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Logo – HvA algemeen

Het logo van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat uit het
beeldmerk (geïnspireerd op de rivier de Amstel met een bruggetje er
over) en het woordmerk; Hogeschool van Amsterdam (in het
lettertype Centennial).

Aangepast logo in geactualiseerde huisstijl (vanaf september 2011)
In de geactualiseerde huisstijl is het beeldmerk iets kleiner geworden.
Kleur logo
In corporate uitingen is het logo 100% zwart. Op een zwarte/donkere
achtergrond wordt het logo in wit gebruikt.

Aanduiding termen

Positie logo
De primaire positie van het logo bij corporate uitingen is linksboven.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de minimale witruimte
om het logo heen.

logo

Formaten
Op ‘A’ formaten komt het logo in de volgende breedtematen voor
(breedte is het gehele logo; beeld- plus woordmerk);

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

A6: 46 mm (kleinste formaat ivm leesbaarheid domeinnamen)
A5: 54 mm
A4: 76 mm
A3: 108 mm
A2: 153 mm
A1: 216 mm
A0: 305 mm

woordmerk

beeldmerk

Bij grotere formaten wordt het logo traploos vergroot, waarbij de
verhouding tussen het beeld- en woordmerk gelijk blijft.

Het is niet toegestaan om het logo na te maken of (opnieuw) te
construeren.

Minimale witruimte
(Als uitzondering mag bij online toepassingen hiervan afgeweken worden)
Breedte van de boog
bepaalt de maat van
het vierkant.
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Vierkant
wordt
geplaatst
tegen de
bovenkant
van de
boog.

Minimale witruimte

Minimale
witruimte

Minimale
witruimte

Minimale witruimte
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Logo – varianten
Internationaal logo

TOELICHTING / INSTRUCTIES

Naast het algemene logo van de Hogeschool van Amsterdam bestaan
er twee varianten; het logo voor internationaal gebruik en de logo’s
voor de specifieke domeinen.
Andere logo’s dan bovenstaand genoemd vallen niet binnen de huisstijl en mogen niet als logo gebruikt of ontwikkeld worden.

Internationaal logo
Bij internationale items wordt het internationale logo van de HvA
gebruikt inclusief de toevoeging ‘Amsterdam University of Applied
Sciences’.
Logo samenwerkingsverband
Wanneer er sprake is van een 50/50 samenwerkingsverband en de
HvA huisstijl is leading, dan wordt het logo van de andere partij op
dezelfde hoogte geplaatst op het item aan de rechterkant.
De grootte van dit logo moet visueel gelijk zijn aan het logo van de
HvA.
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Wanneer het samenwerkingsverband minder is dan 50/50 – waarbij
de HvA leading is – dan wordt het logo van de samenwerkingspartij
rechtsonder gezet in een kleinere maat en in één kleur.
Voorafgaande aan het logo komt de zin; ‘in samenwerking met’,
gezet in kapitalen in de Frutiger Light.
Kleur logo
Het internationale- en de domeinlogo’s zijn 100% zwart. Op een
zwarte/donkere achtergrond worden de logo’s in wit gebruikt.
Positie logo
De primaire positie van het internationale- en domeinlogo is
linksboven. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
minimale witruimte om het logo heen (zie Logo – HvA algemeen).
Formaten
Op ‘A’ formaten komt het logo in de volgende breedtematen voor
(breedte is gebaseerd op het gehele HvA-logo; beeld- plus
woordmerk. Het internationale logo loopt dus in zijn geheel iets
breder dan de onderstaande maten);
A6: 46 mm (kleinste formaat ivm leesbaarheid domeinnamen)
A5: 54 mm
A4: 76 mm
A3: 108 mm
A2: 153 mm
A1: 216 mm
A0: 305 mm
Bij grotere formaten wordt het logo traploos vergroot, waarbij de
verhouding tussen het beeld- en woordmerk gelijk blijft.
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Opleidingen en afdelingen
Het is niet toegestaan om opleidingen of afdelingen te verwerken in
het logo.
Opleidingen en afdelingen worden verwerkt in de titel/heading (als
sub-titel) of in het adresblokje.

Het is niet toegestaan om een domeinlogo na te maken of te
construeren.

5
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Logo – ‘do’s and don’ts’
Voorbeelden van het juiste gebruik van het logo.

Het is belangrijk om het logo op de juiste manier te gebruiken.
Hiernaast staan enkele voorbeelden van hoe het logo wel en niet
gebruikt mag worden.

Voorbeelden van het verkeerde gebruik van het logo.

Voorbeeld van het logo gebruik bij een samenwerkingsverband (50/50)

Logo nooit in een andere kleur
dan zwart (of wit in de diapositieve
versie).
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Verhouding tussen beeld- en
woordmerk mag niet worden
veranderd.

Voorbeeld van het logo gebruik bij een samenwerkingsverband (< 50/50, en HvA leading)

Afdeling en/of opleiding mag
niet in het logo worden geplaatst.

In samenwerking met

Domeinnaam in het Engels mag
niet worden toegevoegd aan het
internationale logo.
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Het beeldmerk komt nooit op een
andere plaats ten opzichte van het
woordmerk.
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Kleur – primaire kleuren

De huisstijl kleur van HvA algemeen is ontleend aan de vermenging
van de blauwe kleur van het water en het rood in het wapen van
Amsterdam.
Wit is de meest dominante kleur in de huisstijl.

HvA BLAUW_PAARS

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

Drukwerk / Print
PMS 273 C
CMYK 100 / 94 / 0 / 5
Beeldscherm
RGB 037 / 022 / 122
Hex. #25167A

Het is toegestaan onderstaande percentages te gebruiken voor
een kleur:
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 15%
- 10%
- 5%
- 3%
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ZWART

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

Drukwerk / Print
PMS Process Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
50 / 50 / 50 / 100*
Beeldscherm
RGB 000 / 000 / 000
Hex. #000000
* Bij grote volvlakken kan er een percentage cyaan, magenta en yellow
worden toegevoegd aan het zwart. Dit om het zwart krachtiger te maken.

WIT
Drukwerk / Print
CMYK 0 / 0 / 0 / 0*
Beeldscherm
RGB 255 / 255 / 255
* Wit uit achtergrond.
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Kleur – secundaire kleuren

Naast de primaire kleuren kan er ook gebruik gemaakt worden van
zeven secundaire kleuren. Het is toegestaan om deze te combineren
met de kleuren van primaire kleuren van de HvA (zie Kleur – primaire
kleuren).
In de geactualiseerde huisstijl is wit de meest dominante kleur.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%
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90%
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90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

HvA LICHT BLAUW

HvA DONKER BLAUW

Drukwerk / Print
PMS 312 C
CMYK 100 / 0 / 15 / 0
Beeldscherm
RGB 000 / 167 / 211
Hex. #00A7D3

Drukwerk / Print
PMS 660 C
CMYK 91 / 60 / 0 / 0
Beeldscherm
RGB 045 / 108 / 192
Hex. #2D6CC0

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

HvA GROEN

HvA BORDEAUX ROOD

Drukwerk / Print
PMS 377 C
CMYK 43 / 0 / 100 / 23
Beeldscherm
RGB 112 / 161 / 000
Hex. #70A100

Drukwerk / Print
PMS 235 C
CMYK 13 / 100 / 0 / 47
Beeldscherm
RGB 137 / 006 / 086
Hex. #890656

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

HvA ORANJE

HvA GEEL

Drukwerk / Print
PMS 158 C
CMYK 0 / 60 / 94 / 0
Beeldscherm
RGB 239 / 116 / 029
Hex. #EF741D

Drukwerk / Print
PMS 109 C
CMYK 0 / 15 / 100 / 0
Beeldscherm
RGB 255 / 210 / 000
Hex. #FFD200

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

Het is toegestaan onderstaande percentages te gebruiken voor
een kleur:
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 15%
- 10%
- 5%
- 3%
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HvA ROOD

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

5%

3%

Drukwerk / Print
PMS 200 C
CMYK 7 / 100 / 70 / 10
Beeldscherm
RGB 211 / 17 / 69
Hex. #C10435
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Kleur – verhouding

TOELICHTING / INSTRUCTIES

Het hiernaast staande schema geeft een beeld van hoe de kleuren
zich tot elkaar verhouden.
Zoals te zien is is wit de belangrijkste kleur binnen de geactualiseerde
huisstijl.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL
MEI 2015 | VERSIE 3.0
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Typografie

Drukwerk
In corporate drukwerk wordt gebruik gemaakt van één lettertype; de
Frutiger.
Kantoorautomatisering
In de kantoorautomatisering (bijv. e-mail en Microsoft Word
documenten zoals brieven en rapporten) wordt de Arial gebruikt.
Beeldscherm
Voor beeldscherm applicaties (bijv. Powerpoint) wordt de Arial
gebruikt.

Frutiger Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

Frutiger Regular

Frutiger Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Frutiger Black

Frutiger Ultra Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Advies
Het advies is om bij headings de Frutiger Light te gebruiken, gezet in
kapitalen. Hiërarchie in koppen en sub-koppen kan bij voorkeur
worden aangegeven d.m.v. kleur/tint verschillen i.p.v. corpsverschillen
of het gebruik van de bold of vette versie van de Frutiger.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
MEI 2015 | VERSIE 3.0

Arial Bold

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Designelement

Het designelement van de HvA bestaat uit gelijkzijdige driehoeken.
De driehoeken kunnen gezien worden als ‘building blocks’.
De geschakelde driehoeken kunnen als grafisch element gebruikt
worden of als masker voor fotografie (of een combinatie hiervan).

Designelement

Advies is niet meer dan drie beelden in de driehoeken te plaatsen en
nooit meer dan drie verschillende maten driehoeken te gebruiken
in een uiting (specifiek in drukwerk zoals omslagen van brochures en
folders).

‘Building blocks’

Het gebruik van een eventuele haarlijn om de driehoeken is
toegestaan (voorkeur wit).
Er kunnen verschillende maten van driehoeken voorkomen in een
lay-out. De driehoeken worden altijd verkleind met een trapsgewijs
percentage van 50%.
De driehoeken alleen op 50% afbreken (horizontaal door het
midden).

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

Het plaatsen van een korte boodschap in een driehoek is toegestaan,
de driehoeken zijn niet bedoelt als volledige tekstdrager.

100%
50%
25%

Juiste manier van het aansnijden driehoeken

Onjuiste manier van het aansnijden driehoeken

MEI 2015 | VERSIE 3.0
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Designelement – variaties
Voorbeelden van het gebruik van het designelement

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL
MEI 2015 | VERSIE 3.0
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Pay-off

De pay-off van de Hogeschool van Amsterdam is ‘Creating Tomorrow’.
De pay-off wordt bijvoorkeur op alle communicatie-uitingen
geplaatst m.u.v. de correspondentiereeks.
De pay-off wordt gezet in de Frutiger Light en geheel in kapitalen.
Wanneer de pay-off wordt gebruikt in lopende tekst, dan wordt
zowel ‘Creating’ als ‘Tomorrow’ geschreven met een beginkapitaal.
‘Creating Tomorrow’ kan op omslagen van brochures of folders
gebruikt worden als een aanvulling op de titel.

Pay-off

CREATING TOMORROW

Mocht de titel zich daar niet voor lenen dan wordt de pay-off
verplaatst naar de laatste tekstregel van het stramien.
Het advies is om de pay-off in 60% zwart te gebruiken wanneer deze
niet in de titel staat. Mocht de pay-off gedeeltelijk over een kleurvlak
staan dan kan het percentage worden aangepast.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

Voorbeelden gebruik van de pay-off

Omslagen brochure / folder

VERLEG JE GRENZEN EN
DIE VAN ANDEREN
CREATING TOMORROW

Roll-up

STUDEREN IN HET HART
VAN AMSTERDAM

REGISTRATION
SCHOOL OF MEDIA,
CREATION AND
INFORMATION

MEI 2015 | VERSIE 3.0

CREATING TOMORROW

CREATING TOMORROW
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A5 – stramien typografie

Formaat item
148,5 mm x 210 mm (A5)

Postie logo
De positie van het logo wordt bepaald door de grootte van het beeldmerk
op het A5 formaat.
Door een vierkant om het beeldmerk te plaatsen en dit vierkant aan de
boven- en linkerkant te herhalen wordt het aanlegpunt van het logo
bepaald.
De (breedte)maat van het logo op een A5 is 54 mm.

0 pt

31,43 pt

0 pt

Typografie
De typografie op de omslag lijnt aan de linkerkant met het midden van het
beeldmerk (daar waar het beeldmerk aan de onderkant in een punt
samenkomt).
Er zijn 3 soorten koppen te gebruiken;

96 pt

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

INLEIDING KOP
TITEL VAN DE FOLDER DIE OVER
TWEE REGELS LOOPT
CREATING TOMORROW
TITEL VAN FOLDER DIE LANGER IS, DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE TE PASSEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

Kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 21 pt
Regelafstand: 24 pt
Kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 16 pt
Regelafstand: 18 pt
Sub-kop
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 10 pt
Regelafstand: 12 pt
De koppen worden gezet in kapitalen, tenzij een specifieke afkorting of
naam in de kop het gebruik van een onderkast nodig heeft (specifieke
schrijfwijze zoals bijvoorbeeld CASA d’OrO).
Advies
Het advies is om bij headings de Frutiger Light te gebruiken, gezet in
kapitalen. Hiërarchie in koppen en sub-koppen kan bij voorkeur worden
aangegeven d.m.v. kleur/tint verschillen i.p.v. corpsverschillen of het gebruik
van de bold of vette versie van de Frutiger.
Plaatsing pay-off
Het advies is om sprekende koppen te gebruiken waarbij de pay-off
‘Creating Tomorrow’ een tekstuele toevoeging is.
Wanneer deze mogelijkheid er niet is kan de pay-off geplaatst worden op de
laatste regel van het stramien in corps 10 pt.
De kleur is bij voorkeur 60% zwart tenzij i.v.m. de leesbaarheid een ander
percentage gebruikt moet worden.

MEI 2015 | VERSIE 3.0

564 pt
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A5 – stramien beeld

Formaat item
148,5 mm x 210 mm (A5)

Het stramien van gelijkzijdige driehoeken bevindt zich binnen een vlak op
het A5 waarbij aan alle kanten een witruimte is van 6 mm.
De driehoeken kunnen ook in het binnenwerk van folders/brochures worden
gebruikt. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het gebruik voor een omslag.
Maten
De maten van de grootste gelijkzijdige driehoeken bepalen de maten van
het stramien.

0 mm

6 mm

148,5 mm

Voorbeelden grid variaties.

Deze maat kan verkleind worden met een percentage van 50%.
Het advies is niet meer dan drie verschillende maten van driehoeken te
gebruiken.

0 mm
6 mm
INLEIDING KOP
TTITEL VAN DE FOLDER DIE OVER
TTWEE REGELS LOOPT
CREATING TOMORROW

Lijnen
Wanneer driehoeken tegen elkaar aanliggen kan er een witte out-line om de
driehoek worden geplaatst van 0,15 mm.

T
TITEL
VAN FOLDER DIE LANGER IS, DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE
U
SS
TE PASSEN
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INLEIDING KOP
TTITEL VAN DE FOLDER DIE OVER
TTWEE REGELS LOOPT
CREATING TOMORROW

Gebruik van driehoeken
De driehoeken kunnen ingevuld worden met beeld of met een kleur (zie
hoofdstuk ‘Kleur’ voor richtlijnen).
Deze gekleurde driehoeken kunnen ook als transparant vlak over het beeld
worden geplaatst.
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

T
TITEL
VAN FOLDER DIE LANGER IS, DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE TE PASSEN

1

2

1

2

3
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2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN
204 mm
210 mm
1

2

3

1

2
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A4 – stramien typografie

Formaat item
210 mm x 297 mm (A4)

Postie logo
De positie van het logo wordt bepaald door de grootte van het beeldmerk
op het A4 formaat.
Door een vierkant om het beeldmerk te plaatsen en dit vierkant aan de
boven- en linkerkant te herhalen wordt het aanlegpunt van het logo
bepaald.
De (breedte)maat van het logo op een A4 is 76 mm.

0 pt

44,25 pt

0 pt

Typografie
De typografie op de omslag lijnt aan de linkerkant met het midden van het
beeldmerk (daar waar het beeldmerk aan de onderkant in een punt
samenkomt).
Er zijn 5 soorten koppen te gebruiken;

144 pt

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

INLEIDING KOP
KORTE TITEL VAN FOLDER
CREATING TOMORROW
INLEIDING KOP
TITEL VAN FOLDER OVER DIE
OVER TWEE REGELS LOOPT
CREATING TOMORROW
TITEL VAN FOLDER DIE LANGER IS, DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE TE PASSEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

MEI 2015 | VERSIE 3.0

804 pt

Kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 32 pt
Regelafstand: 36 pt
Kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 26 pt
Regelafstand: 30 pt
Sub-kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 21 pt
Regelafstand: 24 pt
Sub-kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 15 pt
Regelafstand: 18 pt
Sub-kop 3
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 10 pt
Regelafstand: 12 pt
De koppen worden gezet in kapitalen, tenzij een specifieke afkorting of
naam in de kop het gebruik van een onderkast nodig heeft.
Wanneer het A4 formaat de functie heeft van een poster dan mag het corps
van kop 1 groter zijn (afhankelijk van de lengte van de kop).
Advies
Het advies is om bij headings de Frutiger Light te gebruiken, gezet in
kapitalen. Hiërarchie in koppen en sub-koppen kan bij voorkeur worden
aangegeven d.m.v. kleur/tint verschillen i.p.v. corpsverschillen of het gebruik
van de bold of vette versie van de Frutiger.
Plaatsing pay-off
Het advies is om sprekende koppen te gebruiken waarbij de pay-off
‘Creating Tomorrow’ een tekstuele toevoeging is.
Wanneer deze mogelijkheid er niet is kan de pay-off geplaatst worden op de
laatste regel van het stramien in corps 12 pt.
De kleur is bij voorkeur 60% zwart tenzij i.v.m. de leesbaarheid een ander
percentage gebruikt moet worden.
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A4 – stramien beeld

Formaat item
210 mm x 297 mm (A4)

Het stramien van gelijkzijdige driehoeken bevindt zich binnen een vlak op
het A4 waarbij aan alle kanten een witruimte is van 8 mm.
De driehoeken kunnen ook in het binnenwerk van folders/brochures worden
gebruikt. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het gebruik voor een omslag.
Maten
De maten van de grootste gelijkzijdige driehoeken bepalen de maten van
het stramien.

0 mm

8 mm

210 mm

Voorbeelden grid variaties.

Deze maat kan verkleind worden met een percentage van 50%.
Het advies is niet meer dan drie verschillende maten driehoeken te
gebruiken.

0 mm
8 mm
INLEIDING KOP
KORTE TITEL VAN FOLDER
CREATING TOMORROW

Lijnen
Wanneer driehoeken tegenelkaar aanliggen kan er een witte out-line om de
driehoek worden geplaatst van 0,15 mm.

INLEIDING KOP
TITEL VAN FOLDER OVER DIE
T
OVER TWEE REGELS LOOPT
CREATING TOMORROW
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INLEIDING KOP
KORTE TITEL VAN FOLDER
CREATING TOMORROW

Gebruik van driehoeken
De driehoeken kunnen ingevuld worden met beeld of met een kleur (zie
hoofdstuk ‘Kleur’ voor richtlijnen).

T
TITEL
VAN FOLDER DIE LANGER IS,
IS DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE TE PASSEN
2011 - 2012
2
PROFESSIONALISERING TRAININGEN
PROFESSIONALISERING,
TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN
2
2011
- 2012
PPROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EEN LEERGANGEN

INLEIDING KOP
TTITEL VAN FOLDER OVER DIE
OVER TWEE REGELS LOOPT
CREATING TOMORROW

1

Deze gekleurde driehoeken kunnen ook als transparant vlak over het beeld
worden geplaatst.

2

TITEL VAN FOLDER DIE LANGER IS,
IS DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE TE PASSEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN,
PROFESSIONALISERING
TRAININGEN WORKSHOPS
EN LEERGANGEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

1

2

3
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289 mm
297 mm
1

2

3

1

2
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A3 – stramien typografie

Formaat item
297 mm x 420 mm (A3)

Postie logo
De positie van het logo wordt bepaald door de grootte van het beeldmerk
op het A3 formaat.
Door een vierkant om het beeldmerk te plaatsen en dit vierkant aan de
boven- en linkerkant te herhalen wordt het aanlegpunt van het logo
bepaald.
De (breedte)maat van het logo op een A3 is 108 mm.

0 pt

62,88 pt

0 pt

Typografie
De typografie op de omslag lijnt aan de linkerkant met het midden van het
beeldmerk (daar waar het beeldmerk aan de onderkant in een punt
samenkomt).
Er zijn 5 soorten koppen te gebruiken;

204 pt

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

INLEIDING KOP
HEADING VAN POSTER
CREATING TOMORROW
INLEIDING KOP
LANGERE HEADING VAN POSTER
CREATING TOMORROW
SUB-KOP DIE EEN KLEINER CORPS HEEFT OM OVER
MEERDERE REGELS TE LOPEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

Kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 54 pt
Regelafstand: 60 pt
Kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 43 pt
Regelafstand: 48 pt
Sub-kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 32 pt
Regelafstand: 36 pt
Sub-kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 21 pt
Regelafstand: 24 pt
Sub-kop 3
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 15 pt
Regelafstand: 18 pt
Platte tekst
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 15 pt
Regelafstand: 18 pt
De koppen worden gezet in kapitalen, tenzij een specifieke afkorting of
naam in de kop het gebruik van een onderkast nodig heeft.
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2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

Het studiejaar is losgebarsten. Onze studenten zullen het komende jaar weer veel nieuwe producten maken:
van modecollecties tot mobiele applicaties en van blogs tot games. Hieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc
entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap veirglaunspooses. Elkeentum eir ou emtema aas afwaibaa
spuwbskai ijftbrekdaactquchacht ij froktas. Oerg icraa ain egsjaasch mi dyrgoo juu eca kecleirk, cleeg aik hengs
act spach isoe crentijlk dienthewe spijstreimt naa oo, u o. Uvraipuu bre ai e niegtwieng por aiktai, thailt a
avaldbik blange get uu tescharkfu uusch uvreepno derg frecas ijt loo laab ih fee.

1128 pt

Wanneer het A3 formaat de functie heeft van een poster dan mag het corps
van kop 1 groter zijn (afhankelijk van de lengte van de kop).
Advies
Het advies is om bij headings de Frutiger Light te gebruiken, gezet in
kapitalen. Hiërarchie in koppen en sub-koppen kan bij voorkeur worden
aangegeven d.m.v. kleur/tint verschillen i.p.v. corpsverschillen of het gebruik
van de bold of vette versie van de Frutiger.
Plaatsing pay-off
Het advies is om sprekende koppen te gebruiken waarbij de pay-off
‘Creating Tomorrow’ een tekstuele toevoeging is.
Wanneer deze mogelijkheid er niet is kan de pay-off geplaatst worden op de
laatste regel van het stramien in corps 21 pt.
De kleur is bij voorkeur 60% zwart tenzij i.v.m. de leesbaarheid een ander
percentage gebruikt moet worden.
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A3 – stramien beeld

Formaat item
297 mm x 420 mm (A3)

Het stramien van gelijkzijdige driehoeken bevindt zich binnen een vlak op
het A3 waarbij aan alle kanten een witruimte is van 11 mm.
Maten
De maten van de grootste gelijkzijdige driehoeken bepalen de maten van
het stramien.
Deze maat kan verkleind worden met een percentage van 50%.

0 mm 11 mm

297 mm

Voorbeelden grid variaties.

Het advies is om nooit meer dan drie verschillende maten van driehoeken te
gebruiken.
Lijnen
Wanneer driehoeken tegen elkaar aanliggen kan er een witte out-line om de
driehoek worden geplaatst van 0,2 mm.

0 mm
11 mm

Gebruik van driehoeken
De driehoeken kunnen ingevuld worden met beeld of met een kleur (zie
hoofdstuk ‘Kleur’ voor richtlijnen).

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

INLEIDING KOP
KORTE TITEL VAN POSTER
CREATING TOMORROW

Deze gekleurde driehoeken kunnen ook als transparant vlak over het beeld
worden geplaatst.

1

2

INLEIDING KOP
KORTE TITEL VAN FOLDER
CREATING TOMORROW
TITEL VAN FOLDER DIE LANGER IS, DUS EEN
KLEINER CORPS NODIG HEEFT OM IN DE
RUIMTE TE PASSEN
2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN
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2011 - 2012
PROFESSIONALISERING, TRAININGEN, WORKSHOPS
EN LEERGANGEN

409 mm
420 mm
1

2

3
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‘Do’s and don’ts’ – stramien beeld

Variaties
Het designelement kan zowel grafisch worden gebruikt als in combinatie
met fotografie.
Hiernaast vindt u enkele mogelijkheden van de invulling van het stramien.

Voorbeelden grid variaties.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL
MEI 2015 | VERSIE 3.0

Voorbeelden van verkeerd gebruik.

Driehoeken lopen onder het logo
door.

Driehoeken zijn willekeurig geplaatst.

De voorbeelden op deze pagina dienen ter illustratie van de huisstijlrichtlijnen en zijn geen uitontwikkelde ontwerpen.

Gebruik van te veel beelden.
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Recycled logo

Op drukwerk (zoals brochures, folders, uitnodigingen, etc.) wordt op de
achterkant van het omslag het Recycled logo geplaatst.
Het advies is om voor het drukwerk gerecycled papier te gebruiken.
Positie
Het logo wordt rechtslijnend geplaatst op de laatste regel van het stramien
(zowel bij A5 als bij A4).

Positie van het Recycled logo op de achterkant omslag (zowel op A5 als op A4 formaat).

Recycled logo voor A5.

Kleur
Zwart
PMS Process Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100

Recycled logo voor A4.

11 mm

Groen
PMS 362 C
CMYK 83 / 11 / 89 / 0

16 mm

Wanneer er in PMS kleuren wordt gedrukt, dan wordt het logo in 60% van
de donkerste kleur gedrukt (in de meeste gevallen zal dit 60% zijn van
Process Black of PMS 273/ HvA paars/blauw).

PMS versie.

60% zwart versie.
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Hogeschool van Amsterdam
Maatschappij en Recht
Toegepaste Psychologie
Wibautstraat 80-86
1091 GP Amsterdam
www.hva.nl/tp

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Toegepaste Psychologie
Wibautstraat 80-86
1091 GP Amsterdam
www.hva.nl/tp

OB-105-11

Hogeschool van Amsterdam
Maatschappij en Recht

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeelden van plaatsing van het recycled logo op A5 en A4.

OB-105-11

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

CMYK versie.
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Briefpapier

Formaat item
210 mm x 297 mm (A4)

Logo
De (breedte)maat van het logo op het briefpapier (A4) is 76 mm.
De positie van het logo is bepaald door het sjabloon (de lay-out van de
variabelen teksten in Microsoft Word) van de HvA.
Teksten
Lettertype: Arial
Corps: 11 pt

0 mm

30,13 mm

210 mm

0 mm
8 mm
16 mm
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297 mm
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Volgvel

Formaat item
210 mm x 297 mm (A4)

Logo
De (breedte)maat van het logo op het volgvel (A4) is 46 mm.
De positie van het logo is bepaald door het sjabloon (de lay-out van de
variabelen teksten in Microsoft Word) van de HvA.
Teksten
Lettertype: Arial
Corps: 11 pt

0 mm

30,13 mm

210 mm

0 mm
8 mm
16 mm
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Het studiejaar is losgebarsten. Rieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc entspan hags ahe
okstald cutsufdengs crelke a altta gra daat echfij oefroult naanijlt. Oe greem ei ische, uurk ai
breponsbluuktoent engsveld, okst cijaatflapa sap veirglaunspooses. Elkeentum eir ou emtema
aas afwaibaa spuwbskai ijftbrekdaactquchacht ij froktas. Oerg icraa ain egsjaasch mi dyrgoo
juu eca kecleirk, cleeg aik hengs act spach isoe crentijlk dienthewe spijstreimt naa oo, u o.
Uvraipuu bre ai e niegtwieng por aiktai, thailt a avaldbik blange get uu tescharkfu uusch
uvreepno derg frecas ijt loo laab ih fee.
Arcle chocaaldoecluu, bluwbs braib pij e ee, qu ectoo noscheengswrou kraucai doct yschaimt
geg ylt strorkoensstij Tals au. Reft ste haasa fraich emij agtoungsoegdwrykt ee udherpeesderg, hedtglogt bre oukt, pidaul akai ilk ung qugrie ycelailt eit idt daa sagtfied schaat.
Spogyctstrijgroo aa tuu e strewewbs ododoebe. Schel jeifroors frapstriethaugd engovrewbselfrastraant dyngsobiec fraad blaam dij theik ecehaifithe, ails e blafroe esuucact eb ma egt wa
leny auct colt oocauct agloecchaugdstohche egro neb ie e uk ij a ynalk ocloefegreid. Stei
vabglei au a odeirkijcren namt octungfleiwbs ga oeno uud, sachers. Blau ant fredegt e gre
aatserpie un. Lameetwrengs aigsep feng ald che dafoowbskrau vrais a els cladtkry
weroweroutkruunfreb oo. Schouschfraudats e ed brukst, alijs iegse wraactaud u mama sai
gied frenup ygsef evregs grosaldjagt estrir echt choes clegt ats.
Liech cebrut pigd y ba, greb hork abi wrous mentefascluut fe sa ek auktievoe ent ausch
ainesch vra pijlt a dolt crijautalamt ak va er iersgle noogt a epielte, ork. Gielkemegtijgs teid
vre, wrynsaumt e uurp crag egt vreeheek ouk bru ieje. Lou oe y a uts stengs jiebrijgt frakt ekt
augloots sturpjoectpa ech. Emt a: ouctfriegd eisfloufai thuun spij ect yp soufoob jels chy eins
kraur paniesch, aus ai pijt stets alsflijn e floo wobruucgais voeld. Glake dat lu te ij krech wuts
ydfralkspooche tha. Flijoodfecpaa uftequne schee autwe telkar oerpa aas jela aagt da ygsglu
stijcla woos roud, uun uu iers, oeh ma augsspeigsfrie oebeegs coungs re nadosthet ewbs
spoddiengse nat wren y a stre. Aigs espabeen qufaunrie oucoerg apaaktet.
Rie u sijdfroektlooct je oonstraad a schaungs ee eegse. Kriedt a ses schie rinaung. Hie
qugson spaare velt. Auglewbsab ai o uchagrijkgeect claud chy wreitchachtbeiktaus i crij
nunted oorgquts ij ec quct ijflaldda pigde. Ebem ongsostrouf dadt aift i ictquctneirs ne
soonvool e jeich oub ent ces halcloecrowrurkkre sochtlount strals ehyrk vriesch glodnestrect.
Eltteser aihsaurg steft sait akstwroogd ect ÐÊdoewbsgroots. Otens ensÊÐ vrap erso kristrijas
cro thoutswou sus hangserkiecht ces umt rewad valsgoo wra oopai heschieb ect strengfijaabsta el daa teh galk aa ches oe cheirgspingamoebasakst.

Het studiejaar is losgebarsten. Rieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc entspan hags ahe
okstald cutsufdengs crelke a altta gra daat echfij oefroult naanijlt. Oe greem ei ische, uurk ai
breponsbluuktoent engsveld, okst cijaatflapa sap veirglaunspooses. Elkeentum eir ou emtema
aas afwaibaa spuwbskai ijftbrekdaactquchacht ij froktas. Oerg icraa ain egsjaasch mi dyrgoo
juu eca kecleirk, cleeg aik hengs act spach isoe crentijlk dienthewe spijstreimt naa oo, u o.
Uvraipuu bre ai e niegtwieng por aiktai, thailt a avaldbik blange get uu tescharkfu uusch
uvreepno derg frecas ijt loo laab ih fee.
Arcle chocaaldoecluu, bluwbs braib pij e ee, qu ectoo noscheengswrou kraucai doct yschaimt
geg ylt strorkoensstij Tals au. Reft ste haasa fraich emij agtoungsoegdwrykt ee
udherpeesderg, hedtglogt bre oukt, pidaul akai ilk ung qugrie ycelailt eit idt daa sagtfied
schaat. Spogyctstrijgroo aa tuu e strewewbs ododoebe. Schel jeifroors frapstriethaugd
engovrewbselfrastraant dyngsobiec fraad blaam dij theik ecehaifithe, ails e blafroe esuucact
eb ma egt wa leny auct colt oocauct agloecchaugdstohche egro neb ie e uk ij a ynalk
ocloefegreid. Stei vabglei au a odeirkijcren namt octungfleiwbs ga oeno uud, sachers. Blau
ant fredegt e gre aatserpie un. Lameetwrengs aigsep feng ald che dafoowbskrau vrais a els
cladtkry weroweroutkruunfreb oo. Schouschfraudats e ed brukst, alijs iegse wraactaud u
mama sai gied frenup ygsef evregs grosaldjagt estrir echt choes clegt ats.
Liech cebrut pigd y ba, greb hork abi wrous mentefascluut fe sa ek auktievoe ent ausch
ainesch vra pijlt a dolt crijautalamt ak va er iersgle noogt a epielte, ork. Gielkemegtijgs teid
vre, wrynsaumt e uurp crag egt vreeheek ouk bru ieje. Lou oe y a uts stengs jiebrijgt frakt ekt
augloots sturpjoectpa ech. Emt a: ouctfriegd eisfloufai thuun spij ect yp soufoob jels chy eins
kraur paniesch, aus ai pijt stets alsflijn e floo wobruucgais voeld. Glake dat lu te ij krech wuts
ydfralkspooche tha. Flijoodfecpaa uftequne schee autwe telkar oerpa aas jela aagt da ygsglu
stijcla woos roud, uun uu iers, oeh ma augsspeigsfrie oebeegs coungs re nadosthet ewbs
spoddiengse nat wren y a stre. Aigs espabeen qufaunrie oucoerg apaaktet.
Rie u sijdfroektlooct je oonstraad a schaungs ee eegse. Kriedt a ses schie rinaung. Hie
qugson spaare velt. Auglewbsab ai o uchagrijkgeect claud chy wreitchachtbeiktaus i crij
nunted oorgquts ij ec quct ijflaldda pigde. Ebem ongsostrouf dadt aift i ictquctneirs ne
soonvool e jeich oub ent ces halcloecrowrurkkre sochtlount strals ehyrk vriesch glodnestrect.
Eltteser aihsaurg steft sait akstwroogd ect ÐÊdoewbsgroots. Otens ensÊÐ vrap erso kristrijas
cro thoutswou sus hangserkiecht ces umt rewad valsgoo wra oopai heschieb ect
strengfijaabsta el daa teh galk aa ches oe cheirgspingamoebasakst.
Vreins deisap Echstruns cels ijfrekwa. Herp e se et brijwbslal osuuc quftrieltihap pie espe e
ougdiekoolk. Ect eengs tai aktblekt erg vau ystasouhierpel kenscraakwrijsmaictesars le ait
scheils siceelsgluuwbs, ent ee kraiktgloctdo clouct flark pe alkbrientbi fopkijme wep brougs
agd ub auk uu ie thoo ij ool gij. Enoogd a ligdoepai ai an eig tehienelkeksau aam deldety
aveirk edact oe creldubaivrels uden a oe akst aurk aa. Ty aihij omerkoe at kaamtgru hugt glyn
foe ijy schequdtschaafou e langs piefti yd deswoneeg free ersda elk da e.
Pungisewerpruts oon e cijtud mestykstegd dyf ai uwbsoe krauwbs a wousch wranakaut au
yrskiet lai tis jei oe su oe. U oe blee strik cong af ieft aft spat frapy spij aidy stumt vecra
aanhenbruutclai a awreedt e pe arsie wreschengsarserk, di jis ei ou ie. Alseenersge ceerpaim
au o wrergi oewbs eich cha eft ieschau keek ehpabraa e diesch au pe si. Jeboes kraigijct
kranaimboukriel atoelsin ÐÊÕsÊqu cepegs mergbredo ee femij ai soon ierjars oegs
clevroufoelswe ie glochobredomtfree qubloedt ie au ouctais brijause. Y wroe toctschijchai ei ij
i ehegt laactie sa spogt erutygac ys uungsub thaans lorg. Sidtu es enschuctoechtdacttha
grerk amelsvrurk ei a kreichaigbraid uunspy blys fre strekst et meers densachoetuschiem e ei,
mom sah oo esuu asch sasclaflorge a griegai fledijk se sa aadkijthewbs qu krostrein.
Florgches naas thab glumaunaflee ieldook novrupneift ce, ergstadeneersnous ÐÊwars
nunsÊÐ e strijberp frij aimt spa fleeng een wu, stuwraakst ijrk da aakst schagd af masch.
Lunewbsed iet ai glaa afa fraurektdecie wee actseldocpoudac re egdeeft koers aa stungsvror
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Vreins deisap Echstruns cels ijfrekwa. Herp e se et brijwbslal osuuc quftrieltihap pie espe e
ougdiekoolk. Ect eengs tai aktblekt erg vau ystasouhierpel kenscraakwrijsmaictesars le ait
scheils siceelsgluuwbs, ent ee kraiktgloctdo clouct flark pe alkbrientbi fopkijme wep brougs
agd ub auk uu ie thoo ij ool gij. Enoogd a ligdoepai ai an eig tehienelkeksau aam deldety
aveirk edact oe creldubaivrels uden a oe akst aurk aa. Ty aihij omerkoe at kaamtgru hugt glyn
foe ijy schequdtschaafou e langs piefti yd deswoneeg free ersda elk da e.
Pungisewerpruts oon e cijtud mestykstegd dyf ai uwbsoe krauwbs a wousch wranakaut au
yrskiet lai tis jei oe su oe. U oe blee strik cong af ieft aft spat frapy spij aidy stumt vecra
aanhenbruutclai a awreedt e pe arsie wreschengsarserk, di jis ei ou ie. Alseenersge ceerpaim
au o wrergi oewbs eich cha eft ieschau keek ehpabraa e diesch au pe si. Jeboes kraigijct
kranaimboukriel atoelsin ÐÊÕsÊqu cepegs mergbredo ee femij ai soon ierjars oegs
clevroufoelswe ie glochobredomtfree qubloedt ie au ouctais brijause. Y wroe toctschijchai ei ij
i ehegt laactie sa spogt erutygac ys uungsub thaans lorg. Sidtu es enschuctoechtdacttha
grerk amelsvrurk ei a kreichaigbraid uunspy blys fre strekst et meers densachoetuschiem e ei,
mom sah oo esuu asch sasclaflorge a griegai fledijk se sa aadkijthewbs qu krostrein.
Florgches naas thab glumaunaflee ieldook novrupneift ce, ergstadeneersnous ÐÊwars
nunsÊÐ e strijberp frij aimt spa fleeng een wu, stuwraakst ijrk da aakst schagd af masch.
Lunewbsed iet ai glaa afa fraurektdecie wee actseldocpoudac re egdeeft koers aa stungsvror
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Visitekaartje

Formaat item
85 mm x 55 mm

Logo en designelement
De (breedte)maat van het logo op het visitekaartje is 54 mm.
Het ontwerp voor het visitekaartje is qua designelement niet variabel. Alle
domeinen en/of afdelingen hebben dezelfde voordruk.
Typografie
De primaire startpositie van de gegevens op het visitekaartje is 80 pt. Mocht
er voor uitzonderingsgevallen één extra regel aan gegevens bijkomen, dan
kan gestart worden op 72 pt.

0 pt

46,2 pt

232 pt
Naam van persoon
Lettertype: Frutiger Bold
Corps: 7,5 pt
Regelafstand: 8 pt

0 pt

Functie
Lettertype: Frutiger Roman
Corps: 6,5 pt
Regelafstand: 8 pt

drs. V. Achternaam

80 pt

Communicatieadviseur
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Afdeling/Opleiding (of domeinnaam bij Engelse versie)
Lettertype: Frutiger Bold
Corps: 6,5 pt
Regelafstand: 8 pt

Communicatie
Straatnaam 1 / 1234 GC Amsterdam
Postbus 1025 / 1234 BA Amsterdam
T 020 595 0123 F 020 595 4567 M 06 81 910 123
v.achternaam@hva.nl / www.hva.nl

136 pt

Adresgegevens
Lettertype: Frutiger Regular
Corps: 6,5 pt
Regelafstand: 8 pt

0 pt

46,2 pt

232 pt

0 pt

72 pt

136 pt

drs. V. Achternaam
Advisor Communication
School of Technology
Communication
Streetname 1 / 1234 GC Amsterdam
P.O. Box 1025 / 1234 BA Amsterdam / The Netherlands
T +31 20 595 0123 F +31 20 595 4567 M +31 6 81 910 123
v.achternaam@hva.nl / www.international.hva.nl
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‘Met vriendelijke groet’

Formaat item
210 mm x 148,5 mm (A5)

Logo en designelement
De (breedte)maat van het logo op het ‘Met vriendelijke groet’ kaartje
is 54 mm.
Het ontwerp voor de ‘Met vriendelijke groet’ kaartje is qua designelement
niet variabel. Alle domeinen en/of afdelingen hebben dezelfde voordruk.

0 pt

Typografie
Multiple choice
Lettertype: Frutiger Regular
Corps: 8,5 pt
Regelafstand: 12 pt

46,2 pt

0 pt

for your information
on your request
as per agreement

103,4 pt

ter informatie
op uw verzoek
volgens afspraak

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

With compliments

325,5 pt

Met vriendelijke groet

MEI 2015 | VERSIE 3.0
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E-mail – afzendergegevens

Windows Outlook

Vermelding naam en functie
De vermelding van de naam en eventuele functie is afhankelijk van de relatie
met de geadresseerde. In formele boodschappen wordt de e-mail
ondertekend met de naam en functie. In informele e-mails volstaat de naam.
Typografie
Bericht
Alle tekst
Lettertype: Arial Regular
Corps: 10 pt
Regelafstand: single

HvA algemeen + afdeling (NL)

Naam afzender
Lettertype: Arial Bold
Corps: 10 pt
Regelafstand: single

Afspraak over huisstijl

Afzendergegevens
De footer begint met één witregel, zodat wanneer deze geplaatst wordt er
altijd één witregel onder de naam van de afzender staat.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue du
is dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim exerci tation.
Met vriendelijke groet,
Voornaam Achternaam
Functie
_____

Lijn
Lettertype: Arial Regular
Corps: 10 pt
Regelafstand: single
Lengte: 5 x underscore teken
Na de lijn volgt één witregel
Hogeschool van Amsterdam
Lettertype: Arial Bold
Corps: 10 pt
Regelafstand: single

Hogeschool van Amsterdam
Communicatie
Postbus 12345 / 1234 AB Amsterdam
Straatnaam 200 / 1234 AB Amsterdam
T 020 123 4567 / M 06 1234 4567

Alle overige gegevens
Lettertype: Arial Regular
Corps: 10 pt
Regelafstand: single

www.hva.nl
twitter.com/hva_nieuws
facebook.com/hvanieuws

Tussen het telefoonnummer en de webgegevens (website, twitter en
facebook) wordt één witregel geplaatst. Dit geld alleen voor de nederlandse
versie. Bij de internationale versie wordt alleen de link naar de website
geplaatst, en zonder witregel.

Aanwezig op: ma / di / wo / do
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Milieuregel
Lettertype: Arial Italic
Corps: 8 pt
Regelafstand: single
Tussen de laatste regel van het adres/de regel met de aanwezige dagen en
de milieuregel komt één witregel.
MEI 2015 | VERSIE 3.0

HvA domein + opleiding (NL)

HvA algemeen + afdeling (EN)

_____

_____

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam University of Applied Sciences

Game Development
Postbus 12345 / 1234 AB Amsterdam
Straatnaam 200 / 1234 AB Amsterdam
T 020 123 4567 / M 06 1234 4567

Communication
P.O. Box 1234 / 1234 AB Amsterdam
Straatnaam 200 / 1234 AB Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 123 4567 / M +31 6 1234 4567
www.international.hva.nl

www.hva.nl
twitter.com/hva_nieuws
facebook.com/hvanieuws
Aanwezig: ma / di / wo / do

In the office: Mon / Tues / Wed / Thu
Please consider the environment before printing.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.
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Website
De website instructies staan in een apart handboek,
'HvA responsive website'.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL
MEI 2015 | VERSIE 3.0
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Arbeidscommunicatie
0 pt

25,5 pt

Formaat item
130 mm x 142 mm
130 mm x 94 mm

Startpositie
Wanneer er twee functies in de advertentie staan in het formaat 130 mm x
94 mm, dan mag er één regel hoger worden begonnen met de inleiding.
Bij het bepalen van de startpositie is het belangrijk dat de functie visueel in
het midden van de advertentie staat.

0 pt

147,5 pt

25,5 pt

Typografie
De typografie in de advertentie lijnt aan de linkerkant met het midden van
het beeldmerk (daar waar het beeldmerk aan de onderkant in een punt
samenkomt).

147,5 pt

0 pt

0 pt

Voor de arbeidscommunicatie (personeelsadvertentie) is een Adobe Indesign
document beschikbaar.

Inleiding
Lettertype: Frutiger Regular
Corps: 9 pt
Regelafstand: 11 pt
Spatiëring: -10 pt
80 pt

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | CORPORATE HUISSTIJL

Het domien Techniek van de HvA leidt studenten op tot ingenieurs die zich
onderscheiden op basis van goede technische ondergrond, probleemop-lossend- en innovatief vermogen, ondernemerschap, professionaliteit en
integriteit.
De opleiding Bouwkunde van het domein Techniek is op zoek naar een
ervaren werkvoorbereider en/of projectleider uit het bouwbedrijfsleven
voor de functie van

80 pt

Dit is een inleiding over de functie die over meerdere regels loopt. Dit stukje
tekst over de functie die over meerdere regels loopt. De Hogeschool van
Amsterdam zoekt voor de Masteropleiding Pedagogiek van het domein
Onderwijs en Opvoeding een inspirerende:

L
LEERPSYCHOLO
LEERPSYCHOLOGIE
OLO
OG PHD
OGIE
D 0,8 fte

Functie omschrijving
Lettertype: Frutiger Bold
Corps: 18 pt
Regelafstand: 22 pt
Spatiëring: -10 pt
Geheel in kapitalen gezet

S u t gsda
Sluitingsda
Sluitingsdatum:
gsdat
sdatum:
atu 8 m
at
mei
e 2011
0

DOCENT UITVOERINGSTECHNIEK 1,0 fte
Sluitingsdatum 8 december 2012

Deze professional werkt aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering
van meerdere studieonderdelen op het gebied van werkvoorbereiding,
uitvoeringstechniek en bouw- en projectmanagement van het uitvoerend
bouwbedrijf.

CREATING
TING
ING TO
OMORR
RROW
RRO

Fte
Lettertype: Frutiger Bold
Corps: 9 pt
Regelafstand: 22 pt
Spatiëring: -10 pt

WWW.HVA.N
W
A.N ACATUR
A.NL/VA
TURES
TUR

Sluitingsdatum
Lettertype: Frutiger Regular
Corps: 9 pt
Regelafstand: 22 pt
Spatiëring: -10 pt

Informatie over het domein Techniek of de opleiding Bouwkunde kunt u
vinden op www.techniek.hva.nl

377 pt

CREATING TOMORROW

Domeinnaam in inleiding
Lettertype: Frutiger Bold
Corps: 9 pt
Regelafstand: 11 pt
Spatiëring: -10 pt

Pay-off
Lettertype: Frutiger Regular
Corps: 9 pt
Regelafstand: 11 pt
Spatiëring: -10 pt

WWW.HVA.NL/VACATURES
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Voorbeelden advertenties met twee functies

Het domien Techniek van de HvA leidt studenten op tot ingenieurs die zich
onderscheiden op basis van goede technische ondergrond, probleemoplossend- en innovatief vermogen, ondernemerschap, professionaliteit en
integriteit.
De opleiding Bouwkunde van het domein Techniek is op zoek naar een
ervaren werkvoorbereider en/of projectleider uit het bouwbedrijfsleven
voor de functie van

Dit is een inleiding over de functie die over meerdere regels loopt. Dit stukje
tekst over de functie die over meerdere regels loopt. De Hogeschool van
Amsterdam zoekt voor de Masteropleiding Pedagogiek van het domein
Onderwijs en Opvoeding een inspirerende:

Website adres
Lettertype: Frutiger Regular
Corps: 9 pt
Regelafstand: 11 pt
Spatiëring: -10 pt
Rechtslijnend

HOOFDDOCENT
T ONDER
O
RWIJSKUN
KUN
ND
NDE/
ND
LEE
LEERPSYCHO
HOLO
OGIE
GIE PHD
D 0,8 ftete

DOCENT UITVOERINGSTECHNIEK 1,0 fte
FUNCTIE OVER TWEE REGELS 1,0 fte

Sluitingsdatu
atum
tu
um:
m: 8 mei 2011

Deze professional werkt aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering
van meerdere studieonderdelen op het gebied van werkvoorbereiding,
uitvoeringstechniek en bouw- en projectmanagement van het uitvoerend
bouwbedrijf.

CREATING
TING
ING TO
OMORR
RRO

W
WWW.HVA.N
A.NL/VA
ACATUR
TUR
URES

Informatie over het domein Techniek of de opleiding Bouwkunde kunt u
vinden op www.techniek.hva.nl

CREATING TOMORROW

WWW.HVA.NL/VACATURES
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Roll-up – stramien typografie

Formaat item
850 mm x 2000 mm

Postie logo
De positie van het logo wordt bepaald door de grootte van het beeldmerk
op de roll-up.
Door een vierkant om het beeldmerk te plaatsen en dit vierkant aan de
boven- en linkerkant te herhalen wordt het aanlegpunt van het logo
bepaald.
De (breedte)maat van het logo op de roll-up is 494 mm.
Typografie
De typografie op de roll-up lijnt aan de linkerkant met het midden van het
beeldmerk (daar waar het beeldmerk aan de onderkant in een punt
samenkomt).

0 pt
0 pt

Er zijn 5 soorten tekstgroottes te gebruiken;

912 pt

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM | RICHTLIJNEN VISUELE IDENTITEIT

STUDEREN IN HET
HART VAN
AMSTERDAM
STUDEREN IN HET
HART VAN
AMSTERDAM
CREATING TOMORROW
LEZING
NIEUWE HUISSTIJL IN GEBRUIK
CREATING TOMORROW
LEZING
NIEUWE HUISSTIJL IN GEBRUIK
CREATING TOMORROW

KOP PLATTE TEKST
Korte toelichtisteenathan quc entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap veirglaunspooses. Korte toelichting. Hieb oo aivra, i
yathan quc entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap veirglaunspooses.Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e
steenathan quc entspan hags ahe okstald cutsufdengs crel ke a sap veirglaunieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc entspan hags
ahe okstald cutsufdengs crelke a sap veirglaunspooses.

4560 pt

KOP PLATTE TEKST

KOP PLATTE TEKST

Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc
entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap
veirglaunspooses. Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e
steenathan quc entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a
sap veirglaunspooses.Korte toelichting. Hieb oo aivra, i
ysuumeng e steenathan quc entspan hags ahe okstald
cutsufdengs crel ke a sap veirglaunspooses.
Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc
entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap.

Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc
entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap
veirglaunspooses. Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e
steenathan quc entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a
sap veirglaunspooses.Korte toelichting. Hieb oo aivra, i
ysuumeng e steenathan quc entspan hags ahe okstald
cutsufdengs crel ke a sap veirglaunspooses.
Korte toelichting. Hieb oo aivra, i ysuumeng e steenathan quc
entspan hags ahe okstald cutsufdengs crelke a sap.

Kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 216 pt
Regelafstand: 240 pt
Kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 168 pt
Regelafstand: 186 pt
Sub-kop 1
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 108 pt
Regelafstand: 120 pt
Sub-kop 2
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 54 pt
Regelafstand: 60 pt
Platte tekst
Lettertype: Frutiger Light
Corps: 32 pt
Regelafstand: 36 pt
Tussen 2 kollommen platte tekst zit 84 pt witruimte.
De koppen worden gezet in kapitalen, tenzij een specifieke afkorting of
naam in de kop het gebruik van een onderkast nodig heeft.

MEI 2015 | VERSIE 3.0

Advies
Het advies is om bij headings de Frutiger Light te gebruiken, gezet in
kapitalen. Hiërarchie in koppen en sub-koppen kan bij voorkeur worden
aangegeven d.m.v. kleur/tint verschillen i.p.v. corpsverschillen of het gebruik
van de bold of vette versie van de Frutiger.
Plaatsing pay-off
Het advies is om sprekende koppen te gebruiken waarbij de pay-off
‘Creating Tomorrow’ een tekstuele toevoeging is.
Wanneer deze mogelijkheid er niet is kan de pay-off geplaatst worden in
corps 108 pt op de laatste regel van het stramien.
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Roll-up – stramien beeld

Formaat item
850 mm x 2000 mm

Het stramien van gelijkzijdige driehoeken bevindt zich binnen een vlak op de
roll-up waarbij aan alle kanten een witruimte is van 50 mm.
Maten
De maten van de grootste gelijkzijdige driehoeken bepalen de maten van
het stramien.
Deze maat kan verkleind worden met een percentage van 50%.

0 mm

50 mm

850 mm

Het advies is nooit meer dan drie verschillende maten van driehoeken te
gebruiken.

Voorbeelden grid variaties.

Lijnen
Wanneer driehoeken tegen elkaar aanliggen kan er een witte out-line om de
driehoek worden geplaatst van 1 mm.

0 mm
50 mm

Gebruik van driehoeken
De driehoeken kunnen ingevuld worden met beeld of met een kleur (zie
hoofdstuk ‘Kleur’ voor richtlijnen).
Deze gekleurde driehoeken kunnen ook als transparant vlak over het beeld
worden geplaatst.
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1

2
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1950 mm
2000 mm
1

2

3
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Kleding

Designelement
Het designelement op de kleding is beeldbepalend.
Postitie logo
De positie van het logo van de Hogeschool van Amsterdam (incl. eventuele
domeinnaam) wordt primair geplaatst op de zijkant van de mouw.
Wanneer de noodzaak bestaat om de rug van het kledingstuk te bedrukken,
dan kan het logo ook op de rug worden geplaatst, net onder het boordje
van het kledingstuk.
Deze plaatsing zou in dat geval kostenbesparend zijn aangezien er geen
extra handeling zou moeten worden uitgevoerd voor het bedrukken van de
mouw.
Pay-off
De pay-off ‘Creating Tomorrow’ heeft op de kleding geen vaste postitie,
maar wordt geïntergreerd met het designelement.
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CREATING TOMORROW
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