
Huisstijl 
manual



ArtEZ huisstijl manual

Introductie 3

Canvas  4
(Voor academies, valorisatie units,  
opleidingen en studenten)

Corporate 16
(Voor ArtEZ-brede communicatie) 

Contact 31

ArtEZ huisstijl manual

Inhoudsopgave 



ArtEZ huisstijl manual Introductie

De huisstijl van een organisatie wordt ook wel de ‘visuele identiteit’ genoemd. Zowel in- als 
externe doelgroepen kunnen een organisatie hieraan herkennen. In 2020 is de bestaande 
huisstijl van ArtEZ doorontwikkeld naar een sterke hybride huisstijl, die extra duidelijkheid 
biedt en handvatten voor gebruik. Dankzij deze doorontwikkeling is er ruimte voor het 
eigen gezicht van de opleidingen aan de ene kant en de kracht van de familieband aan 
de andere kant. Hierdoor komt de kracht per individuele uiting, en daarnaast ook van de 
gezamenlijkheid, veel beter tot haar recht.

We hebben in de uitvoering een duidelijke ‘knip’ gemaakt tussen de corporate 
communicatie en de academie-/ opleidingscommunicatie. Hoe deze uitvoering eruit ziet 
en wat de do’s en don’ts zijn, staat in deze huisstijl manual.

De manual bevat twee onderdelen, gespecificeerd naar de afzender van de boodschap:
 • voor academies, valorisatie units, opleidingen en studenten noemen we dit het canvas;
 • voor ArtEZ-brede communicatie noemen we dit de corporate huisstijl.
 

Heb je na het lezen van deze manual vragen of zijn er onduidelijkheden?
Neem contact op met de afdeling marketing en communicatie via communicatie@artez.nl

ArtEZ huisstijl manual
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Voor academies, opleidingen en studenten bieden we een ‘canvas’ aan;  
een blanco ‘doek’ dat in te vullen is naar de behoefte en beleving/ 
positionering van de academie, de opleiding of het event. 

Onderaan het canvas staat altijd het logo van ArtEZ.  

Op deze manier is er veel ruimte voor eigen invulling:
• Bestaande eigen logo’s van opleidingen
• Eigen rationale voor beeld (voor opleidingen en academies) 
•  Eigen opmaak voor middelen (offline en online) voor opleidingen en 

academies
•  Weergave eigen beleving studierichting naar de (potentiele) 

doelgroepen

Wat wel belangrijk is, is dat altijd de koppeling met ArtEZ wordt gemaakt. 
Dit doen we door onderaan het ‘doek’ altijd het logo te plaatsen.
Let op: welk logo dit dan moet zijn hangt af van wie de afzender is.  
Zie hiervoor pagina 6.

ArtEZ huisstijl manual
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Stap 1: bepaal eerst welk logo je gebruikt in je uiting. Dit doe je met de stelregel:
Communiceer afzender + 1 niveau hoger
Je gaat dus uit van de afzender. Het logo dat je dan gebruikt is altijd 1 niveau hoger.

Voorbeelden en naamgeving

In het schema hiernaast staan vier 
voorbeelden van toepassing van de stelregel.

Bekijk bij twijfel het organogram en de juiste 
naamgeving op intranet. [link naar intranet]

Voorbeelden:

Voorbeeld 1: Wil je een 
aankondiging maken voor de 
opleiding BEAR Fine Art,  
dan hoort daar het logo ArtEZ 
Academie voor Art & Design 
Arnhem bij (zie het voorbeeld  
op pagina 12).

Voorbeeld 2: Wil je een 
aankondiging maken voor  
de Master Kunsteducatie,  
dan hoort daar het logo ArtEZ 
University of the Arts bij.

Voorbeeld 3: Wil je een 
aankondiging maken voor de 
valorisatie Studium Generale, 
dan hoort daar het logo ArtEZ 
University of the Arts bij (zie  
het voorbeeld op pagina 14).

Voorbeeld 4: Wil je een 
aankondiging maken voor de 
gehele academie AKI ArtEZ 
Academie voor Art & Design,  
dan hoort daar het logo ArtEZ 
University of the Arts bij (zie  
het voorbeeld op pagina 14).

ArtEZ  
University  
of the Arts

ArtEZ  
University  
of the Arts

ArtEZ  
University  
of the Arts

ArtEZ  
University  
of the Arts

BEAR Fine Art

ArtEZ  
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Academie voor  
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Studium GeneraleKunsteducatie

Bachelor-opleiding: Master-opleiding: Valorisatie-units:

Academie: Academie: 

University: University: University: University: 
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https://artezhogeschool.sharepoint.com/sites/intranet/Organogram/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FOrganogram%2F2020%2D12%2D01%20Clickable%20organogram%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FOrganogram&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcnRlemhvZ2VzY2hvb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvaW50cmFuZXQvRVJxaVVleXc0UFZNcFF1dktUQXg5ckVCRlVDQjZiODl3cHVMVG9IUktTSXI4dz9ydGltZT16QUI4a0lpYTJFZw
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University logo:

Academie logo’s (in Nederlands en Engels):

Valorisatie logo’s:

Overzicht logo’s

Logo’s als afzender

Het te gebruiken logo in het canvas is dus 
altijd één van de logo’s op deze pagina. 

ArtEZ University of the Arts, wordt alleen 
gebruikt in corporate communicatie óf in 
communicatie waarbij de academie de 
afzender is.
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Voorbeelden van eigen logo’s van opleidingen:Het gebruik van eigen logo’s 

Eigen logo’s van opleidingen kunnen worden 
gebruikt naast het ArtEZ logo als afzender. 

In principe is men vrij om deze vorm te 
geven en zijn er geen regels aan verbonden. 
Zolang het opleidingenlogo niet in het 
lettertype ‘Times’ is gezet en onderlijnd is. 
Dit zou conflicteren met het University logo 
en academielogo’s. En uiteraard kan alleen 
de goedgekeurde naam van de opleiding 
worden gebruikt. Zie opleidingenoverzicht 
[link naar intranet].

https://login.microsoftonline.com/c2e4234e-9ccc-490e-8151-acd2ed2b1779/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=FCD11FB7FBEF7FDCAF188673F4A9D389CC3C65BB655A70CB-C0580EA2539CD4F921A6EDEFA881C2EFCA1B5C3A9A7CE59EBABBDFEDB3E09FE9&redirect_uri=https%3A%2F%2Fartezhogeschool.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=cd93979f-305e-2000-91af-b777835c3b9b
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Logo in zwart of wit

Alle logo’s van ArtEZ bestaan uit dezelfde 
onderlijnde letter (Times). Elk logo is één 
geheel. Het is niet de bedoeling om het uit 
elkaar te halen, te vervormen of na te maken. 
Van elk logo is een zwarte en witte variant 
beschikbaar.

Basis logo:

Logo academie:

Uitzondering logo in kleur
Wanneer er wordt gewerkt met druktechnieken waarin 
zwart of wit niet mogelijk is, dan is het toegestaan het 
logo in een van de drukkleuren toe te passen. Let op dat 
daarbij voldoende contrast ontstaat om de leesbaarheid 
te waarborgen. Zie voorbeeld DBKV op pagina 13.
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Positionering en grootte op 
A-formaten

Om uniformiteit te waarborgen is de grootte 
en positie van het logo vastgelegd. Het logo 
staat altijd onderaan het canvas in een vooraf 
bepaalde verhouding en afstand.

Positionering en grootte op 
afwijkende formaten en middelen

Op afwijkende formaten wordt de positie en 
grootte, voor zover het formaat dat toelaat, 
bepaald aan de hand van dezelfde richtlijnen.
Waar nodig kan een optische correctie gedaan 
worden om de leesbaarheid te waarborgen. 

Breedte en hoogte: University logo: Academie logo:

Positie:

hoogte van een academie logo 
is hetzelfde als de hoogte van 
het University logo

breedte van een academie logo 
kan breeder of smaller zijn dan 
het University logo

breedte van het University logo 
is eenderde van de breedte 

van het canvas

hoogte van het University logo

positie van ieder logo is 2,5 x de
hoogte van het University logo

het logo staat altijd onderaan
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Voorbeeld canvas voor een academie Voorbeeld canvas voor een opleiding

Afzender:
academie
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ University of the Arts

Afzender:
opleiding 
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ Academie
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Afzender:
opleiding: BEAR Fine Art
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem

Afzender:
opleiding: Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Zwolle)
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle

Voorbeelden invulling canvas 1 / 3

logo van de eigen opleding

eigen invulling

afzender logoafzender logo

eigen invulling
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Dance

Afzender:
opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving (Arnhem)
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem

Afzender:
opleiding: Dans (Bachelor of Dance)
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ Academie voor Theater & Dans

afzender logo
(in blauw vanwege 
zeefdruk in 2 kleuren)

afzender logo

eigen invulling

logo of naam  
van de eigen opleiding

eigen invulling
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Afzender:
valorisatie: ArtEZ Studium Generale
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ University of the Arts

Voorbeelden invulling canvas 3 / 3

Afzender:
academie: AKI ArtEZ Academie voor Art & Design
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ University of the Arts

afzender logo

eigen invulling

eigen invulling

afzender logo

logo of naam  
van de eigen opleiding
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AKI
ArtEZ 
Academy
of Art & 
Design

Develop
ments
18/19

Voorbeelden - positie logo op gebonden uitgaves

Afzender:
academie: AKI ArtEZ Academie voor Art & Design
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ University of the Arts

Afzender:
academie: ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle
+1 niveau hoger communiceren:
=
ArtEZ University of the Arts

achterzijde voorzijde

Finals Expo
ArtEZ Academie voor 
Art & Design Zwolle

afzender logo

afzender logo
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De corporate huisstijl wordt gebruikt voor ArtEZ-brede communicatie. 
Denk daarbij aan algemene onderwerpen, positionering van ArtEZ 
als geheel, of aan een overkoepelende wervingscampagne voor alle 
academies en opleidingen van ArtEZ.  

Door uniformiteit bouwen we aan herkenbaarheid op. De huidige 
bestaande huisstijl is in 2020 verder uitgewerkt en corporate uitingen 
hebben altijd de volgende elementen:
 • logo ArtEZ University of the Arts;
 • lettertype Helvetica Neue (of Arial);
 • blauwe strook;
 • fotografie (optioneel).
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Logo in zwart of wit

Het logo bestaat uit dezelfde onderlijnde letter 
(Times). Het logo is één geheel. Het is niet 
de bedoeling om het uit elkaar te halen, te 
vervormen of na te maken. Van het logo is een 
zwarte en witte variant beschikbaar.

Uitzondering logo in kleur
Wanneer er wordt gewerkt met druktechnieken waarin 
zwart of wit niet mogelijk is, dan is het toegestaan het 
logo in een van de drukkleuren toe te passen. Let op dat 
daarbij voldoende contrast ontstaat om de leesbaarheid 
te waarborgen.

Basis logo:

Partnerlogo

Voor het gebruik in een logo-overzicht is er 
een aangepaste gestapelde versie gemaakt 
van het corporate logo. 

Avatar

Voor toepassing in een avatar op social 
media is er een verkort ArtEZ-beeldmerk 
gemaakt. Deze is altijd wit op een zwart vlak.

Partnerlogo: Avatar:

dit alles doen 
we voor en met

onze partners
   Gemeente Arnhem: gezamenlijk beheer, marketing, 

communicatie en acquisitie

   Provincie Gelderland: organisatie evenementen en 

bijeenkomsten

   Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN): Toolgle, 

proefveld

   Veolia: verduurzamen van de energiecentrale, beheer 

waterzuivering en vormgeven circulaire economie

   Diverse partijen: Clean Mobility Center

   Stichting kiEMT: netwerkpartner in de cleantech sector

   West 8 Urban Design & Landscape Architecture: 

stedenbouwkundig ontwerp

   OFFICE Kersten Geers David Van Severen: architect 

opstallen

   NL Architects: architect Poortgebouw

   Projecten (De Kleine Campus, De Nieuwe Stad, sbnl, 

Jachthaven ’t Raboes) en participaties (Platowood, 

RhineTech, Karbouw, The New Motion, Weltevree, 

Timmerwerkplaats, VIC) van Schipper Bosch: uitwisselen 

kennis en kunde

   Project A15: stimuleren van elektrisch deelvervoer

   Klaas Kuiken, Luuk Wiehink, Roos Meerman en diverse 

andere (product)designers: ontwikkeling plek voor  

Design & Technology

   Diverse adviseurs op het gebied van ontwikkeling,  

energie en duurzaamheid

   Schipper Bosch Projectbureau: meedenken en -werken in 

uitvoer, beheer, signaleren en kennisuitwisseling

onze gebruikers
Een ideale mix van gebruikers in de startfase en 

gerenommeerde bedrijven. Allemaal zijn het partijen die 

bijdragen aan een duurzame wereld. En die naast gebruiker 

eigenlijk ook partner zijn.

ENGINEERING FOR SUSTAINABLE GROWTH
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@ IPKW
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voorbeeld toepassing:
voorbeeld toepassing:



corporateArtEZ huisstijl manual 19 / 31Logo - positionering en grootte

Breedte en hoogte:

Positie:

Positionering en grootte op 
A-formaten

Om uniformiteit te waarborgen is de grootte 
en positie van het logo vastgelegd. Het logo 
staat altijd onderaan het canvas in een vooraf 
bepaalde verhouding en afstand.

Positionering en grootte op 
afwijkende formaten en middelen

Voor andere formaten dan A-formaten, mag 
het afzenderlogo vrij worden geplaatst. 

Bijvoorbeeld:
-   op de website artez.nl wordt de positie van 

het logo afzonderlijk bepaald;
-  op gebonden uitgaves mag het logo 

achterop staan (bijv. een catalogus);
-  op sommige kleine uitingen kan het logo 

weggelaten worden.

breedte van het University logo 
is eenderde van de breedte 

van het canvas

hoogte van het University logo

positie van het logo is 2,5 x de
hoogte van het University logo

het logo staat altijd bovenaan
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Kleuren in drukwerk

Voor drukwerk zijn CMYK- en Pantone-waardes 
bepaald. Het lichtblauw wordt in de corporate 
stijl voornamelijk ingezet in een strook. Meer 
informatie daarover op de volgende pagina.

Bij speciaal drukwerk kan het afhankelijk van  
drager en druktechniek nodig zijn om een 
optische correctie te doen. We adviseren om 
altijd eerst een drukproef te maken.

Kleuren op beeldschermen

Voor beeldscherm kleuren zijn RGB- en HEX-
waarden bepaald.
 

Kleurcodes drukwerk

Kleurcodes beeldscherm

Pantone 290 C

R 213 G237 B250
#d5edfa

C25 M0 Y0 K0

Pantone Process 
Black

R 0 G0 B0
#000000

C0 M0 Y0 K100

Wit

R255 G255 B255
#ffffff

C0 M0 Y0 K0
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Er is een onderscheid te maken in 
lettertypegebruik: 

Professioneel

De Neue Helvetica is de huisstijlletter die 
wordt toegepast in drukwerk en online. Dit 
lettertype wordt met name door professionals 
(ontwerpers, dtp-ers, drukkers, webdevelopers) 
gebruikt. 

Lettertype Neue Helvetica [link naar aankoop]

Intern gebruik

Medewerkers van ArtEZ zullen met name met 
Microsoft sjablonen werken (bijv. brief in Word, 
presentatie in Powerpoint). Daarin wordt de 
Arial gebruikt. Dit letterype is standaard op 
iedere computer aanwezig.

Lettertypes drukwerk, online

Stijlelementen - lettertypes

Arial (regular)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Arial (italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Arial (bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Arial (bold italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Lettertypes sjablonen (Microsoft Word, Powerpoint)

Neue Helvetica (roman)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Neue Helvetica (italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Neue Helvetica (bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

Neue Helvetica (bold italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 @#$%&*(.,;:‘’“”!?)

https://www.myfonts.com/fonts/linotype/neue-helvetica
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Voorbeelden blauwe strook gecombineerd met beeld (fotografie):

Voorbeelden blauwe strook in verschillende verhoudingen:Blauwe strook

Een element dat bijdraagt aan de 
herkenbaarheid van de corporate stijl is de 
verticale lichtblauwe strook. 
 
Wanneer de boodschap corporate en/of 
namens de gezamenlijkheid van academies 
is, is dit een strook in volvlak blauw. De strook 
is altijd gepositioneerd over de gehele lengte 
van het betreffende formaat. Met de breedte 
in verhouding tot het formaat kan gevarieerd 
worden naargelang de uiting zich daarvoor 
leent.

Zie ook de voorbeelden op pagina 24, 26, 29 
en 30.

Blauwe strook gecombineerd met 
beeld (fotografie)

Wanneer het accent van de boodschap op het 
werk ligt (bijv. bij de campagne ‘discover ArtEZ’ 
of bij Finals), kan de blauwe verticale strook 
transparant worden om meer ruimte te bieden 
aan het beeld. Er is vrijheid om te spelen met 
volvlak en transparant zover de beelden zich 
daarvoor lenen.
 
Voorbeelden met het gebruik van beelden vind 
je op de pagina 30. 

strook als volvlak strook als transparant vlak
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Beste,

Magnihic totatem eum nonsecte reri acculluptate dolum, coriandi blab imusdan 
digent quatque volore volupta nonem. Ut ea et occatio que nus denecae simus, 
num sae delenditi as ese dolupta tincips amusci adipsam, cus, quunt alique 
landit aut ex et et unt, autem. Cessum fugitatam, sam, sum, aut es quos vollent 
laccab ium solora ius rest quiae nam, illoriates sunte de pores magnatum aut 
doluptam essit vellaut liae odissin cturibeatur am, cor se soluptatur, non expe-
rio. Ota consequia simolle ssernam fugia sequibu sdaepres delia velestrum vid 
molo endici ut eatemqu idestor accullabo. At et offic tentiatibus, sed ma eatus 
earchit mos doluptatur aut veliquassit omnimusae. Ad mi, que illabor umquam 
elecumet dolorepel et as dolesti assimagnatur arumque voluptat.plignam 
eserfere soluptam sima autemporem cupta nis que cusam ius doloreped etus, 
sinihiliquia dendam eost utempos sam qui volut quid eost officil lessim aut 
ut ut odia doluptaque ipicatque mo omniet di officid quis molo voluptas ent 
incipsae a eatur?

Aquidus sapidustium sincimus, saeperio il ius et que rehentiunt ipsum ut har-
chit, que ius explab iunt iust ipsa sumqui cumet iducim aspel et fuga. Porehen 
ihillab ilit quo volum fuga. Unt pore providuci nullent occatur?

Ore vitam laces eius commolore optati volo blamet dia nonseque velique inci 
de sequibus, aut fugia nonsenis dolessima sime ide nisit volupta quassunt 
eaturestio est, ommolestrunt dolo que odigendant rero eriatas ea cum sunt vit 
maximin nulluptatum laut inus re nus estiae nonsequias sume nem sitatemporis 
acculpa vent officia con nonsedit facerrum ea quis sam que nectota que pore, 
aut escitib usandi unt maximenist, cuptae nonsedi cipsamus, invernati aut ut 
pro blaut lam natibus si des modipiet antis enda dolupta que autatus dae-
perorrum fugitis eos dolum et quam ipsum reptas iuri qui rendae et odit poria 
praturem imaximi, cusda post alignati custis nihil elluptiae voloriorum aut dolo-
remporum fugitatis a dessi volorias modis doluptature la core voluptatiis nus.

Mus volo bero blatus, quassit omnis que ipsantur, quis sitatio quatur sinvell 
aborum quam vent, officia volorio et moluptas aligenimi, ommolorum audiate 
porem isit res saped moditat.

Jan Jansen, 

Hoofd ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem
ArtEZ University of the Arts

Eerste regel Bedrijfnaam
Tweede regel Afdeling
t.a.v. Naam Ontvanger
Voorbeeldstraat 1a
1234 AB AMSTERDAM

Datum
1 januari 2020

Kenmerk
AA/2020-01

Doorkiesnummer
026 12345678

Onderwerp
Voorbeeld onderwerp  
over twee regels

1/2

Middelen - sjablonen 1 / 3

Brief (Word-sjabloon op A4 voordruk) (volgvel)

Postbus 49
6800 AA Arnhem
The Netherlands
www.artez.nl

Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
The Netherlands
026 3535600

Magnihic totatem eum nonsecte reri acculluptate dolum, coriandi blab imusdan 
digent quatque volore volupta nonem. Ut ea et occatio que nus denecae simus, 
num sae delenditi as ese dolupta tincips amusci adipsam, cus, quunt alique 
landit aut ex et et unt, autem. Cessum fugitatam, sam, sum, aut es quos vollent 
laccab ium solora ius rest quiae nam, illoriates sunte de pores magnatum aut 
doluptam essit vellaut liae odissin cturibeatur am, cor se soluptatur, non expe-
rio. Ota consequia simolle ssernam fugia sequibu sdaepres delia velestrum vid 
molo endici ut eatemqu idestor accullabo. At et offic tentiatibus, sed ma eatus 
earchit mos doluptatur aut veliquassit omnimusae. Ad mi, que illabor umquam 
elecumet dolorepel et as dolesti assimagnatur arumque voluptat.plignam 
eserfere soluptam sima autemporem cupta nis que cusam ius doloreped etus, 
sinihiliquia dendam eost utempos sam qui volut quid eost officil lessim aut 
ut ut odia doluptaque ipicatque mo omniet di officid quis molo voluptas ent 
incipsae a eatur?

Aquidus sapidustium sincimus, saeperio il ius et que rehentiunt ipsum ut har-
chit, que ius explab iunt iust ipsa sumqui cumet iducim aspel et fuga. Porehen 
ihillab ilit quo volum fuga. Unt pore providuci nullent occatur?

Ore vitam laces eius commolore optati volo blamet dia nonseque velique inci 
de sequibus, aut fugia nonsenis dolessima sime ide nisit volupta quassunt 
eaturestio est, ommolestrunt dolo que odigendant rero eriatas ea cum sunt vit 
maximin nulluptatum laut inus re nus estiae nonsequias sume nem sitatemporis 
acculpa vent officia con nonsedit facerrum ea quis sam que nectota que pore, 
aut escitib usandi unt maximenist, cuptae nonsedi cipsamus, invernati aut ut 
pro blaut lam natibus si des modipiet antis enda dolupta que autatus dae-
perorrum fugitis eos dolum et quam ipsum reptas iuri qui rendae et odit poria 
praturem imaximi, cusda post alignati custis nihil elluptiae voloriorum aut dolo-
remporum fugitatis a dessi volorias modis doluptature la core voluptatiis nus.

Mus volo bero blatus, quassit omnis que ipsantur, quis sitatio quatur sinvell 
aborum quam vent, officia volorio et moluptas aligenimi, ommolorum audiate 
porem isit res saped moditat.

Jan Jansen, 

Hoofd ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem
ArtEZ University of the Arts
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Datum
1 januari 2020

Kenmerk
AA/2020-01

Doorkiesnummer
026 12345678

Onderwerp
Voorbeeld onderwerp  
over twee regels

1/2

Middelen - sjablonen 2 / 3

Brief - academie (Word-sjabloon op A4 voordruk)  (volgvel)

Beste,

Magnihic totatem eum nonsecte reri acculluptate dolum, coriandi blab imusdan 
digent quatque volore volupta nonem. Ut ea et occatio que nus denecae simus, 
num sae delenditi as ese dolupta tincips amusci adipsam, cus, quunt alique 
landit aut ex et et unt, autem. Cessum fugitatam, sam, sum, aut es quos vollent 
laccab ium solora ius rest quiae nam, illoriates sunte de pores magnatum aut 
doluptam essit vellaut liae odissin cturibeatur am, cor se soluptatur, non expe-
rio. Ota consequia simolle ssernam fugia sequibu sdaepres delia velestrum vid 
molo endici ut eatemqu idestor accullabo. At et offic tentiatibus, sed ma eatus 
earchit mos doluptatur aut veliquassit omnimusae. Ad mi, que illabor umquam 
elecumet dolorepel et as dolesti assimagnatur arumque voluptat.plignam 
eserfere soluptam sima autemporem cupta nis que cusam ius doloreped etus, 
sinihiliquia dendam eost utempos sam qui volut quid eost officil lessim aut 
ut ut odia doluptaque ipicatque mo omniet di officid quis molo voluptas ent 
incipsae a eatur?

Aquidus sapidustium sincimus, saeperio il ius et que rehentiunt ipsum ut har-
chit, que ius explab iunt iust ipsa sumqui cumet iducim aspel et fuga. Porehen 
ihillab ilit quo volum fuga. Unt pore providuci nullent occatur?

Ore vitam laces eius commolore optati volo blamet dia nonseque velique inci 
de sequibus, aut fugia nonsenis dolessima sime ide nisit volupta quassunt 
eaturestio est, ommolestrunt dolo que odigendant rero eriatas ea cum sunt vit 
maximin nulluptatum laut inus re nus estiae nonsequias sume nem sitatemporis 
acculpa vent officia con nonsedit facerrum ea quis sam que nectota que pore, 
aut escitib usandi unt maximenist, cuptae nonsedi cipsamus, invernati aut ut 
pro blaut lam natibus si des modipiet antis enda dolupta que autatus dae-
perorrum fugitis eos dolum et quam ipsum reptas iuri qui rendae et odit poria 
praturem imaximi, cusda post alignati custis nihil elluptiae voloriorum aut dolo-
remporum fugitatis a dessi volorias modis doluptature la core voluptatiis nus.

Mus volo bero blatus, quassit omnis que ipsantur, quis sitatio quatur sinvell 
aborum quam vent, officia volorio et moluptas aligenimi, ommolorum audiate 
porem isit res saped moditat.

Jan Jansen, 

Hoofd ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem
ArtEZ University of the Arts

Eerste regel Bedrijfnaam
Tweede regel Afdeling
t.a.v. Naam Ontvanger
Voorbeeldstraat 1a
1234 AB AMSTERDAM

Postbus 49
6800 AA Arnhem
The Netherlands
www.artez.nl

Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
The Netherlands
026 3535600

Magnihic totatem eum nonsecte reri acculluptate dolum, coriandi blab imusdan 
digent quatque volore volupta nonem. Ut ea et occatio que nus denecae simus, 
num sae delenditi as ese dolupta tincips amusci adipsam, cus, quunt alique 
landit aut ex et et unt, autem. Cessum fugitatam, sam, sum, aut es quos vollent 
laccab ium solora ius rest quiae nam, illoriates sunte de pores magnatum aut 
doluptam essit vellaut liae odissin cturibeatur am, cor se soluptatur, non expe-
rio. Ota consequia simolle ssernam fugia sequibu sdaepres delia velestrum vid 
molo endici ut eatemqu idestor accullabo. At et offic tentiatibus, sed ma eatus 
earchit mos doluptatur aut veliquassit omnimusae. Ad mi, que illabor umquam 
elecumet dolorepel et as dolesti assimagnatur arumque voluptat.plignam 
eserfere soluptam sima autemporem cupta nis que cusam ius doloreped etus, 
sinihiliquia dendam eost utempos sam qui volut quid eost officil lessim aut 
ut ut odia doluptaque ipicatque mo omniet di officid quis molo voluptas ent 
incipsae a eatur?

Aquidus sapidustium sincimus, saeperio il ius et que rehentiunt ipsum ut har-
chit, que ius explab iunt iust ipsa sumqui cumet iducim aspel et fuga. Porehen 
ihillab ilit quo volum fuga. Unt pore providuci nullent occatur?

Ore vitam laces eius commolore optati volo blamet dia nonseque velique inci 
de sequibus, aut fugia nonsenis dolessima sime ide nisit volupta quassunt 
eaturestio est, ommolestrunt dolo que odigendant rero eriatas ea cum sunt vit 
maximin nulluptatum laut inus re nus estiae nonsequias sume nem sitatemporis 
acculpa vent officia con nonsedit facerrum ea quis sam que nectota que pore, 
aut escitib usandi unt maximenist, cuptae nonsedi cipsamus, invernati aut ut 
pro blaut lam natibus si des modipiet antis enda dolupta que autatus dae-
perorrum fugitis eos dolum et quam ipsum reptas iuri qui rendae et odit poria 
praturem imaximi, cusda post alignati custis nihil elluptiae voloriorum aut dolo-
remporum fugitatis a dessi volorias modis doluptature la core voluptatiis nus.

Mus volo bero blatus, quassit omnis que ipsantur, quis sitatio quatur sinvell 
aborum quam vent, officia volorio et moluptas aligenimi, ommolorum audiate 
porem isit res saped moditat.

Jan Jansen, 

Hoofd ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem
ArtEZ University of the Arts
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Presentatie dia’s (Powerpoint-sjabloon)

Presentatie titel - kort
Onderwerp – 8 juni 2020
presentatie MdB

12Presentatie onderwerp

6

Voorbeeld inleiding-dia - met een lange kop  
over meerdere maximaal twee regels

Een sterke en hybride huisstijl voor ArtEZ University of the Arts. Een hybride 
huisstijl waarbinnen ruimte is voor de eigenheid van de opleidingen, academies 
en locaties om zo het ‘eigen karakter’ te kunnen profileren. En waarmee duidelijk 
de knip gemaakt kan worden tussen corporate en opleidingsinformatie én de 
belevingswereld van de verschillende doelgroepen en doelgroep segmenten.

Primair: Het zijn de opleidingen waar studiekiezers voor kiezen, dat gezicht heeft 
dus ruimte nodig.

Secundair: Steden hebben een eigen, herkenbaar  gezicht.

Presentatie onderwerp

10

-  bijna 3.000 studenten
-  19% internationaal
-   circa 30 verschillende nationaliteiten
-   ruim 600 docenten (part time & actief in 

kunstwereld)

Onderscheid corporate en opleidings informatie
Een hybride huisstijl* waarbinnen ruimte is voor 
de eigenheid van de opleidingen, academies 
en locaties om zo het ‘eigen karakter’ te 
kunnen profileren. En waarmee duidelijk de 
knip gemaakt kan worden tussen corporate 
en opleidingsinformatie én de belevingswereld 
van de verschillende doelgroepen en doelgroep 
segmenten.

* Een sterke en hybride huisstijl aarbinnen ruimte is voor de eigenheid van 
de opleidingen, academies en locaties om zo het ‘eigen karakter’  
te kunnen profileren. 

Voorbeeld tekst-dia - met foto

Presentatie onderwerp
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Emailhandtekening

Emailhandtekening  
in combinatie met campagnebanner

van: Janneke@artez.nl
aan: mij 
onderwerp: Afspraak

Hoi,
Ik kan dinsdagochtend om 9.00u
 
Janneke 
Sr. adviseur communicatie en marketing

T: 026 00 00 000
M: 06-12 34 56 78 

Artez hogeschool voor de kunsten

Volg ons op Twitter # ArtEZ hogeschool en Facebook

artez.nl  Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram

Middelen - emailhandtekening 1 / 2

van: Janneke@artez.nl
aan: mij 
onderwerp: Afspraak

Hoi,
Ik kan dinsdagochtend om 9.00u
 
Janneke 
Sr. adviseur communicatie en marketing

T: 026 00 00 000
M: 06-12 34 56 78

Artez hogeschool voor de kunsten

Volg ons op Twitter # ArtEZ hogeschool en Facebook

artez.nl  Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram

platte tekst
in Arial of Helvetica

gebruik het speciale 
mailhandtekening logo voeg eventueel een banner 

toe boven het logo
verwijs op deze wijze
naar social media
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Emailhandtekening - academie

Emailhandtekening - academie
in combinatie met campagnebanner

van: Marloes@artez.nl
aan: mij 
onderwerp: Afspraak

Hoi,
Ik kan dinsdagochtend om 9.00u
 
Marloes 
Assistent Hoofd ArtEZ Conservatorium

T: 026 00 00 000
M: 06-12 34 56 78 

Artez hogeschool voor de kunsten

Volg ons op Twitter # ArtEZ hogeschool en Facebook

artez.nl  Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram

van: Marloes@artez.nl
aan: mij 
onderwerp: Afspraak

Hoi,
Ik kan dinsdagochtend om 9.00u
 
Marloes 
Assistent Hoofd ArtEZ Conservatorium

T: 026 00 00 000
M: 06-12 34 56 78

Artez hogeschool voor de kunsten

Volg ons op Twitter # ArtEZ hogeschool en Facebook

artez.nl  Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram

platte tekst
in Arial of Helvetica

gebruik het speciale 
mailhandtekening logo voeg eventueel een banner 

toe boven het logo
verwijs op deze wijze
naar social media
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Docent Beeldende Kunst 
en Vormgeving    

toelatingstips

voor meer informatie over 
deze opleiding kijk op

artez.nl

Docent Beeldende Kunst 
en Vormgeving    

toelatingstips

Bumper animerend / titel

Footer / afzender Footer / verwijzing
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architectuur en interieur
beeldende kunst
dans
docent opleidingen
fashion
muziek
schrijven
theater
vormgeving

artez.nl

kijk voor informatie over 
onze opleidingen op
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Art changes

ArtEZ University of the Arts is de thuisbasis voor een diverse, internationale 
gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers die bij ons de ruimte vinden 
voor artistieke, intellectuele en persoonlijke groei. 

Kunst bindt ons. Kunst zet aan tot vernieuwende ideeën en alternatieve denkwijzen. 
Ons motto is: kunst verandert. Art changes. 

Door middel van inspirerend kunstonderwijs op hbo bachelor- en masterniveau en 
toonaangevend artistiek onderzoek creëert ArtEZ de plek waar je een verschil kunt 
maken, in de kunst én in de samenleving.

 
Waarom is studeren bij ArtEZ een goede keuze?

Voor ruim 3000 studenten biedt ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle een samen-
hangend aanbod van vooropleidingen, bachelor- en masteropleidingen. Het onderwijs 
bij ArtEZ is gericht op je artistieke, intellectuele en persoonlijke groei. 

Je wordt opgeleid in een professionele rol die nauw aansluit bij je talent, persoonlijkheid 
en ambities. Daarbij word je begeleid door docenten die hun sporen in de beroeps-
praktijk ruimschoots hebben verdiend. Door die individuele benadering word je 
optimaal voorbereid op je loopbaan als kunst- en cultuurprofessional. 

architectuur en interieur
beeldende kunst
dans
docent opleidingen
fashion
muziek
schrijven
theater
vormgeving

artez.nl

kijk voor informatie over 
onze opleidingen op

EDG_A5_Flyer.indd   3EDG_A5_Flyer.indd   3 02-10-20   09:0402-10-20   09:04

Algemeen campagnebeeld - Posters

Banieren

ArtEZ University of the Arts
Gesponsord

nog 5 dagen tot 
onze open dag 
in Arnhem

artez a.s. zaterdag presenteren de volgende 
opleidingen hun programma: Conservatorium 
Arnhem, Creative writing, Dans, Docent Dans
Docent Theater Arnhem. Wil je je aanmelden? 
Kijk snel op onze website www.artez.nl 

ArtEZ University of the Arts
Gesponsord

artez a.s. zaterdag presenteren de volgende 
academies hun programma: Art & Design 
Zwolle, Conservatorium Zwolle, Toneelschool 
Arnhem houdt tijdens deze dag een online 
sessie! Wil je je aanmelden? Kijk snel op onze 

ArtEZ University of the Arts
Gesponsord

artez a.s. zaterdag presenteren de volgende 
academies hun programma: AKI Enschede, 
Conservatorium Enschede Wil je je aanmelden? 
Kijk snel op onze website www.artez.nl 

nog 5 dagen tot 
onze open dag 
in Zwolle

nog 5 dagen tot 
onze open dag 
in Enschede
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in Arnhem

artez a.s. zaterdag presenteren de volgende 
opleidingen hun programma: Conservatorium 
Arnhem, Creative writing, Dans, Docent Dans
Docent Theater Arnhem. Wil je je aanmelden? 
Kijk snel op onze website www.artez.nl 

ArtEZ University of the Arts
Gesponsord

artez a.s. zaterdag presenteren de volgende 
academies hun programma: Art & Design 
Zwolle, Conservatorium Zwolle, Toneelschool 
Arnhem houdt tijdens deze dag een online 
sessie! Wil je je aanmelden? Kijk snel op onze 

ArtEZ University of the Arts
Gesponsord

artez a.s. zaterdag presenteren de volgende 
academies hun programma: AKI Enschede, 
Conservatorium Enschede Wil je je aanmelden? 
Kijk snel op onze website www.artez.nl 

nog 5 dagen tot 
onze open dag 
in Zwolle

nog 5 dagen tot 
onze open dag 
in Enschede
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Contact

Vragen of onduidelijkheden? 

Neem contact op met marketing en communicatie via  
communicatie@artez.nl
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