
 

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: 

Zelfbewuste hoofdpersoon 
Een hoofdpersoon vol ambitie staat centraal. Duidelijk zelfbewust: kordaat, resoluut, wilskrachtig. NIET hooghartig, parmantig, trots. Het beeld 
moet een positieve emotie uitdragen. Het is duidelijk naar wie je moet kijken.  

Zelfbewust, vanuit ambitie om iets te willen bereiken, verbeteren, leren, overdragen. De student die iets wil snappen, de student die iets wil 
bereiken, droomt om zelf in het vakgebied werkzaam te zijn. De docent die iets wil overdragen, stof of de passie voor het vak. De onderzoeker 
die wil weten hoe iets zit/werkt. De businesspartner die een probleem wil oplossen, die wil groeien, verbeteren, kansen pakken.  
De hoofdpersoon is in de context van opleiding, sociale omgeving of beroep (huidig -bij deeltijd- of toekomstig) even tot stilstand gebracht.  

Tijdens de opleiding: in bijvoorbeeld een hoorcollege, werkcollege, practicum, projectgroep, zelfstudie.  

In de sociale omgeving: met vrienden, buitenschoolse activiteiten (sport bijv.), (bij)baan met indien mogelijk herkenbaar Amsterdam als decor. 
Voor de deeltijd campagnes ook met gezin of thuissituatie.  

Amsterdam 
Herkenbare Amsterdamse setting waar mogelijk.  



 
Authentiek, echt 
De beelden zijn niet geënsceneerd of gekunsteld, de beelden zijn niet bewerkt, we noemen dit ‘documentairestijl’ Het beeld laat het zien zoals 
het is. De foto is niet geposeerd, maar terloops genomen. 

Camera instellingen en nabewerking 
 

Rauwere uitstalling 
Foto’s mogen een wat rauwere uitstraling hebben. Dit creëer je door geen flits te gebruiken en een hoge ISO-waarde.  

Nabewerking: 

Openen: verlevendigen: -45 (alleen voor binnen fotografie) Laag kopiëren: zwak licht 54prct. (variabel) 

1 laag maken > kopiëren: gaussiaans vervagen op ongeveer 20 prct., modus: zwak licht (variabel) > hoofdpersoon uitsparen. 
1 laag maken > kopiëren: modus: kleur tegenhouden op ong. 5prct. 
1 laag maken > kopiëren: modus: zwak licht (variabel) > zwart-wit. 
1 laag maken. 

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 zelfbewustzijn en ambitie uitstralen. Zowel opzichzelfstaande mensen 
als interactie tussen mensen, studenten, student en docent, stagiaire en werkgever etc.is toegestaan. Het gebruik van een groot diafragma kan 
worden toegepast om de hoofdpersoon centraal te krijgen in de foto. 

En voor de ambitie, geen onderuitgezakte ongemotiveerde mensen. Studenten/docenten die iets creëren en ‘er voor gaan’.

 



 

 

 

 

 

 

- Zelfbewuste  
- authentiek 
- geen flits  
- Amsterdam (Amstelcampus) 

- opleidingssituatie 
- gedreven, de wil om iets uit te leggen 
- authentiek 

 



 
 

   
geen ambitie geënsceneerd, niet authentiek geen hoofdpersoon 

 
Met de fotografie wordt een verhaal verteld over een rolmodel, een hoofdpersoon die(daadwerkelijk) studeert bij de HvA. De foto’s moeten 
passen in het verhaal van de hoofdpersoon. Beeld bevat altijd een hoofdpersoon, dit kan versterkt worden door het gebruik van een groot 
diafragma. 
 
Er zijn opleidingen waar een duidelijk beeld bestaat van de motivatie voor het beroep. Motivatie gaat over de reden waarom mensen voor het 
beroep kiezen, wat de mensen in het beroep bindt. Het is in die gevallen de opdracht aan de fotograaf om dit op een goede, echte manier te 
vangen in een foto.  
 
Duidelijke hoofdpersoon 
 



 

   
 

Hoofdpersoon/rolmodel tijdens beroep/stage 
 

  



 
Hoofdpersoon/rolmodel in opleidingssituatie 
 

   
 
Hoofdpersoon/rolmodel in sociale omgeving 
 

  



 
 

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. 

 

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 

 

 
Auteursrecht 
Haal geen foto’s van internet zonder eerst de rechten te controleren! 

 

 



 
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 normale pagina: 1312 x 272. De 
verhouding schaalt in de oorspronkelijke beeldverhouding mee met de browser. In de lay-out van hva.nl, passen in de headers alleen 
panoramische beelden. 

- Mobiel: Hippo maakt automatisch uitsneden 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. 
 
Beeldbank Shutterstock 
De HvA heeft een licentieovereenkomst afgesloten met Shutterstock. Dit is een beeldbank voor rechtenvrije foto’s, illustraties en vector bestanden. Zie 
A-Z voor de handleiding. 


	HvA-beeld richtlijnen
	Kernwoorden
	Zelfbewuste hoofdpersoon
	Amsterdam
	Authentiek, echt

	Camera instellingen en nabewerking
	Rauwere uitstalling
	Duidelijke hoofdpersoon
	Hoofdpersoon/rolmodel tijdens beroep/stage
	Hoofdpersoon/rolmodel in opleidingssituatie
	Hoofdpersoon/rolmodel in sociale omgeving

	Middelen
	Beelden bij een nieuwsbericht
	Online

	Technische specificaties
	Online
	Overzicht beeldformaten
	Print
	Praktische richtlijnen
	Beeldbank HvA
	Beeldbank Shutterstock


	Auteursrecht

