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Primair Titels

Secundair Sub en Bodytekst

Titels en bodytekst zijn over het 

algemeen centraal uitgelijnd mits het 

mooier uit ziet it niet te doen, dit kan 

voorkomen met de namen van 

studenten. 

 

De kleur van de tekst is altijd wit (#FFF). 

Wanneer er geen gradient 

achtergrondkleur is dan wordt zwart 

gebruikt.  

 

De regelafstand van titels is hetzelfde 

als de fontsize dus bij 65 is de 

regelafstand ook 65.



Gebruik kleuren

#FFFFFF #000000

De standaard kleuren zijn wit en zwart. 

Aangezien er elk jaar een ander aantal 

aan studenten zal meedoen is er 

gekozen voor verschillende gradients 

om elke student een eigen look en feel 

te geven. De kleuren van de gradients 

zijn dus naar eigen inzicht te bepalen 

zodat de takeover elk jaar kan blijven 

verfrissen



Gebruik artefacten

Elke student heeft een ander artefact 

dit zal elk jaar weer veranderen. De 

artefacten worden uitgesneden en in 

grayscale binnen de gekozen gradients 

gezet bij de student. 

 

Mits een student geen artefact heeft 

kan er een ? Toegepast worden. Dit is 

niet wenselijk maar mogelijk. ?



Logo en digitale 
uitingen

Het logo is de naam in lower caps en 

de artefacten die uit van achter het 

logo als het ware naar het heden 

komen in een spotlight. Elke spotlight 

heeft een eigen positie en arc. Het is 

wenselijk deze arc aan te houden in de 

verschillende uitingen om nog meer 

indentiteit te geven aan elke student. In 

dit geval waren er 14 studenten en heb 

ik gekozen voor 2x7 posities.



De spotlight en  
digitale uitingen

Elk student heeft dus zijn eigen kleuren en 

eigen spotlight. Wanneer dit samen word 

gevoegd ontstaat er een uniek beeld. De 

achtergrond is dezelfde gradient alleen dan 

swapped. De spotlight is 0 opacity tot 100 en 

eindigt in de kleur van de gradient dat 

aangeraakt wordt. Verder zijn er noise en 

schaduwen toegepast op de spotlight, 

achtergrond en tekst. Ik refereer u door naar 

het voorbeeld bestand voor de juist 

instellingen. 

Zowel de background maar ook alleen de 

spotlight op een zwarte achtergrond kunnen 

ingezet worden in digitale uitingen. De plaats 

van de naam is naar eigen inzicht.



Brochure

Elk jaar kan er een brochure gemaakt 

worden met alle projecten. De 

spotlight kan hier gebruikt worden om 

afbeelden weer te geven. Deze 

afbeeldingen zijn ook in greyscale. De 

spotlight kleur correspondendeert 

met de gradient van de student. Links 

staat het artefact en rechts informatie 

over het project. Studenten kunnen 

samenwerken als dit het geval is voeg 

dan de spotlights samen.



Social Media

De social media bestaat uit 4 

onderdelen. De student, de 

projecttitel, meer informatie en 

afsluiting.



De samenwerking

Bij bepaalde uitingen is het belangrijk 

om de samenwerking te duiden zoals 

bijvoorbeeld in posters. Dit is altijd de 

volgende zin.

Brecht Borsato - Dave Schreurs - Fleur Sikkink - Guusje Ubaghs 

Jarrich Pommer - Lara Peters - Malvin Schuivens - Marit Berkhout

Martijn Braad - Michelle Troisfontaine - Rachelle Wijsen - Roy Jorissen 

Stan Visser - Yannick van Oostun

student takeover is een samenwerking van:

Mits er plaats voor is, is er tevens de 

mogelijkheid om alle studenten te 

noemen:



De bestanden

De bestanden die belangrijk zijn 

bestaan uit. 

 

- BrandingST.ai 

- BoekjeST.indd 

- Brand Document - Student 

Takeover.xd 

- Fonts mapje


