

naar beneden.  

Interactie geïnterviewden 2

Als het bord beneden is, wordt de titel als eerste 

geanimeerd. Hierna een icoon en dan het feitje enz.

Als alles in beeld is kan de student er ook nog even 

naar kijken. 

Animaties over beeld 1

We zien hier iemand die met een smartphone 

bezig is.

Animaties over beeld 2

Uit de smartphone wordt informatie geladen. Als 

eerste wordt de titel geanimeerd. Hierna een icoon 

en dan het feitje enz.

STUDIEBELASTING

STUDIE-UREN
PER WEEK

CONTACTUREN
PER WEEK

40

12-18

TOELATING

DIPLOMA
HAVO-, VWO- OF MBO4-DIPLOMA

15 MAART
SCHRIJF JE UITERLIJK 15 MAART IN

SELECTIE
DECENTRALE SELECTIE GEVOLGD DOOR

CENTRALE LOTINGPROCEDURE

31 MAART & 6 APRIL
SELECTIEDAGEN OP DONDERDAG 31 MAART 

EN WOENSDAG 6 APRIL 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN

VOEDING & DIËTETIEK

COMMUNICATIEF

INNOVATIEF

GOED IN SAMENWERKEN
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AFSLUITER

EN?
IETS VOOR JOU

VOEDING EN DIETETIEK?

Er mag optioneel een afsluitende tekst aan het  

eind van de film worden getoond. Dit is een 

handgeschreven tekst die door één van de ge-

interviewden in het beeld wordt geschreven.

Tekst

Op  www.dafont.com is een grote hoeveelheid 

handgeschreven fonts beschikbaar. Het advies is om 

een font te kiezen dat goed leesbaar is. De tekst is 

altijd wit. Hieronder een voorbeeld van specificaties:

Font: Knewave / 125pt / wit #FFFFFF

De corpsgrootte mag aangepast worden t.b.v. 

leesbaarheid.

Andere geschikte fonts:

- DK Lemon Yellow Sun  Link

- TrashHand  Link

- Photographs  Link

Camera

De geïnterviewde kijkt even de camera in en pakt 

een pen/stift.

Vervaagd

Het beeld wordt vervaagd en de persoon begint 

met schrijven.

Eind afsluitende tekst

Het beeld wordt verder vervaagd en de tekst is nu 

volledig zichtbaar.

Eindshot

Iedere filmt eindigt conform de huisstijl van de HvA. 

De eindanimatie is precies contra de beginanimatie - 

de driehoeken vullen het beeld wit. Eventueel mag 

er een URL worden gecommuniceerd.

www.dafont.com
http://www.dafont.com/dk-lemon-yellow-sun.font
http://www.dafont.com/trash-hand.font
http://www.dafont.com/photographs.font
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Colofon

Titel Stijlgids HvA-video Animaties

Datum Maart 2016

Auteur Fellows (www.fellows.eu)

Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam, afdeling Communicatie

Voeding en Diëtetiek - Iets voor jou?

Bewegen, Sport en Voeding  

 Link

Opleiding - Voeding en Diëtetiek

Bewegen, Sport en Voeding  

 Link

Voeding en Diëtetiek - Je toekomst

Bewegen, Sport en Voeding  

 Link

VOORBEELDVIDEO’S

http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/content/fbsv/voeding-en-dietetiek/voeding-en-dietetiek.html
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/content/fbsv/voeding-en-dietetiek/voeding-en-dietetiek.html
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/content/fbsv/voeding-en-dietetiek/voeding-en-dietetiek.html



