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1  Opzet van een document

Hoe begin je?

Inventariseer wat je tot je beschikking hebt om 
de boodschap over te brengen. 

Hoeveel tekst heb je? 
• Bestaat de tekst uit korte hoofdstukjes of 

paragrafen? Of zijn het juist langere teksten 
over meerdere pagina’s? Hoe maak je die 
leesbaar?

Wat voor beeldmateriaal heb je?
• Hoeveel beeldmateriaal heb je en wat voor 

soorten beeld? Zijn het tekeningen, tabel-
len, grafieken of foto’s?

Welke van de voorbeelden past het beste bij 
jouw document? Maak eventueel een paar 
kleine schetsen van een aantal pagina’s. Geef 
alvast aan welke teksten en beelden daar moe-
ten komen. Je ziet dan snel of je er mee uit de 
voeten kunt en of alle elementen tot hun recht 
komen.   

Je beschikt dus over een aantal onderdelen 
om mee te variëren. Dat heeft ook te maken 
met je persoonlijke voorkeuren.

Als je eenmaal voor een opzet hebt gekozen, 
voer die dan door op alle pagina’s. Ga daar 
vrij mee om.  Varianten op die opzet maken je 
opmaak levendig.
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Voorbeelden
1 Korte teksten kun je in een vierkant 

zetten waardoor er onderin ruimte 
blijft voor quotes of beelden.

2 Bij gedichten, uitnodigingen en 
plechtige documenten staat de 
tekst centraal. 

3 Eén-koloms ontwerp waardoor 
je mooie regellengtes krijgt en bij 
een geprint werkstuk, ruimte voor 
aantekeningen.

4 Als je veel tekst hebt kun je kleinere 
marges aanhouden dan bij  
voorbeeld 3.

5 Bij een wetenschappelijke tekst 
of een jaarverslag kun je onderin 
ruimte laten voor verwijzingen, 
voetnoten of toelichtingen.

6 Bij verslagen of studieboeken  
gebruik je dezelfde tekstkolom als 
bij voorbeeld 3. De smalle linker-
kolom kan dienen voor marge-
teksten, verwijzingen
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De marge is de 
witruimte om 
de tekst. 

Het tekstblok is 
de ruimte die de 
tekst inneemt 
op de pagina.

De bladspiegel is 
de wijze waarop 
het tekstblok 
op de bladzijde 
staat.

Advies voor symmetrische opmaak 
Werk met brede marges.
Links, rechts en boven gelijk.
Ondermarge iets groter.
Bijvoorbeeld:
• Links, rechts en boven: 30 mm. 
• Ondermarge:  40 mm. 

Advies voor het ‘optisch’ midden
De grotere ondermarge zorgt ervoor 
dat het tekstblok op het oog in het 
midden staat.  Het richtpunt van je 
oog ligt namelijk net iets boven het 
midden van de pagina: het optisch 
midden. Foto’s of teksten die je zó 
plaatst, lijken in het midden te staan. 
Staan ze lager, dan gaan ze ‘hangen’.

Advies voor een niet symmetrische 
opmaak
Bij boeken is het gebruikelijk de  
binnenmarge (in de rug van het boek)  
iets kleiner te houden dan de buiten-
marge. 

Een bredere linkermarge 
is bij werkstukken prettig 

om aantekeningen te kunnen maken.
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Advies
Experimenteer met deze elementen in je 
eigen teksten om erachter te komen welke  
opstelling je bevalt.
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1.1 Marges

1  Opzet van een document 

focus
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1.2 Kolommen

1  Opzet van een document 

Bij een grote hoeveelheid tekst kun je je niet te 
veel wit op de pagina veroorloven:
• Brede marges maken het document  

omvangrijker dan nodig. 
• Smalle marges maken de regellengte  

(te) groot. 
Kies bij lange regels voor een opmaak in twee 
kolommen, met een korte regellengte en opti-
maal gebruik van de ruimte. Het wit tussen de 
kolommen (kolomwit) is meestal 5 tot 8 mm.

Het werken in kolommen biedt ook gemak 
bij de plaatsing van (veel) afbeeldingen.

Belangrijk is dat de tekstregels in de kolom-
men op de dezelfde hoogte staan. In veel 
opmaakprogramma’s heb je de mogelijkheid  
om de tekst vast te zetten op zogenaamde 
basislijnen. Dan zie je dat de teksten van de 
linker- en rechterkolom op dezelfde regel-
hoogte staan.

Als je geen basislijnen hebt, dan vormen de 
onderkanten van de regels de basislijnen.

In opmaakprogramma’s als Indesign kun je het 
basislijnstramien zichtbaar maken, maar het 
wordt niet afgedrukt.
Foto’s en kaders plaats je gelijk aan de onder-
kant van een regel.

Voorbeelden van een opmaak in 
2 kolommen. In het rechter voorbeeld 
zie je hoe je kunt afwisselen met  
afbeeldingen.

Voorbeeld van
2 pagina’s met  
basislijnen.

Een voorbeeld van registeren, waarbij de regels van de  
linker- en de rechterkolom op dezelfde hoogte staan.
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