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INDELING 
BIJEENKOMSTEN



➤ Bespreken en feedback 

➤ Theorie: de basis van kleur 

➤ Onderzoek: kleur en leesbaarheid 

➤ Ontwerpopdracht: kleurexperimenten 

➤ Bespreken en feedback 

Pauze 

➤ Theorie: Kleurassociaties 

➤ Ontwerpopdracht: dagelijkse route 

➤ Afsluiting

BIJEENKOMST 2 COMPOSITIE & HIËRARCHIE



1. Ontwerp een grid voor een overzichtpagina van je laatste 
vakantiefoto’s (of een ander onderwerp, in ieder geval een serie 
foto’s).  

2. Maak in InDesign een staand formaat aan.  
Breedte 210 mm en hoogte 420 mm 

3. Bepaal naar eigen inzicht de marges, het aantal kolommen (min. 3),  
de tussenruimte en het aantal rijen.  
Des te meer kolommen en rijen des te meer variaties er te maken zijn. 

4. Bepaal het compositie soort; centraal, symmetrisch, asymmetrisch 
etc. 

5. Voeg naast beeld het volgende toe; een kop, een alinea met platte 
tekst (lorem ipsum). Maak dynamisch met vlakken, textuur en lijnen.

ONTWERPOPDRACHT - VORIGE WEEK



Theorie
De basis van kleur

Kennis over 
vormgeving



KLEURTHEORETICI

Josef Albers
Kleuren veranderen 
voortdurend in relatie tot 
de hen omringende 
kleuren.

Johannes Itten
Bedacht experimenten met 
kleuren, gebaseerd op 
verschillen in bijvoorbeeld 
temperatuur of klank en 
associaties gebaseerd op 
seizoenen.

Ontwikkelde zijn 
kleurgebruik op grond van 
spirituele stemmingen en 
de relaties met 
muziekinstrumenten en 
geluiden.

Wassily Kandinsky

Ordende kleuren 
gebaseerd op de 
concepten harmonie en 
disharmonie.

Wilhelm Ostwald

Kleuren ontstaan volgens 
Goethe bij wisselwerking 
tussen licht en duisternis

Johann Wolfgang von Goethe



RGB & CMYK Technische 
kennis



RGB & CMYK

Ontwerp je voor beeldschermen 
gebruik dan RGB.  

Deze kleuren ontstaan  
door de menging van licht. 

Ontwerp je voor drukwerk 
gebruik dan CMYK.  

Deze kleuren ontstaan  
door menging van inkt en  

zitten in iedere printer. 

K = Key 
zwart

Technische 
kennis



PANTONE KLEUREN Technische 
kennis

Pantone Matching System 

Kleurafspraken tussen 
tussen alle partijen in een 
ontwerp- en productieproces 
(bijvoorbeeld ontwerper, 
textielleverancier en 
drukker). 

Coolblue huisstijlkleuren  
in PMS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Productieproces


PANTONE KLEUREN

https://www.youtube.com/watch?v=ZsY2pcC1b-4

Technische 
kennis



Kleurencirkel van Itten 

➤ Primaire,  secundaire en tertiaire kleuren 

➤ Kleurcontrasten



PRIMAIR

A B C

SECUNDAIR TERTIAIR

De basiskleuren. Primair gemengd met 
een andere primaire 
kleur.

Primair gemengd met 
secundair.



Het gebruik van kleur kan een 
compositie versterken of 
verzwakken.  

De kleurencirkel helpt te 
bepalen welke kleuren het 
hoogste contrast vormen. 

In de volgende slides zie je; 

A. Warm-koud contrast 

B. Complementair contrast 

C. Kwaliteits contrast

KLEURCONTRASTEN



De kleuren uit de kleurencirkel 
zijn te verdelen in koude en 
warme kleuren.  

Wanneer deze samen of naast 
elkaar toegepast worden in een 
ontwerp ontstaat er een warm-
koud contrast.

WARM - KOUD 
CONTRAST

A



De tegenover elkaar staande 
kleuren in de kleurencirkel 
versterken elkaar wanneer ze 
naast elkaar gebruikt worden.

COMPLEMENTAIR 
CONTRAST

B



Bij een kwaliteitscontrast staan 
zuivere en onzuivere tonen van 
een kleur naast elkaar.  

Neem bijvoorbeeld de kleur 
cyaan-blauw uit de kleuren-
cirkel. Door hier wit en zwart 
aan toe te voegen, ontstaan er 
verschillende tinten van cyaan-
blauw. 

KWALITEIT 
CONTRAST

C



Een contrast is natuurlijk ook 
aan te brengen door kleur 
tegen over bijvoorbeeld zwart/
wit te zetten zoals in deze 
voorbeelden.

KLEUR - GEEN KLEUR
D



Factoren die invloed hebben op de leesbaarheid van tekst zijn; 

➤ Het licht in de leesomgeving 

➤ De kleurkeuze 

➤ Achtergrond waarop kleuren gedrukt zijn 

➤ Grootte en vorm van de gebruikte letter.

Kleurkeuze Achtergrond
Grootte  

en vormAchtergrond
Grootte  
en vorm

Kleurkeuze



Hoe bereik je leesbaarheid; 
Twee tegengestelde kleuren 
te gebruiken voor de voor- en 
achtergrond, zorg voor 
contrast.



Oefening



Bekijk de Adobe color website 
en bewaar een 
monochromatisch en 
complementair kleurenthema. 

Of noteer de CMYK waarden 
met pen en papier. 

➤ color.adobe.com 

➤ http://paletton.com

http://color.adobe.com
http://paletton.com


1. Ontwerp op basis van van de Adobe color wheel twee layouts. 

2. Werk met twee van de volgende kleurcontrasten;  
 warm-koud / complementair / kwaliteit 

3. Gebruik kleurvlakken, lijnen en afbeeldingen om een compositie te 
maken. Je kan voor beeld zoeken op PNG die zijn zonder 
achtergrond. 

4. Voeg een woord toe en zorg dat kleur de leesbaarheid versterkt. 

5. InDesign / 200 x 200 mm / CMYK kleur

KLEUR EN LEESBAARHEID - 20 MIN.
Extra aandachtspunt: 
hiërarchie en compositie.





BESPREEK

Toon je werk en bespreek openhartig of je bedoelingen goed  
tot uiting zijn gekomen. 

➤ Is het kleurcontrast herkenbaar?
➤ Is er iets in het ontwerp gedaan waardoor een onderdeel 

versterkt of extra benadrukt is?



Pauze


