Het opmaken
van

tekst

Tekst is een lastig ding als vormgever. Maar met vormgeving geld hetzelfde
als met websites “content is king”. Het gaat om de inhoud, de boodschap, en
daarmee is tekst het middel om die boodschap over te brengen.
De vormgeving van de tekst bepaalt of de tekst gelezen wordt of niet. Daarnaast
zorgt de vormgeving van de tekst er ook voor of je de tekst zo wie zo kan lezen of
niet; denk aan een onleesbaar lettertype of aan een regelafstand waardoor je ogen
niet op dezelfde regel blijven.
Vooral bij veel tekst (denk aan een krant) kan slechte vormgeving erg vermoeiend
zijn voor je ogen en dus kan goede vormgeving je helpen bij het lezen.

Opdracht
Voor tekst zijn veel maniertjes die gebruikt kunnen worden om tekst leesbaar te maken. Deze
maniertjes zie je bij alle (goede) kranten en tijdschriften terug. Vooral bij kranten moet er zo veel
mogelijk tekst op de pagina’s (dit is het goedkoopste). Tijdschriften hebben vaak minder tekst op
een pagina maar passen ook manieren toe. Maar welke manieren zijn er?
Je doet onderzoek naar verschillende manieren waarop tekst vorm gegeven wordt zodat
de boodschap over komt en tekst uitnodigt om te (gaan) lezen. Onderzoek 8 verschillende
soorten tijdschriften/kranten naar de manieren die zij toepassen en omschrijf in een verslag 10
verschillende manieren. Je noemt dus in totaal 10 verschillende manieren!
Tekst kan leesbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld lijnen/regelafstand/letter grote/uitlijning
te veranderen. Je onderzoekt dus wat een krant/tijdschrift gebruikt en wat dat positief met de
vormgeving/leeservaring doet.

Inhoud van je verslag in het kort
Je maakt het verslag in InDesign.
1. Voorkant met naam, klas, en opdracht
2. Pagina met A4 met on-opgemaakte tekst.
Dit is een A4-pagina vol met plaatsaanduidingstekst on-opgemaakt
3. Voorbeelden van je 8 kranten/tijdschriften
Waarbij je bij de afbeelding een omschrijving zet wat ze gedaan hebben om tekst
leesbaarder te maken.
(voorbeeld omschrijving: de tekst is uitgevuld naar links en rechts,
dit zorgt er voor dat de tekst een blok wordt die aan beide kanten wordt uitgelijnd)
4. Aan het eind zet je dezelfde pagina met tekst als bij punt 2.
Maar hierbij heb je de 10 manieren om tekst leesbaar te maken toegepast op die tekst.
De tekst is dus opgemaakt!
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