
 

HvA-beeld richtlijnen 
 

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde een eigen beeldtaal en laat daarmee zien waar het voor staat. 

De hieruit opgestelde richtlijnen zijn een hulpmiddel voor medewerkers van communicatie, redactie, fotografen en vormgevers. 

Er zijn technische en praktische voorwaarden afhankelijk van medium en doelgroep.  

 

Kernwoorden 

Uitgangspunt voor fotografie zijn de volgende kernwoorden: 

• Amsterdam 

Amsterdam-gevoel in de foto (grootstedelijk en een beetje lef) / herkenbare Amsterdamse setting 

• Praktijk 

Beelden die de beroepspraktijk (in Amsterdam) laten zien of wat de ‘hbo professional’ ziet 

• Authentiek 

De beelden zijn niet geënsceneerd of gekunsteld, de beelden zijn niet bewerkt, we noemen dit ‘documentairestijl’ 

• Innovatief 

Beelden die laten zien hoe de HvA toekomstgericht bezig is( de pay-off van de HvA: Creating Tomorrow) 

 



 

Het is niet altijd mogelijk al deze kernwoorden in beeld terug te laten komen, maar neem dit wel mee in de opdracht naar de fotograaf of bij het 
zoeken in een stockbeeldbank. Zorg in ieder geval altijd dat de beelden interne betrokkenheid en ambitie uitstralen. Laat emoties zien. Geen 
opzichzelfstaande mensen maar de interactie tussen mensen, studenten, student en docent, stagiaire en werkgever etc. 

En voor de ambitie, geen onderuitgezakte ongemotiveerde mensen. Studenten die iets creëren en ‘er voor gaan’. Omdat de HvA zich ook als 
onderzoeker wil profileren ook beelden met een meer onderzoekende houding/sfeer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

-betrokken 

-authentiek 

- beroepspraktijk 
- Amsterdamse setting (achtergrond) 
- authentiek 
- onderzoek 



 

 

 

 

 

  

- Hoe kijkt de professional naar bepaalde 
situaties in Amsterdam 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middelen 

Beelden bij een nieuwsbericht 

Beelden behorende bij een nieuwsbericht worden veelal spontaan geschoten of van internet gehaald. Het is dan niet altijd mogelijk om je 
strikt aan de beeldtaal te houden. Probeer bij het zoeken naar beeldmateriaal wel rekening te houden met de kernwoorden en gewenste 
uitstraling. 

 

 

 

 

 

- Geen ambitie 
- Geënsceneerd, niet authentiek 
- Inwisselbaar voor elke onderwijsinstelling 



 

Brandspot 

De opleidingsfolders en ander gestandaardiseerde middelen zoals flyers en posters worden gemaakt in een online publishingsysteem. Dit is 
geen opmaakprogramma maar een systeem met vaststaande sjablonen en beperkte opmaakmogelijkheden. Beeld en tekst kunnen binnen 
vastgestelde kaders toegevoegd worden. De beelden worden in een driehoekgrid geplaatst (huisstijlgrid van de HvA) en kunnen qua 
nabewerking alleen ingezoomd of deels naar links of recht verplaats worden. Uitzoomen is niet mogelijk, waardoor er een beperkt deel van een 
beeld zichtbaar blijft. 

Beelden moeten hiervoor meer ‘vlees’ krijgen en van veraf geschoten worden. Uitgezoomde beelden waar nog op ingezoomd kan worden.  

Online 

In de lay-out van hva.nl, passen in de headers alleen panoramische beelden. Of een passende uitsnede. De fotograaf moet hierin gebrieft 
worden 
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Technische specificaties 
Online 

• Beelden aanleveren in 1920 x 1280 (maximale grootte voor Hippo), niet groter dan 4 MB. Alle beelden zijn 72 dpi. Beelden voor de 
homepage verkleinen naar: 1312 x 580, voor de subsite (of sectie homepage): 1312 x 382 en voor de de normale pagina: 1312 x 272. 
De verhouding schaalt in de oorspronkelijke beeldverhouding mee met de browser. 

• Mobiel: Hippo maakt automatisch uitsnedes voor mobiel gebruik (max 460 x 230 px) 

• De grafische laag, het HvA grid, is alleen zichtbaar aan weerszijde van de foto en blijft altijd hetzelfde bij elke foto. Dat grid wordt er door 
het stylesheet (CSS)  overheen gezet. 

• Hou bij de uitsnede van het beeld rekening met overliggende tekst. 

• Overzicht beeldformaten 



 

•  



 

Print 

• 300 dpi (hoge resolutie) 

• Full colour 

 

Praktische richtlijnen  

• Toestemming van de geportretteerde 

• Alle foto’s zijn afgekocht, onbeperkt gebruik voor de HvA 

• Algemene inkoopvoorwaarden HvA en UvA 

 

Beeldbank HvA 

De HvA heeft een centrale beeldbank: hva.nl/beeldbank  

Alle beelden die voor de HvA worden gemaakt moeten hierin geplaatst worden. Omdat we een ‘schone’ beeldbank willen zal er van een 
evenement waar veel foto’s worden genomen alleen een selectie van de beste foto’s geplaatst worden. Foto’s van hetzelfde die toch niet 
worden gebruikt zorgen voor vervuiling van de beeldbank. Verder moeten de beelden van goede kwaliteit zijn (voor drukwerk 300 dpi) en 
geheel rechtenvrij.  

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het plaatsen van de beelden in de beeldbank. 

De beeldbank is niet openbaar maar alleen toegankelijk door middel van een inlogcode. Via de beheerder van jouw faculteit of afdeling kun je 
een inlogaccount aanvragen. Hiermee kun je beelden uploaden en downloaden voor de eigen afdeling of faculteit 
 
Ook is er een algemeen inlogaccount waarmee je alleen beelden kunt inkijken en aanvragen bij de andere afdelingen en faculteiten: 
Inlog:                 algemeen1 
Wachtwoord:   hvaalg1 



 

 
Beheerders beeldbank Beeldbank.hva.nl 
Afdeling/faculteit  
Centraal  Natascha van Roon (r.n.van.roon@hva.nl) 

 
  
Bureau Nieuwbouw Esther Purmer (e.purmer@hva.nl) 
FLOOR Abdelkader Nassiri (a.nassiri@hva.nl) 
    
FBSV Irma de Waal (i.c.de.waal@hva.nl) 
  Bas Ebeling (b.ebeling2@hva.nl) 
    
FBE Anja Hagen (a.w.hagen@hva.nl) 

    
FG Ilse Geijsel (i.m.geijsel@hva.nl) 
   
FMR Sonja Uppanan (s.uppanan@hva.nl) 
  Matthijs Looijesteijn (m.looijensteijn@hva.nl) 
    
FDMCI Nathalie Brommersma (n.p.h.brommersma@hva.nl) 
    
FOO Karin van der Laan (k.van.der.laan@hva.nl) 
  Wanda Di Meo (w.c.m.di.meo@hva.nl) 
    
FT Joyce schutten (j.a.r.schutten@hva.nl) 

    
    
Beheerder Natascha van Roon 
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Gratis stockfoto’s: 

https://www.pexels.com/ 

http://www.lifeofpix.com/gallery/ 

http://www.imcreator.com/free 

https://stocksnap.io/view-photos/sort/date/desc 

http://www.gratisography.com/ 

http://www.splitshire.com/recent-photos/ 

http://getrefe.com/downloads/category/free/ 

http://www.freeimages.com/ (wel een account aanmaken) 
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