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Het gebruik van beeld

Net als lucht en structuur zorgt beeld ervoor dat een document  
uitnodigt tot lezen. Beeld kan bovendien een eigen informatieve 
waarde hebben. Beeld en tekst staan in relatie tot elkaar. Daarom is  
de onderlinge plaatsing en de vormgeving van die twee elementen 
belangrijk. 

Layout gaat over tekst en beeld

Er zijn nogal wat soorten beeld: foto’s, tekeningen, cartoons, kaarten,  
grafieken, streamers, kleurvlakken, krullen en andere elementen. Zelfs 
grote lettervormen of onderdelen daarvan kun je als beeld gebruiken. 
Denk vooraf goed na over de beelden die je wilt gebruiken in je docu-
ment en de sfeer die je wilt oproepen.

Soorten beeld

Je kunt beelden op basis van 
hun gebruik onderscheiden in 
drie categorieën:
• functioneel 
• illustratief
• decoratief

Vermeld zoveel mogelijk de 
bron van je afbeelding.
 
Je mag niet zomaar elk beeld 
gebruiken. Daar rust vaak 
‘beeldrecht’ op. Er zijn ‘stock’ 
sites waar je het gebruiksrecht 
van beelden  kunt kopen.

5 Tekst en beeld

Voorbeelden uit tijdschrift ‘Druk’,
Fontshop Benelux.

Kaart uit de methode
‘Aardrijkskunde is overal’.

Uitgeverij Cantal.

Poster voor 
een expositie 
over gevoel.  
Bron: Saatchi collection.
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Plaatsing van beeld

Je hebt tekst en je hebt al dan niet 
zelf gekozen beelden. In veel gevallen 
horen beelden bij specifieke tekstge-
deelten. De vraag is: hoe zorg je ervoor 
dat de relatie tussen tekst en beeld tot 
zijn recht komt.

Mogelijkheid 1 laat een directe relatie 
zien tussen tekst en beeld. Daar waar 
de tekst over de foto gaat, wordt de 
foto ook geplaatst.
Je komt er al snel achter dat je met 
deze optie vastloopt. Je krijgt het niet 
voor elkaar om alle beelden direct bij 
de tekst te plaatsen. Bovendien dwingt 
een liggende foto je al snel om uit te 
wijken naar de andere kolom.

Mogelijkheid 2 biedt een vrijere 
plaatsing van de beelden op de pagina, 
waarbij je in de tekst een verwijzing 
plaatst naar het beeld, bijvoorbeeld 
door nummering. Hierbij heb je wat 
meer mogelijkheden om ook liggende 
beelden goed te plaatsen. In deze optie 
blijft het belangrijk om de plaatsing 
van het beeld zo dicht mogelijk bij de 
betreffende tekst te houden.

Mogelijkheid 3 is een bewuste keuze 
voor het verzamelen van alle beelden in 
een aparte ruimte. Verwijzingen d.m.v. 
nummers is hier noodzaak.

5   Tekst en beeld

Mogelijkheid 1 
Uitgangspunt: tekst en beeld bij elkaar houden. 
Als je hierin vastloopt, biedt een combinatie 
met mogelijkheid 2 uitkomst.

Mogelijkheid 2 
Uitgangspunt: tekst en beeld zoveel mogelijk 
bij elkaar houden. Nummering van de beelden 
en verwijzing in de tekst geeft je meer vrijheid in 
de plaatsing van de beelden. 
Als je gebruik maakt van nummering van de 
beelden doe dat dan bij alle beelden.

Mogelijkheid 3 
Uitgangspunt: tekst aaneengesloten houden. 
Nummering van de beelden met verwijzing 
in de tekst geeft je meer mogelijkheid tot een 
fraaie layout. Soms ontkom je toch niet aan 
een directe plaatsing van het beeld in de tekst. 
Maak daar gewoon gebruik van, maar combi-
neer het dan met je uitgangspunt.
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