
Vet
Vorm en tekst

Een gids bij het opmaken van werkstukken, presentaties en ander leuks…

Je hebt een tekst
van jezelf of van een ander,

die je wilt presenteren 
in de vorm van een verslag, 

een power-point 
presentatie, of een 

(profiel)werkstuk.
VET helpt je daarbij 

met aanwijzingen over dingen 
waar je nog nooit over 

hebt nagedacht.

Henk Wittenberg
Else Kooijman
Sjef Bergervoet



Inleiding

Elke dag komt er een heleboel informatie op je af. 

Wil je dat jouw boodschap overkomt, zorg dan dat je tekst en 
beeld duidelijk en uitnodigend presenteert.

Vorm en tekst (VET) gaat daarover.

Je krijgt in deze gids adviezen over volgorde, aanwijzers, 
indeling en blikvangers en hoe je ze kunt vormgeven.
Je leert op een andere manier naar tekst en beeld te kijken.
 
VET helpt je ervoor te zorgen dat jouw lezer jouw informatie 
ontvangt zoals jij dat wilt. Want het begint altijd met wat je 
wilt vertellen en tegen wie. 

Een reclametekst ziet er anders uit dan een wandelroute of 
een theoretische verhandeling. Met andere woorden: vorm 
volgt inhoud.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VxfGuZ5Bsgk


Drager en vorm

Geschreven tekst heeft altijd een drager. Dat kan een blad 
papier zijn of een kleitablet, een poster, muur of beeld-
scherm. Vanaf het moment dat je een teken tikt of schrijft 
heeft het een vorm. 
Er is dus altijd sprake van vorm, al is die nog zo lelijk. 
Daar kom je niet onderuit.

De vraag is dan ook: ‘Welke vorm geef ik mijn tekst?’  
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Wat is vormgeving?

Goede vormgeving is niet een leuk verpakkingspapiertje 
met een strik om de inhoud. Goede vormgeving neemt je 
bij de hand en leidt je door de inhoud.

VET helpt je om tekst goed vorm te geven. Het leert je hoe 
je tekst en beeld tot een overzichtelijk, gestructureerd en 
prettig leesbaar geheel maakt.
VET heeft twee niveaus:
-  de witte pagina’s geven basisinformatie over de onder-

werpen van een hoofdstuk. Voorbeelden staan op een 
grijs vlak. Je kunt direct aan de slag.

-  de geel getinte pagina’s bieden extra informatie met 
specifieke voorbeelden, externe links en relevante op-
drachten.

 Zo kun je de vormgeving beter afstemmen op je per-
soonlijke voorkeuren.

De belangrijkste gedachte achter alle suggesties en richtlij-
nen in VET is: kijk wat je kunt gebruiken en durf er dan ook 
]bewust van af te wijken!

Vorm en tekst

Borden met pictogrammen 
en teksten wijzen je de weg. 
Ze maken jou, de  reiziger, 
goed duidelijk waar je vindt 
wat je zoekt.

Contrast, helderheid en 
begrijpelijke pictogrammen 

in duidelijke kleuren.

Structuur helder weergeven 
is niet makkelijk. Hier heeft 
de vormgever geprobeerd 
om alle informatie in één 
beeld te vangen. 4
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