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7.1 Doel en doelgroep

Een bedrijf dat een website wil, heeft daarbij een doel voor ogen. Bijvoorbeeld:
• producten verkopen
• nieuwe klanten aantrekken
• het imago versterken.
Het imago is het beeld dat mensen van een bedrijf hebben.
Als je een website ontwerpt, houd je rekening met het doel. Een website die als doel heeft
om producten te verkopen, ziet er heel anders uit dan een website die als doel heeft om
het imago te versterken.

Een ander belangrijk punt is de doelgroep. De doelgroep bestaat uit de klanten op wie
het bedrijf zich richt. De doelgroep van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) zijn ouderen. De doelgroep van Voetbal International zijn voetballiefhebbers. En
de doelgroep van een kinderdagverblijf zijn de ouders van kleine kinderen.

Bij het ontwerpen van een website is het heel belangrijk dat je rekening houdt met de
doelgroep:
• Je moet weten hoe je met een website de doelgroep zo goed mogelijk bereikt.
• Je moet ervoor zorgen dat de website biedt wat de doelgroep zoekt.
• De teksten op de website moeten de doelgroep aanspreken.
• Bedenk welke informatie de doelgroep belangrijk vindt. En hoe zou de doelgroep deze

informatie het liefst zien op de website?

• Vergeet de vormgeving niet. Wat spreekt een bepaalde doelgroep aan?
• Probeer het doel van de website te laten aansluiten bij de behoeften van de klanten.

Dan is de kans op succes het grootst.
• Als de doelgroep ouderen zijn, houd er dan rekening mee dat zij minder vaak op internet

zitten dan jonge mensen.
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7.2 Vormgeving

De vormgeving is erg belangrijk voor de uitstraling van de website. De vormgeving is de
vorm en stijl die je aan de website geeft. Bijvoorbeeld plaatjes, kleuren, vormen en het
lettertype. De vraag is wat je met de website wilt uitstralen. Het is goed als je hiervoor
creatieve ideeën hebt. Maar houd wel met een paar zaken rekening:
• De huisstijl van het bedrijf moet in de vormgeving verwerkt zitten. De huisstijl is de

manier waarop een bedrijf zich presenteert aan een klant of bezoeker. Deze huisstijl
heeft te maken met het beeld dat een bedrijf bij de klant wil achterlaten. De huisstijl
tref je bijvoorbeeld aan op folders en flyers, advertenties, briefpapier of vrachtwagens
van het bedrijf. Door één duidelijke stijl te gebruiken, wordt het bedrijf herkenbaar
voor de klant. Stel dat de huisstijl van een bedrijf de kleuren wit en blauw heeft. Dan
is het goed om die kleuren terug te laten komen op de website en niet voor compleet
andere kleuren te kiezen. Gebruik daarom in de vormgeving van de website de kleuren
(of een van de kleuren), de vormen en het logo van de huisstijl.

Blauw en rood zijn de huisstijlkleuren van HEMA.

• Houd het doel en de doelgroep van het bedrijf en de website voor ogen.
• Probeer te bedenken wat voor uitstraling bij de doelgroep past. Ga dus ook niet te ver

in je eigen creatieve ideeën.
• Een simpele, rustige vormgeving is beter voor de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Maak het geheel dus niet te druk.
• Probeer niet per se anders te zijn. Het is leuk om een originele vormgeving te bedenken,

maar overdrijf niet door alles anders te doen. Het is allang bewezen dat dit niet werkt
voor websites. Want als je alles anders doet dan mensen gewend zijn, kunnen ze niet
meer snel vinden wat ze zoeken. De website is dan niet gebruiksvriendelijk meer.

• De tekstkleur is altijd zwart of donkergrijs.
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7.3 Op onderzoek uitgaan

Als je iets wilt weten of leren, kun je op onderzoek uitgaan.

Op onderzoek uitgaan.

Een onderzoek bestaat uit vier fasen:
• voorbereiden
• uitvoeren
• afsluiten
• evalueren.

VOORBEREIDEN
De eerste fase is de voorbereiding. Belangrijk daarbij is het doel van je onderzoek. Je kunt
bijvoorbeeld informatie nodig hebben voor een werkstuk of een presentatie. Op basis van
het doel formuleer je een onderzoeksvraag.

Als je onderzoeksvraag duidelijk is, maak je een plan van aanpak. Hierin zet je:
• welke informatie je nodig hebt
• welke informatie je al hebt
• wanneer je de informatie nodig hebt
• hoe je aan deze informatie kunt komen
• wat je allemaal moet doen om aan deze informatie te komen (de taken)
• wanneer je wat doet (de planning).

Als je je onderzoek met meerdere mensen doet, zet je in het plan van aanpak ook wie wat
doet.

UITVOEREN
In de tweede fase ga je aan de slag met het verzamelen van de informatie. Je zoekt
informatie op het internet of je houdt bijvoorbeeld interviews. Je kunt ook naar een
bibliotheek of museum gaan.
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Als je alle informatie hebt verzameld, ga je het beoordelen. Daarbij geef je antwoord op
de volgende vragen:
• Is de informatie betrouwbaar?
• Is de informatie nog actueel?
• Is de informatie relevant?
• Is de informatie begrijpelijk?

Op basis van de informatie die je nu hebt, kun je je onderzoeksvraag als het goed is
beantwoorden.

AFSLUITEN
In de derde fase ga je het resultaat van je onderzoek aan anderen laten zien. Je schrijft
bijvoorbeeld een verslag. Of je houdt een presentatie.

EVALUEREN
In de laatste fase ga je het onderzoek evalueren. Hoe is het gegaan? Wat heb je geleerd?
Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Evalueren.

Als je alle vier de fasen hebt doorlopen, heb je een gedegen onderzoek gedaan!

7.4 Een logo ontwerpen

Een logo is het herkenbare teken van een bedrijf, organisatie of vereniging. Bijvoorbeeld:
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Een logo is een teken dat een bedrijf, organisatie of vereniging gebruikt om herkenbaar
te zijn voor iedereen. En je gebruikt het logo om een gevoel bij mensen op te wekken en
vertrouwen in het bedrijf te bereiken.

Het logo van Coca-Cola kent iedereen. Het is herkenbaar. Als je het ziet weet je het meteen:
aha, dat is Coca-Cola! En het roept een gevoel op bij mensen. Bijvoorbeeld: o, dat is lekker.
Ook bestaan het merk en het logo al heel lang. Mensen weten dat Coca-Cola kwaliteit
levert.

Er zijn verschillende soorten logo’s:
• beeldschrift
• woordmerk
• beeldmerk.

BEELDSCHRIFT
Bij beeldschrift geeft een plaatje de naam van het bedrijf weer. Een voorbeeld van
beeldschrift als logo is:

Iconen en emoticons zijn ook beeldschrift. Bijvoorbeeld:
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WOORDMERK
Vaak bestaat het logo uit de naam van een bedrijf of product. Of uit een afkorting daarvan.
De naam is dan op een bepaalde manier vormgegeven met bepaalde kleuren. Dit noem
je een woordmerk. Voorbeelden hiervan zijn:

BEELDMERK
Er zijn ook veel logo’s met daarin de naam van het bedrijf of product én een plaatje.

Maak je zelf een logo? Het belangrijkst is dat de boodschap van het logo goed overkomt.
Zorg verder dat het logo simpel is, maak het niet te ingewikkeld. Eenvoudige logo’s zijn
het gemakkelijkst te herkennen. Ook moet het logo onderscheidend zijn. Het moet dus
niet te veel op andere logo’s lijken. En het logo moet tijdloos zijn. Dit betekent dat het logo
jarenlang bruikbaar en effectief moet zijn.

Gebruik je de naam van je bedrijf of product in het logo? Of een afkorting daarvan? Bedenk
dan op welke manier je de naam wilt vormgeven. En hoeveel en welke kleuren je in het
logo wilt hebben. Houd ook rekening met de doelgroep.

Je kunt een logo met bepaalde software zelf maken. Maar dit is best ingewikkeld en vaak
zijn dit dure programma’s. Je kunt ook gratis online een logo maken, bijvoorbeeld met
cooltext.com en logaster.com. Je kunt het logo dan niet helemaal zelf ontwerpen, maar
kunt wel een passend plaatje uitkiezen en de kleuren en tekst zelf bepalen.
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7.5 Ontwerpen: beeldaspecten

Wanneer je een schilderij, een advertentie of een verpakking bekijkt, spreek je vaak bewust
of onbewust een ‘visueel oordeel’ uit. Je vindt het bijvoorbeeld mooi of saai. Ieder beeld
is samengesteld uit verschillende onderdelen. De vorm en de kleur vallen je daarbij als
eerste op. Bij een meer aandachtige blik let je ook op de compositie en de inhoud. De
combinatie van deze onderdelen leidt tot een rustig (evenwichtig) of een rommelig beeld.

Iedere visuele voorstelling is dus opgebouwd uit enkele onderdelen die samen het
totaalbeeld vormen. Deze onderdelen zijn de beeldaspecten.

De belangrijkste beeldaspecten zijn:
• licht
• kleur
• vorm
• compositie.

LICHT
Licht komt van een lichtbron. Je hebt natuurlijke lichtbronnen en kunstmatige lichtbronnen.
De zon is bijvoorbeeld een natuurlijke lichtbron. Een lamp is een voorbeeld van een
kunstmatige lichtbron. Licht kan ook verschillende kleuren hebben, bijvoorbeeld oranje
of geel. Licht kan fel en hard zijn of juist zwak.

Als licht wordt tegengehouden door een voorwerp ontstaat er schaduw. Je hebt twee
soorten schaduw: eigen schaduw en slagschaduw. Eigen schaduw is de schaduw op het
voorwerp zelf. Slagschaduw is de schaduw van het voorwerp dat op een ander voorwerp
valt.

KLEUR
Je hebt primaire (eerste) kleuren en secundaire (tweede) kleuren. Primaire kleuren zijn
rood, blauw en geel. Deze kleuren kun je niet mengen uit andere kleuren.

Als je twee primaire kleuren mengt ontstaat er een secundaire kleur. Als je blauw en geel
mengt krijg je bijvoorbeeld groen. Als je drie kleuren mengt krijg je een tertiaire (derde)
kleur. Donkergroen is bijvoorbeeld een tertiaire kleur.

Wit, zwart en grijs zijn geen kleuren.
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Als je primaire kleuren mengt, ontstaat er een

secundaire kleur.

VORM
Er zijn verschillende soorten vormen. Je hebt tweedimensionale vormen en
driedimensionale vormen. Tweedimensionale vormen hebben alleen een lengte en een
breedte. Tweedimensionaal wordt ook wel 2D genoemd. Vierkanten, rechthoeken,
driehoeken en cirkels zijn bijvoorbeeld tweedimensionale vormen. Driedimensionale
vormen hebben naast lengte en breedte ook nog diepte. Kubussen, kegels, bollen en
piramides zijn driedimensionale vormen. Driedimensionaal wordt ook wel 3D genoemd.

Je hebt ook organische vormen en geometrische vormen. Organische vormen zijn vormen
die je terugvindt in de natuur. Ze worden ook wel natuurlijke vormen genoemd.
Geometrische vormen zijn wiskundige, strakke vormen. Bijvoorbeeld een driehoek, een
cirkel of een piramide. Je kunt een organische vorm ook terugbrengen tot een geometrische
vorm. Dat heet stileren.

Geometrische vormen zijn wiskundig en strak.
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Een vorm die je in twee gelijke helften kunt verdelen is een symmetrische vorm. Deze
twee helften zijn elkaars spiegelbeeld.

COMPOSITIE
Compositie houdt in dat je beeldaspecten op een bepaalde manier ordent. Het is de manier
waarop je bijvoorbeeld kleur, licht en vorm in je werkstuk gebruikt. De compositie bepaalt
je aandachtspunt en de kijkrichting. Het aandachtspunt is het gedeelte van de voorstelling
dat het meest opvalt. Je ogen worden er als eerste naar toe getrokken. De kijkrichting is
de manier waarop je ogen over de voorstelling gaan.

Enkele compositiegrondvormen zijn:
• symmetrische compositie
• diagonale compositie
• centrale compositie
• horizontale compositie.

Naast licht, kleur, vorm en compositie zijn er nog meer beeldaspecten. Bijvoorbeeld:
• formaat: maten, schaal
• materiaal: waarop, waarmee, gebruikte gereedschappen
• lijn: gebogen, strak, onderbroken
• ruimte: nabije ruimte, verwijderde ruimte, overlapping, groot voor en klein achter,

perspectief, plasticiteit
• ritme: herhaling, opeenvolging
• contrast: kleurcontrast, groottecontrast, vormcontrast.

Een visuele voorstelling als een schilderij of collage kun je met deze beeldaspecten
analyseren. Soms vind je niet alle beeldaspecten in een voorstelling terug.

7.6 Ontwerpen: kleurenleer

Kleur is een belangrijk aspect van (kleding)ontwerpen. De kleur van een ontwerp valt vaak
eerder op dan de vorm.

Veel voorwerpen hebben een kleur van zichzelf, een natuurlijke kleur. Andere voorwerpen
worden door de mens van een kleur voorzien. Zij krijgen een kunstmatige kleur. Bij het
geven van een kleur heb je veel keuze. De keuze voor een bepaalde kleur heeft soms te
maken met waarden die aan kleuren worden toegeschreven.
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In een aantal beroepen wordt kleur gebruikt vanwege de herkenbaarheid: wit in de
gezondheidszorg, fluorescerend oranje bij het werk aan de wegen en geel bij de
wegenwacht. Een tegenovergestelde functie vervult een camouflagepak in het leger:
onherkenbaarheid. Deze kleuren hebben dan een functionele waarde.

Soms gebruik je kleur met een reden.

Meestal kiezen we voor bepaalde kleuren gewoon omdat we ze mooi vinden. Dit is sterk
afhankelijk van de smaak en de mode. Wat men twintig jaar geleden absoluut niet bij
elkaar vond passen, vindt men nu soms juist mooi. Paars en rood ‘vloekten’ vroeger bij
elkaar, tegenwoordig is deze combinatie geaccepteerd. Wanneer een nieuwe
kleurencombinatie vaak gebruikt wordt, raken de mensen eraan gewend en gaan ze de
combinatie op de lange duur waarderen. De waarden ‘mooi’ en ‘lelijk’ wisselen dus
voortdurend.

KLEURENCIRKEL
Met een kleurencirkel kun je zichtbaar maken hoe de primaire kleuren en secundaire
kleuren in elkaar overlopen. De kleurencirkel heeft als basis de drie primaire kleuren rood,
geel en blauw. Dit zijn de kleuren die nooit door menging tot stand kunnen komen.

Daartussen komen de secundaire kleuren. Dit zijn kleuren die ontstaan door de primaire
kleuren met elkaar te mengen. Rood en geel worden oranje, geel en blauw worden groen
en rood en blauw worden paars. Daartussen liggen verschillende kleurnuances. Men spreekt
ook vaak over de tertiaire kleuren zoals geeloranje, roodoranje, geelgroen of blauwgroen.

Aan deze kleuren kan ook wit of zwart worden toegevoegd. Je ziet het in de afgebeelde
kleurencirkel in de tweede en derde ring. In de tweede ring krijgen de kleuren pasteltinten,
in de derde ring worden zij vergrijsd. De kleuren in het midden van de cirkel noemen we
de zuivere kleuren. Al deze kleuren ontstaan door twee kleuren met elkaar te mengen.
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