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Bestaande illustratiestijlen

De huisstijl voor illustraties en animaties 

heeft geen heldere richtlijnen en is te divers
School &

Veiligheid
STICHTING

Uitwisselen met leerlingen
De school meet en weet hoe veilig lhbt-leerlingen zich voelen. 
Ze blij�  met de leerlingen uitwisselen over het thema seksuele
identiteit en vraagt hen advies over het met-elkaar-omgaan, 
klassengesprekken en lessen. 
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WAAR BEGIN JE?
Werken aan respect voor seksuele diversiteit

Samen uitvoeren
Leraren in school werken samen en seksuele diversiteit wordt gezien

als taak van het team, waarin elke leraar een rol hee�.

Weten
wat je moet weten

Lerarenopleiding

 Competente leraren
Aankomende leraren leren tijdens hun opleiding om interesse te tonen in 
hoe leerlingen bezig zijn met hun seksuele identiteit.

De Wet 
Veiligheid op
school (2015) 
gee� aan dat ook lhbt-
leerlingen zich veilig 
moeten voelen op 
school.

Handleiding voor lerarenteams voor het gebruik van deze poster: www.schoolenveiligheid.nl/waarbeginje

Willen en durven
Leraren willen en durven zich in te zetten voor het thema seksuele

diversiteit. Schoolleiders  inspireren, maken plannen en sturen aan. 
De ouders worden hierin meegenomen.

                   van de 
leerlingen houdt actief 
afstand tot een homo-
seksuele klasgenoot

 31%

                   van de vo-
leerlingen zegt dat je 
op school niet uit de 
kast kunt komen, of 
alleen bij vrienden.

 40%

Guido Lerarenopleider Dagmar Lerares Kenza Lerares André Schooldirecteur Kevin Vader Sandra Moeder John Leraar
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Gastlessen

Ik wil het beste
voor mijn
leerling. Ik heb mijn 

eigen normen en
vooroordelen.

De school weet wat het 
team nodig hee� en zoekt 
daar ondersteuning voor, 
zoals trainingen op maat 

voor het team en voor 
individuele leraren.

Kerndoelen
zeggen dat leerlingen respectvol 
moeten leren omgaan met seksualiteit 
en seksuele diversiteit (38 voor primair 
onderwijs en 43 voor voortgezet onderwijs).

H
etero

Leraren-
opleiding

Richtlijn

Competentie-

profiel 

sociale 

veiligheid 

L
Co�ee

Stappenplan
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uitwerken
5 Doorlopende 

leerlijn maken
1  Wie is mijn 

leerling? 2 Wat gun ik
mijn leerling?

Conferenties

Homo Bi

Pan
Aseksueel

Lesbo  Doelen stellen
De leraren zijn betrokken bij de leerlingen, als individuen en als groep. 
De leraren bedenken samen wat ze met de leerlingen willen bereiken 
wat betre� respect voor seksuele diversiteit. Niet alleen op het gebied 
van kennis, maar ook over houding en gedrag.

Basisdoelen:  
sociale, relationele en

communicatieve vaardigheden
Specifieke doelen:  

Respect voor seksuele en gender-
identiteit van jezelf en de ander

Middelen: 
dagelijkse gesprekken, 

leermiddelen, werkvormen, 
projecten, gastlessen

 

Klas
1 t/m 6

Groep
1 t/m 8

4  Vaardigheden 
vaststellen
SLO leerplanvoorstel

Trans

Cisgender

Intersekse

Non-binair

samen
uitvoeren &   

weten wat je       
moet weten         



Bestaande illustratiestijl

Lijnvoering

Eenvoud, ook wat beweging betreft

Kleurenpalet

Heldere frisse stijl zonder veel details

Wat gebruiken we uit de bestaande beeldende  

elementen om te komen tot de nieuwe stijl?



Bestaande illustratiestijlen

• Alle illustraties en animaties moeten de identiteit van Stichting School 
& Veiligheid uitstralen (kleur, vormentaal, uitstraling, lettertypes)

• Geen wildgroei aan lettertypes, schaduwtjes, hoofdletters/ 
kleine letters

• Karakters die per uiting wel op elkaar lijken maar die toch anders zijn 
(vorm en kleur hoofd, ogen, monden, wenkbrauwen, lichaamsvorm). 
De karakters moeten altijd hetzelfde en herkenbaar zijn.

• Mate van detaillering en uitwerking van illustraties moet 
gelijkgetrokken worden

• De achtergrond is nu vaak te nadrukkelijk aanwezig.

 • Kleurengamma en stijl moet altijd hetzelfde zijn. Vaste gamma’s  
voor onderwerp en achtergronden.

• Niet teveel details die het maken van animaties bemoeilijken  
en die afleiden van de boodschap. De nieuwe stijl moet  
(ook in technische zin) geschikt zijn voor animaties.
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Hoe gaan we dat realiseren bij de karakters?

de ogen zijn rond en zwart 

er is een basisvorm voor een jongen,  

en een voor een meisje

de handen zijn schematischde monden zijn ook zwart

De karakters zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor animaties

Stap 1: De basis



Stap 2: De gezichten

basisvorm vrouwelijk
ronde zwarte ogen

zwarte mond

basisvorm mannelijk
ronde zwarte ogen

zwarte mond

met haar ziet dat er zo uit

ogen meer uitgewerkt voor 
meer expresssie

met haar ziet dat er zo uit
voorbeeld 

gezichtsuitdrukkingen



Stap 3: We geven ze allemaal andere kleding en een ander kapsel
            

Zo worden het verschillende persoonlijkheden



Stap 4: De achtergrond wordt uit 1 of 2 kleuren opgebouwd, in lichte tinten. 



Stap 5: Zo ziet dat er samen uit



Stap 6: De achtergrond in vergrijsde huisstijltinten. Herkenbaarder en meer eigen.   



Achtergrondkleuren  
afgeleid van huisstijlkleur

Lichte tinten
Onderwerp makkelijk 
te veranderen qua 
expressie en kleur

Alleen  
onderwerp  
in kleur

Voorgrond wit, dat geeft lucht en diepte

Elementen (bv 
kleding) in een 
huisstijlkleur

Achtergrondsetting 
schematisch





Voor de meeste tekst gebruiken we de Dax-familie. Die is fris, open en 

prettig leesbaar. Het wordt niet saai, want er zijn diverse varianten.  

We gebruiken vooral de onderkast (kleine letter), niet de hoofdletters. Soms maken we  gebruik van een hand-

geschreven  letter. Alleen voor korte 

 teksten zoals kopjes, uitroepen e.d.,  

nooit voor de hoofdtekst.

FF Erik Righthand Capitals
Miranda
FF Just Lefthand

Geven we regels voor de tekst

En verder... Yes!!

Wij doen mee!



Basiskleuren tekst: zwart, grijs, wit

Soms in een accentkleur.

Stellen we een kleurenschema op

de huisstijlkleuren

En verder...

Accentkleuren: fris en helderAchtergrondkleuren: neutraal en vergrijsd

vergrijsde huisstijlkleuren



•  De illustratiestijl is veel eenduidiger 
geworden en heeft meer eigenheid 
gekregen. Illustraties vormen echt een 
onderdeel van de huisstijl.

•  De huisstijlkleuren van Stichting School 
& Veiligheid worden gebruikt. Dat zorgt 
voor herkenbaarheid en eigenheid. 

•  De stijl is ook goed te gebruiken  
in animaties.

•  De achtergronden worden veel 
rustiger door maar één of twee 
lichte neutrale kleuren te gebruiken 
(zowel in illustraties als animaties). 
Daardoor gaat de aandacht uit naar het 
hoofdthema.

•  Een loopbeweging in een animatie 
is uiteraard mogelijk, maar complex.  
Vaak is het mogelijk om andere 
oplossingen te kiezen, die toch 
dynamisch zijn.

•  In animaties bewegen elementen op de 
achtergrond om het levendig te maken.

•  Losse elementen (bv karakters) kunnen 
gebruikt worden in andere uitingen, 
bv Powerpoint (aanleggen kleine 
beeldbank).

•  Er is duidelijkheid over tekenstijl, 
lettertypen en kleurgebruik.

Samengevat:
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