
WWW.UU.NL/BACHELORS

 HUISSTIJL@UU.NL

WWW.UU.NL/HUISSTIJL

Consistent

Visueel herkenbaar

Doelgroepgericht Communicatief

Helder

Eenheid

Hoe ziet jouw 
toekomst eruit?

Bachelor-
opleidingen

WWW.UU.NL/BACHELORS

Vernieuwend

Maatschappelijk

Internationaal

Uitdagend

Samen

Ruimte

Uitdagend

Samen

Ruimte

University College Utrecht 
(Honours College) University College 
Utrecht (UCU) is an international Lib-
eral Arts and Science College. Every year 

large pool of Dutch and foreign appli-
cants. The English-taught programme is 
broad and intensive; students major in 
science, social science or humanities, but 
in addition take courses in various aca-
demic disciplines. All students live on a 
recidential campus in the historic city of 
Utrecht. 
www.uu.nl/ucu  

College of Pharmaceutical Sciences 
At the College of Pharmaceutical Sci-
ences (CPS), you will learn how new 

heimer’s can be discovered and devel-
oped: from the search of new drug tar-
gets to the testing of new drugs in 

(inter)national working environment, 

where you work with fellow students 

your own choosing. In this way, you 
learn to apply the theory of pharmaceu-
tical science to creatively solve these 
problems.
www.uu.nl/bachelors/en/cps   

University College Roosevelt 
(Honours College) is Utrecht Universi-
ty’s international Liberal Arts and Sci-
ence College, based in Middelburg. Stu-
dents at University College Roosevelt 
create their own programme by choosing 
from a broad range of courses in Arts & 

Humanities, Science and Social Sciences. 

was awarded the NVAO label of excel-
lence. University College Roosevelt has 
an inner-city campus. 
www.ucr.nl  

Economics and Business Economics
Utrecht University School of Economics 

students the English-taught bachelor’s 
programme Economics and Business 
Economics. This programme combines 
high quality with a personal approach to 
teaching and tutoring. It is embedded in 
an international context: the teaching 

population is international, coming from 

www.uu.nl/programmes/economics  

Utrecht University offers four international undergraduate
programmes (Bachelor’s degree programmes) designed to
spark your curiosity, fuel your creativity and broaden your
academic perspective.

International 
Undergraduate 
Programmes 

 WWW.UU.NL/INTERNATIONALBACHELORS 

Follow your
ambition

Best University in the Netherlands 
In the prestigious Academic Ranking of World 
Universities produced by Shanghai University, 
Utrecht University is ranked as the best 
university in the Netherlands. Worldwide,
Utrecht is ranked at 52nd and in Europe the 
University comes 13th.

Open Days Bachelor 

Visit the Open Days in spring and autumn.
Attend sample lectures, visit information 
fairs and bombard the students with all of 
your questions. For more information and 
current dates visit www.uu.nl/opendays.

Dertien Utrechtse
studies top

Wij feliciteren onze 13 bachelor-

opleidingen die op 1 staan in de 

Keuzegids Bachelors 2013

WWW.UU.NL/BACHELORS
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Hoe ziet jouw  
toekomst eruit?

u

2xu

u

u
u

Hoe ziet jouw  
toekomst eruit?

Hoe ziet jouw  
toekomst eruit?

FOUT
Rondom niet de juiste marges gebruikt

GOED

FOUT
Verkeerde versie van de Frutiger en een te 
kleine spreekwolkdriehoekje

Achtergrond bachelorcampagne
Het concept van de nieuwe bachelor middelenmix is er op gericht de studiekiezer het gevoel te geven dat hij 
of zij een toekomstwereld aan het ontdekken is. Vanuit deze gedachte is de campagnetitel ontstaan: Hoe ziet 
jouw toekomst eruit? De visuele vertaling van het concept bestaat uit een persona, een type student, op de 
voorgrond met daarachter een achtergrondbeeld (toekomstwereld). De wisselende achtergrondbeelden op de 
website zijn een verwijzing naar de verschillende interessegebieden. In offline middelen bestaan de 
achtergrondbeelden voornamelijk uit de toekomstige universitaire omgeving van de bachelorstudent.

Bachelor campagnetitel
De campagnetitel, Hoe ziet jouw toekomst eruit?,  wordt altijd getoond in combinatie met een rode tekstballon 
(zie voorbeeld). Het is gewenst deze campagnetitel zoveel mogelijk te gebruiken. Er mag eventueel een andere 
tekst in deze rode tekstballon staan als dit beter past bij de communicatieboodschap van een middel 
(bijvoorbeeld een advertentie of e-card, zie voorbeelden in deze stijlgids). Neem bij twijfel contact op met het 
huisstijlteam. (zie contactadres).

De tekstballon is rood. De tekst staat in Frutiger Bold. Rondom de tekst is er een afstand (u) ter hoogte van de 
onderkant van de letter H (zie voorbeeld hieronder). Deze ruimte wordt links, boven en onder aangehouden. 
Het driehoekje aan de onderkant van de tekstballon is 2x de u-hoogte en staat gericht naar de persona. Het 
moet de suggestie geven dat deze de zin uitspreekt.

Deze bachelor stijlgids biedt richtlijnen voor de vormgeving van de middelen mix bachelorwerving en 

-voorlichting van de Universiteit Utrecht. Door consequent gebruik van kleuren, lettertypen en grafische 

kenmerken vergroten we de herkenbaarheid van de Universiteit Utrecht bij de doelgroep aanstaande 

bachelorstudenten, en creëren we eenheid in de bachelor middelen mix.  

Voorbeelden van communicatiemiddelen en instructies voor de toepassing van de richtlijnen vind je in 

deze bachelor stijlgids. De gids is bedoeld voor externe en interne ontwerpers en dient als 

ondersteuning bij het ontwikkelen van bachelor middelen.

Contactadres
Neem voor vragen 
contact op met het 
huisstijlteam van 
Communicatie & 
Marketing
(030) 253 2376/1829 
huisstijl@uu.nl 
www.uu.nl/huisstijl



Kleurgebruik
Binnen de uitingen voor de bachelorwerving wordt alleen gebruik gemaakt van de 
corporate kleuren UU-rood, UU-zwart en UU-wit. Er worden geen facultaire 
kleuren gebruikt voor ontwerpen van de bachelorwerving.

Persona’s
Voor de bachelorwerving wordt gebruik gemaakt van 4 persona’s. Dit zijn 
studenten die in werkelijkheid een bacheloropleiding volgen aan de Universiteit 
Utrecht. Zij staan symbool voor de doelgroep (aanstaande) bachelorstudenten.

Er zijn vier persona’s beschikbaar voor covers en voorkanten van 
bachelormiddelen. Drie persona’s worden ingezet voor een specifieke doelgroep
(zie hieronder). Deze persona’s staan op een cover bij voorkeur aan de linkerkant in 
het ontwerp:
 

Voor overige bachelormiddelen en in het binnenwerk van brochures 
kunnen alle persona’s worden ingezet, mits passend binnen de context van 
de communicatieboodschap.

Stijlgids bachelors  |  Algemeen
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Coverbeeld voor de doelgroep 
Nederlandse Bachelors

Coverbeeld voor de doelgroep 
internationale Bachelors

Coverbeeld voor de doelgroep 
Honoursstudenten
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Start
verloop

Einde
verloop

Beeldbewerking
Over het achtergrondbeeld van de covers wordt (met uitzondering van de 
opleidings brochures) aan de linkerkant een mozaïek-effect toegepast. 

In Photoshop bereik je dit effect met: Filter > Pixel  > Mozaïk. Bij covers (uitgaande 
van A4) met een beeld dat meer dan 30% van de pagina beslaat zijn de mozaïek  -
segmenten per stuk 4 x 4 mm groot. 

Bij covers waarbij het headerbeeld minder dan 30% beslaat van de gehele pagina, 
zijn de mozaïek  segmenten 3,5 x 3,5 mm groot. 

Online (zoals bij banners) houden we 12 pixels aan voor de segmenten.

Het mozaïek-effect loopt over in het gewone beeld. Dit verloop vindt primair 
plaats achter de persona. Links van de persoon is alleen het mozaïek-effect 
zichtbaar. Rechts alleen de echte foto.

5
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Contact
Studievoorlichting
Tel: 030 253 2670
E-mail: studievoorlichting@uu.nl
Facebook: www.facebook.com/UtrechtUniversity
Internet: www.uu.nl/bachelors
Postbus 80125, 3508 TC Utrecht
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht

Chatten
Stel je vraag aan Studievoorlichting via live-chat: 
www.uu.nl/contact 

Praktische zaken
Studiekeuze
Het kiezen van een opleiding kan best lastig 
zijn. Op de website van de Universiteit 
Utrecht vind je veel informatie en handige 
tools, zoals een studievergelijker en een 
studiekeuzetest. Deze helpen je bij het maken 
van een goede keuze.
www.uu.nl/bachelors

Matching
Kom je studeren aan de Universiteit Utrecht? 
Dan start je in de meeste gevallen met een 
matchingstraject.
Zo kun je samen met de opleiding ontdekken 
of de studie echt bij jou past. Je begint met het 
invullen van het matchingsformulier. Daarna 
maak je via écht onderwijs, zoals een werkcol-
lege of een practicum, voor de start uitgebreid 
kennis met het studeren bij de opleiding van je 
keuze. Meer informatie over de invulling van 
de matching vind je op de site van je oplei-
ding. 
www.uu.nl/matching

Toelating
Om een universitaire opleiding te kunnen 
volgen, moet je in het bezit zijn van de juiste 
vooropleiding. Je kunt toegang krijgen met 
onder andere: een vwo-diploma op basis van 
pro� elen of een vakkenpakket, een propedeuse 
of einddiploma van een hogeschool of univer-
siteit die onder de Wet op het Hoger onder-
wijs en Wetenschappelijk onderzoek valt, of 
een gelijkwaardig buitenlands diploma. 
Sommige opleidingen stellen aanvullende 
eisen aan de vwo-pro� elen, diploma’s behaald 
in het Hoger onderwijs en gevolgde vakken. 
Een aantal Utrechtse bachelor opleidingen kent 
een loting- en of selectieprocedure. Voor de 
meeste opleidingen is de inschrijfdeadline 
1 mei 2014. Voor opleidingen met een loting 
of selectieprocedure gelden andere deadlines 
(vaak eerder!). 
www.uu.nl/bachelors

Meeloopdagen
Twijfel je nog tussen enkele opleidingen, dan 
kun je bij de meeste opleidingen ‘een dagje 
meelopen’. Hierdoor krijg je een duidelijk 
beeld van de studie.
www.uu.nl/meeloopdagen

Studentenstad
Studeren aan de Universiteit Utrecht betekent 
ook studeren in een bruisende, centraal 
gelegen en sfeervolle stad. Naast je studie kun 
je er op allerlei manieren actief zijn. Zoals bij 
de vele (studenten) organisaties, de uitgebreide 
sport faciliteiten of de vele culturele centra.
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Extra uitdaging?
Wil je meer uit jezelf en je studie halen? Solliciteer dan naar een plek in 
één van de honoursprogramma’s van de Universiteit Utrecht. Deelname 
aan een honoursprogramma betekent dat een deel van de vakken in je 
gewone bacheloropleiding extra uitdagend is. Samen met andere honours-
studenten en docenten vorm je een zogenaamde community, waarin je 
samen allerlei extra activiteiten organiseert. Je kunt hierbij denken aan 
gastlezingen van topweten schappers, onderlinge kennisuitwisseling, excur-
sies en studiereizen naar het buitenland.

www.uu.nl/honours 

Open dagen
Kom in het voor- en najaar kennis-
maken met de opleidingen, studenten 
en docenten. Volg proefcolleges, 
bezoek de informatiemarkten en vraag 
studenten het hemd van het lijf. 
De volgende open dagen zijn op 
21 en 22 november 2014. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op

www.uu.nl/opendag 

WWW.UU.NL/BACHELORS
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Voorbeeld van Cover factsheet bacheloropleidingen (6 pagina’s)
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Logobalk
Deze blijft conform de algemene huisstijlrichtlijnen. Hoogte op A4: 45 mm. 
Zie voor de complete specificaties:
www.uu.nl/NL/Informatie/medewerkers/communicatie-marketing/
huisstijl/huisstijlelementen/logo/

Tekstballonnen
Als afgeleide van de tekstballon met de campagnetitel zijn er ook kleinere 
tekstballonnen die ingezet kunnen worden. Deze hebben altijd een outline van 
0,5 punt UU-zwart. De tekst is Frutiger Bold in UU-zwart.

Het driehoekje aan de onderkant van de tekstballon moet optisch in verhouding 
zijn met de bij de campagnetitel beschreven verhoudingen (zie pagina 2). Indien, 
zoals bij het voorbeeld op pagina 5, het alleen kernwoorden zijn, is het driehoekje 
geen 2xu maar 1xu. De driehoekjes mogen aan de boven- en onderkant worden 
gebruikt. Varieer hier zoveel mogelijk mee om het een speels karakter te geven.

De tekstbalonnen met kernwoorden worden bij voorkeur in een groepje geplaatst. 
Hierbij is de onderlinge afstand 1,2 x u verticaal en 1,5 x u horizontaal.

Url
Omdat online communicatie steeds belangrijkere wordt, krijgt de url een 
prominente positie op de covers. Deze wordt altijd opgemaakt in een zwarte balk. 
De url wordt opgemaakt in de Frutiger Bold in kapitalen met een letterspatiëring 
van +40 punten. De marge boven en onder de tekst is 1,35 keer van de hoogte van 
de url (u).

Wanneer een URL geplaatst wordt op een ondergrond die te weinig contrast 
geeft met zwart, mag de url in zwart op wit worden opgemaakt.

Marges cover met 50% beeld
Op basis van A4 wordt er bij een cover – waarvan het beeld de helft van de pagina 
beslaat – rondom een marge van 12 mm aangehouden. Dit is de zogenaamde 
zetspiegel. Hierbinnen vallen alle vitale beeld- en tekstelementen. Bij de door-
vertaling naar andere formaten moeten deze marges meegeschaald worden.



8

Stijlgids bachelors  |  Algemene onderdelen en Factsheets

University college Utrecht 
(Honours College) University College 
Utrecht (UCU) is an international Lib-
eral Arts and Science College. Every year 
UCU admits about 200 students from a 
large pool of Dutch and foreign appli-
cants. The English-taught programme is 
broad and intensive; students major in 
science, social science or humanities, 
but in addition take courses in various 
academic disciplines. All students live on 
a recidential campus in the historic city 
of Utrecht. 
www.uu.nl/ucu  

college of Pharmaceutical Sciences 
At the College of Pharmaceutical 
Sciences (CPS), you will learn how new 
drugs for diseases such as cancer and
Alzheimer’s can be discovered and devel-
oped: from the search of new drug tar-
gets to the testing of new drugs in 
patients. To prepare you for a job in an 
(inter)national working environment, 
every course contains a group project 
where you work with fellow students 
on real life (bio) medical problems of 
your own choosing. In this way, you 
learn to apply the theory of pharmaceu-
tical science to creatively solve these 
problems.
www.uu.nl/bachelors/en/cps   

University college roosevelt 
(Honours College) is Utrecht Universi-
ty’s international Liberal Arts and Sci-
ence College, based in Middelburg. Stu-
dents at University College Roosevelt 
create their own programme by choosing 
from a broad range of courses in Arts & 

Humanities, Science and Social Sciences. 
In 2009, University College Roosevelt 
was awarded the NVAO label of excel-
lence. University College Roosevelt has 
an inner-city campus. 
www.ucr.nl  

Economics and business Economics
Utrecht University School of Economics 
(USE) off ers Dutch and international 
students the English-taught bachelor’s 
programme Economics and Business 
Economics. This programme combines 
high quality with a personal approach to 
teaching and tutoring. It is embedded in 
an international context: the teaching 
staff  comprises of international lecturers 
and researchers. The student population 
is international, coming from 51 diff erent 
nationalities. 
www.uu.nl/programmes/economics

Utrecht University offers four international undergraduate 
programmes (Bachelor’s degree programmes) designed to 
spark your curiosity, fuel your creativity and broaden your 
academic perspective.

International 
Undergraduate 
Programmes 

 WWW.UU.nl/InTErnATIOnAlbAchElOrS 

Follow your
ambition

best University in the netherlands 
In the prestigious Academic Ranking of World 
Universities produced by Shanghai University, 
Utrecht University is ranked as the best 
university in the Netherlands. Worldwide,
Utrecht is ranked at 52nd and in Europe the 
University comes 13th.

Open Days bachelor 

Visit the Open Days in spring and autumn.
Attend sample lectures, visit information 
fairs and bombard the students with all of 
your questions. For more information and 
current dates visit www.uu.nl/opendays.

6

5

8

9

10

11

7

Voorbeeld factsheet International Undergraduate Programmes (2 pagina’s)
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Url kleiner
Bij uitgaven waarbij de lopende tekst op de voorzijde begint, kun je kiezen voor 
een kleinere weergave van de url. De hoogte van de url-balk is dan 3x de 
u-hoogte van de url.

Bijzondere koppen
Koppen met een hoge attentiewaarde worden groter opgemaakt in de Frutiger 
Roman, corps 14. Na een bijzonder kop volgt altijd een witregel. 

Kaderteksten
Teksten met een hoge attentiewaarde worden in een rood vlak (eventueel  
als tekstwolk) opgemaakt. De kadertekst is altijd in de Frutiger Roman (corps 8 
pt, interlinie 11 pt). In een kadertekst kan ook een bijzondere kop worden 
toegepast. De tekst is dan uiteraard UU-wit op UU-rood.

Lopende teksten
De lopende teksten worden opgemaakt in de Bembo Regular (corps 9 pt, 
interlinie 11 pt). 

Reguliere tussenkoppen
De tussenkoppen worden in de Frutiger Bold (corps 8,3 pt, interlinie 11 pt) 
opgemaakt in UU-rood. De tussen koppen worden nooit in kapitalen opgemaakt.

Url in de lopende tekst
Omdat online communicatie een steeds belangrijker plek inneemt, moet elke url 
in de uiting opvallen. In  de lopende tekst wordt hij opgemaakt in UU-rood en in 
de Bembo Semibold (corps 9 pt, interlinie 11 pt).

Marges cover met minder dan 50% beeld
Op basis van A4 wordt er bij een cover – waarvan het beeld minder dan de helft 
van de pagina beslaat – rondom 20 mm marge aangehouden. Kaderteksten mogen 
iets uitspringen.
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University College Utrecht 
(Honours College) University College 
Utrecht (UCU) is an international Lib-
eral Arts and Science College. Every year 

large pool of Dutch and foreign appli-
cants. The English-taught programme is 
broad and intensive; students major in 
science, social science or humanities, but 
in addition take courses in various aca-
demic disciplines. All students live on a 
recidential campus in the historic city of 
Utrecht. 
www.uu.nl/ucu  

College of Pharmaceutical Sciences 
At the College of Pharmaceutical Sci-
ences (CPS), you will learn how new 

heimer’s can be discovered and devel-
oped: from the search of new drug tar-
gets to the testing of new drugs in 

(inter)national working environment, 

where you work with fellow students 

your own choosing. In this way, you 
learn to apply the theory of pharmaceu-
tical science to creatively solve these 
problems.
www.uu.nl/bachelors/en/cps   

University College Roosevelt 
(Honours College) is Utrecht Universi-
ty’s international Liberal Arts and Sci-
ence College, based in Middelburg. Stu-
dents at University College Roosevelt 
create their own programme by choosing 
from a broad range of courses in Arts & 

Humanities, Science and Social Sciences. 

was awarded the NVAO label of excel-
lence. University College Roosevelt has 
an inner-city campus. 
www.ucr.nl  

Economics and Business Economics
Utrecht University School of Economics 

students the English-taught bachelor’s 
programme Economics and Business 
Economics. This programme combines 
high quality with a personal approach to 
teaching and tutoring. It is embedded in 
an international context: the teaching 

population is international, coming from 

www.uu.nl/programmes/economics  

Utrecht University offers four international undergraduate
programmes (Bachelor’s degree programmes) designed to
spark your curiosity, fuel your creativity and broaden your
academic perspective.

International 
Undergraduate 
Programmes 

 WWW.UU.NL/INTERNATIONALBACHELORS 

Follow your
ambition

Best University in the Netherlands 
In the prestigious Academic Ranking of World 
Universities produced by Shanghai University, 
Utrecht University is ranked as the best 
university in the Netherlands. Worldwide,
Utrecht is ranked at 52nd and in Europe the 
University comes 13th.

Open Days Bachelor 

Visit the Open Days in spring and autumn.
Attend sample lectures, visit information 
fairs and bombard the students with all of 
your questions. For more information and 
current dates visit www.uu.nl/opendays.
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Advertentietitel
Deze wordt in de tekstballon geplaatst op 
dezelfde manier als de campagnetitel.
(zie p. 3)

Persona
Kies de persona die het best past bij de 
inhoudelijke boodschap van de advertentie.
(zie p. 4)

Achtergrondbeeld
Kies een achtergrondbeeld dat goed past bij 
het onderwerperp en pas hier het mozaïek-
effect op toe. (zie p. 5)

Inhoud
Houd de inhoud kort en bondig. Dit zorgt 
ervoor dat de boodschap beter overkomt. Voorbeeld advertentie
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Persona
Pas de persona toe die het best past bij de inhoudelijke boodschap van de 
advertentie (zie p. 4).

Achtergrondbeeld
De achtergrond van een banner bestaat uit drie beelden die afwisselen. 
Kies achtergrondbeelden die goed passen bij het onderwerp en pas hier het 
mozaïek-effect op toe (zie p. 5)
. 

Advertentietitel
Deze mag in de tekstballon worden geplaatst op dezelfde manier als de 
campagnetitel (zie p. 3).

Inhoud
Zorg voor een duidelijke call-to-action naar een online omgeving.

Marges
Rondom houden we een marge vrij van 15 pixels. De url is 30 pixels hoog.
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Voorbeeld e-card
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Hoe maak je een animated gif?
Kies in Photoshop in de menubalk Venster >Tijdlijn. In dit palet (onderstaand) zie je 
welke beeldwisselingen (frames) er zijn. Door één frame te selecteren kun je 
vervolgens in het palet Lagen kiezen welke lagen je wel of niet toont in dat 
specifieke frame. Onder het frame kun je de tijd aangeven dat elk frame in beeld 
is. Met het playknopje kun je testen of het gewenste effect is bereikt.

Ziet bij de start de Tijdlijn er anders uit dan in bovenstaand 
voorbeeld, kies dan in het palet linksonderin het icoontje  
(zie hiernaast). Dan verschijnt de bovenstaande opmaak.

Exporteren
Vervolgens kies je Bestand > Opslaan voor web en hanteer de onderstaande 
instellingen (kijk wel goed naar het effect. Andere beelden kunnen wellicht met 
net iets andere instellingen beter tonen. Onderaan kun je de voorvertoning van 
de animatie bekijken.

Eén frame
geselecteerd

Tijd dat het frame 
in beeld is

Playknop

Voorvertoning
van de animatie

Dit zorgt dat 
de animatie looped
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Voorvertoning
van de animatie Colofon 
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Posters speedcoaching

Cover programmaboekje

Powerpoint templateRoll up banner

Als je meer wilt!

Honoursonderwijs

www.uu.nl/bAcHelors

Speed-
coaching

Hoe ver ben jíj met 
je studiekeuze? 

Speed-
coaching

Hoe ver ben jíj met 
je studiekeuze? 

Hoe ziet jouw  
toekomst eruit?

Zaterdag 15 maart

Open Dag
Universiteit Utrecht

Welke studie past bij jou 
en uit welke studies kun 
je kiezen? 

Maak deze dag kennis met de bacheloropleidingen, de 

Universiteit Utrecht en de stad Utrecht. Kijk voor de studies, 

tijden en locaties naar het programmaoverzicht op de 

volgende pagina’s. Op de laatste pagina vind je de 

plattegrond(en).

Er zijn algemene rondes waarin je basisinformatie krijgt over 

de opleiding. Daarnaast zijn er verdiepende rondes waarin je 

specifieke informatie krijgt over een onderwerp dat in de 

studie aan de orde komt. De algemene rondes worden 

algemene ronde genoemd en de verdiepende rondes alle 

andere benamingen, waaronder; minicollege, 

themapresentatie en werkcollege. Naast de 

voorlichtingsrondes zijn er vele extra activiteiten, zoals 

informatiemarkten, speedcoaching en rondleidingen.

Hoe ziet jouw  
toekomst eruit?

Hoe ziet jouw  
toekomst er-

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
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