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Identiteit van de gemeente Utrecht Junior/kinderstijl

Inleiding
Voor de doelgroep kinderen is de huisstijl niet toereikend, de uitstraling
sluit niet aan bij de belevingswereld van het kind. Om kinderen te bereiken
hebben we een aanvulling op de huisstijl ontwikkeld. Dit handboekdeel is
speciaal bedoeld voor het gebruik van deze aanvulling bij communicatie
met kinderen.
Dit handboekdeel is bedoeld als richtlijn en inspiratiebron voor vormgevers
bij het opmaken van drukwerk gericht aan kinderen en ouders, in de
huisstijl van de gemeente Utrecht met de Junior elementen als aanvulling.

Uitgangspunten voor dit handboek
•	Dit handboek is bewust op vrijblijvende toon gebracht om een
creatieve uitbreiding van het pakket te stimuleren. Het accent ligt
daarom meer op de ‘do’s’ dan op de ‘dont’s’.
•	Ontbrekende illustraties kunnen dus zelf gemaakt worden of worden
toegevoegd aan het wensenlijstje (vooral karakter-illustraties).
•	Na een jaar is er een evaluatie van alle gemaakte illustraties (en foto’s).
We kunnen de lijst van illustraties aanvullen, als na de evaluatie blijkt
dat hieraan behoefte is.
•	Het is de bedoeling alle illustraties en uitingen van het Junior pakket te
verzamelen, zodat we toewerken naar een uitgebreide bibliotheek.
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Voorbeelden
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Bouwstenen
De bouwstenen voor de Junior huisstijl zijn de algemene huisstijl met daarbij de karakters, illustraties en
aanvullende elementen van de Junior huisstijl. We gebruiken dezelfde kleuren als in de algemene huisstijl.
Het lettertype wordt, naast het algemene lettertype (Lucida Sans), aangevuld met het lettertype Utrecht Junior.

Basis
De algemene huisstijl van de gemeente wordt als basis gebruikt, hierna genoemd ‘basishuisstijl’.

Kleur
Kleur
Geel

Rood
PMS
CMYK

485 Pantone Uncoated
C0 M100 Y100 K0

Rood

Geel

PMS
PMS
CMYK
CMYK

7409
Pantone
Uncoated
7409
Pantone
Uncoated
C0C0
M40
Y100
K0
M35 Y100 K0

Wit
CMYK

C0 M0 Y0 K0

Wit

80% Geel

60% Geel

40% Geel

30% Geel

15% Geel

Lettertype
Lucida Sans Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789@?!
Lucida Sans Demibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789@?!
Utrecht Junior (gebaseerd op SimLLHP (letters) en Sunday Bold (cijfers))

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789@?!
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Karakters
Voor de illustraties kiezen we uit drie karakters: Michael, Sophie en Benjamin Let op! Dit zijn werknamen en
mogen niét gebruikt worden in de uitingen. De drie karakters staan ieder voor bepaalde eigenschappen en
leeftijdscategoriën en kunnen samen en alleen gebruikt worden.

Michael

Sophie

Benjamin

A

Junior_Michael

Junior_Sofie

Junior_Benjamin

Vorm
De karakters, en alle andere illustraties, zijn opgebouwd uit vectoren (Illustrator (Adobe) tekeningen),
waardoor ze in elk gewenst formaat te gebruiken zijn en de kleuren makkelijk zijn aan te passen.
Aan de karakters mag, in de bestaande illustraties, niets veranderd worden. Dit om de uitstraling van elk
karakter te behouden.
De aanvullende illustraties zijn wel ‘vrij’ te gebruiken. Aanvullende illustraties, die ontbreken in het Junior
pakket, mogen ook zelf gemaakt worden, mits ze aansluiten bij de stijl van de karakters en de reeds bestaande
illustraties én ze in vectoren gemaakt worden.
De karakters mogen gecombineerd worden. Houd dan wel rekening met de onderlinge verhoudingen.
Om de karakters soms beter uit te laten komen, is het mogelijk er een geel of rood vlak (alleen in 100%) achter
te plaatsen (zie Kleur). De losse illustraties worden over het algemeen in een cirkel geplaatst. Deze vlakken en
cirkels worden met de hand!* getekend, zodat ze een ‘schets-achtig’ en los karakter krijgen.
*Met de hand dat wil zeggen met bijvoorbeeld de pentool in Illustrator, InDesign/XPress of ander vectorprogramma.

A Verhoudingen van de karakters ten opzichte van elkaar.
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Karakters - Michael
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•

De oudste en grootste van het stel
Draagt altijd een ‘bliksemschicht’ op zijn t-shirt
Verstandig, rustig en weloverwogen
Sportief en fanatiek
Vriendelijk en behulpzaam
Betrokken

Bijzonderheden
•	Bij gebruik van de illustratie op een witte achtergrond mag de
huid een tint krijgen. Dit is 35% geel.
•	Haarkleur is rood, tenzij hij op een rode achtergrond staat, dan
mag het haar geel.
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Karakters - Sophie
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•

De middelste van het stel
Draagt altijd een ‘hartje’ op haar jurkje
Kittige, stoere meid
Inventief, creatief
Actief, zelfstandig
Emotioneel

Bijzonderheden
•	Bij gebruik van de illustratie
op een witte achtergrond
mag de huid een tint
krijgen. Dit is 20% geel.
•	Haarkleur is rood, tenzij zij
op een rode achtergrond
staat, dan mag het haar
geel.

ing
svergader
Kinderraad
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Karakters - Benjamin
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•

De jongste en kleinste van het stel
Draagt altijd een ‘ster’ op zijn t-shirt
Ondeugend, speels
‘Haantje-de-voorste’
Grote mond, klein hartje
Liever lui dan moe
Nog vaak in de ik-wereld
Slim

Bijzonderheden
•	Bij gebruik van de illustratie op een witte achtergrond mag de
huid een tint krijgen. Dit is 20% geel.
•	Haarkleur is geel, tenzij hij tegen een gele achtergrond geplaatst
wordt, dan mag het haar rood.
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Aanvullende illustraties
Voor de diverse illustraties van het Junior pakket hebben we een onderverdeling gemaakt in:
actief, natuur- en milieu, sport en algemeen.

Voorbeelden

Junior symbolen

Junior symbolen

Actief

Natuur en milieu
A
A

Biolo
getegisch
eld

Iconen Stappen
Biolo
getegisch
eld

g
dsvergaderin
Kinderraa

Kinderraadsvergadering

Iconen Ideeën

Junior symbolen

A De illustraties zijn niet per se gebonden aan één onderwerp

Sport

en zijn dus op meerdere manieren inzetbaar.
A

Uitzondering: de illustraties van de Kinderraadsvergadering,
om de herkenbaarheid te behouden/vergroten.
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Voorbeelden

Junior symbolen

Algemeen

A

voorbeeld blok

A

B

voorbeeld opbouw cirkel

A Blok, uit de hand getekend, in 100 % rood of 100 % geel.

Te gebruiken als achtergrond van een karakter of b
 ijvoorbeeld als tekstblok.
B Cirkels, uit de hand getekend, zijn opgebouwd uit bijvoorbeeld twee of drie vectorpunten.

Te gebruiken als achtergrond voor de aanvullende illustraties.
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Uitgangs- en aandachtspunten voor de illustraties
De bedoeling van deze illustraties is dat er een groeiende bibliotheek ontstaat, waarvan alle vormgevers
gebruik kunnen maken.
Voel je dus vrij om zelf (ontbrekende) illustraties te creeëren. Deze moeten natuurlijk wel aansluiten bij de
karakters en de stijl van het Junior pakket. De illustraties horen, in principe, allemaal vrijstaand te zijn en ook
zo gebruikt te worden. Enige uitzonderingen hierop zijn karakterillustraties die de pagina ‘inlopen’ of achter
een kader vandaan komen.
Zorg ervoor dat de aanvullende illustraties gestilleerd en tijdloos zijn en geen onnodige details bevatten.
Bijvoorbeeld: als het over eten gaat, is het niet de bedoeling een restaurant situatie met gedekte tafels te
maken, maar je te beperken tot de kern, namelijk een mes, een vork en een bord.
Zelfgemaakte illustraties graag sturen naar huisstijl@utrecht.nl ter controle en om aan de bibliotheek te
kunnen toevoegen, zodat ze ook door andere vormgevers gebruikt kunnen worden.
Het kan ook voorkomen dat er een karakterillustratie nodig is, die nog niet in het pakket zit. Deze karakter
illustraties mogen eventueel ook zelf gemaakt worden, indien mogelijk, door of via de betrokken vormgever.
Een ontbrekende illustratie mag ook doorgegeven worden aan huisstijl@utrecht.nl en zal dan worden
toegevoegd aan het wensenlijstje. Dit lijstje wordt na een jaar geëvalueerd en uitgewerkt. Het is niet de
bedoeling dat er andere karakters bijkomen. Beperk je tot Michael, Sophie en Benjamin.
In de uitingen gericht aan kinderen, is het de bedoeling dat er altijd een illustratie op de voorkant staat.
Dit om duidelijk aan te geven dat de uiting gericht is aan kinderen of informatie bevat die in het belang van
kinderen is.
Bij periodieken hebben we de mogelijkheid een illustratie te plaatsten in een cirkel (zie voorbeeld). Hierbij geven
we dan ook aan waar de informatie over gaat, bijvoorbeeld Sport, Natuur en Milieu of algemene informatie.

Voorbeeld

Sport

Zwemme
n

Utrecht

Natuur

Dieren

Utrecht
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Kleur
Kleur in karakters en illustraties
De illusraties zijn, net als de basishuisstijl, opgebouwd uit de drie basiskleuren; wit, rood en geel. Hiermee kan
gevarieerd worden, afhankelijk van de achtergrond waarop de illustratie komt te staan. Om de karakters soms
beter uit te laten komen is het mogelijk om er een geel of rood vlak (in 100 %) achter te plaatsen. Geel mag (in
sommige gevallen) in percentages gebruikt worden, rood alléén in 100 %.
We maken zoveel mogelijk gebruik van volle tinten om de kracht en de helderheid van de karakters en
illustraties te behouden. Indien nodig zijn de illustraties ook te gebruiken in tweekleurendrukwerk (wit-rood,
geen zwart) of zwart-wit (grijswaarden).

Junior symbolen

Kleur

Rood
PMS
CMYK

Natuur en milieu

Geel

485 Pantone Uncoated
C0 M100 Y100 K0

Biolo
Geel

Rood

PMS
PMS
CMYK
CMYK

7409
7409Pantone
PantoneUncoated
Uncoated
C0
C0M40
M35Y100
Y100K0
K0

getegisch
eld

Geel huidskleur

Wit
CMYK

C0 M0 Y0 K0

Biolo
g c
h
eteeis20%
35% g
Geel
ld Geel

Wit

C

35 %
20 %

Huidskleur Michael
Huidskleur Sophie
en Benjamin

A
A

C

B
C
B
A
D
E

Junior symbolen

B

E

Sport

Junior symbolen

Natuur en milieu
A
F

A Achtergrond
B Huidskleur

E

De kleur van het vlak op de achtergrond kan geel of rood zijn, in volle tint (100%).

Biolo

g
eld

isde
getekan
ch
Om de illustratie ook op een witte achtergrond te kunnen plaatsen of meer ‘body’ te geven
huid gekleurd worden. Michael 35 % geel, Sophie en Benjamin 20 % geel.

C Haarkleur

Biolo
getegisch
eld

De karakters zijn niet gebonden aan een vaste haarkleur, de kleur van het haar kan verschillen per
keer (alleen in 100 % rood of 100 % geel).

D Kleding

De kleur van de kleding kan aangepast worden om beter bij de vormgeving aan sluiten. Hierbij zo
veel mogelijk de volle tinten toepassen. Percentages (van geel, niet van rood) mogen alleen bij hoge
uitzondering gebruikt worden.

E Voowerpen

De kleur van voorwerpen kan, indien nodig, ook naar eigen inzicht ingevuld en veranderd worden.

F Grijswaarden

Voor drukwerk in zwart-wit kunnen de illusstraties worden omgezet. Let dan wel op de ‘kracht’ van
de illustratie.
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Typografisch beeld
Naast de lettertypen van de basishuisstijl maken we bij de Junior huisstijl gebruik van het lettertype ‘Utrecht
Junior’. Dit lettertype gebruiken we voornamelijk voor (tussen)koppen en accenten. Ook hierbij geldt de
algemene huisstijl als basis waarbij het lettertype Utrecht Junior gebruikt kan worden als aanvulling. Het
gebruik van het lettertype Utrecht Junior maakt de opmaak speelser, aantrekkelijker en beter leesbaar voor
kinderen.
Uitgangspunt voor het gebruik van het Utrecht Junior letterype is dat het de leesbaarheid voor kinderen
vergroot, en de kern van de informatie duidelijk zichtbaar wordt. Maar ook vergroot het de aantrekkelijkheid en daarmee de wil om het te lezen. Bij gecombineerde uitingen, met informatie voor ouders én kinderen,
geven we hiermee de mogelijkheid onderscheid in informatie te maken.
Het gebruik van het Utrecht Junior lettertype vraagt eerder de aandacht van kinderen, waardoor informatie die
bedoeld is voor kinderen eerder opvalt. Maar ook volwassenen herkennen dat de informatie voor kinderen is
of over kinderen gaat.

Utrecht Junior

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789@?!
Voorbeelden

Wordt jij een Tuinbikkel of
een Boerderijbikkel?

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Micheal (12 jaar):
"Tuinieren is leuk, lekker
vieze handen krijgen.
Maar voetballen vind
ook leuk."

Kinderraadsvergadering

Wat kun je kiezen?
Tuinbikkels

www.utrecht.nl

Tuinbikkels krijgen een eigen tuintje.
Op dit tuintje ga je van half april tot de
herfstvakantie aan de slag. Eén keer per
week kom je 1 à 1,5 uur naar je tuin om
te tuinieren. Dat gebeurt onder leiding
van een enthousiaste tuinleider of
tuinleidster. In de groep zitten ongeveer
12 kinderen.
Tijdens de eerste les krijg je een boekje
met informatie. Daarin kun je van alles
over tuinieren lezen. Er staan ook
opdrachten in.
Op de tuin moet hard gewerkt
worden. Het belangrijkste
is het zaaien en planten van
bloemen en groente. Er moet

natuurlijk ook onkruid gewied worden.
Soms is er minder te doen. Dan zijn
er op de tuin volop mogelijkheden
om bezig te zijn met de natuur. Er is
een bijenstal, een weerstationnetje
en een spannend bospad op de tuin.
In het slootje bij de tuin doen we
wateronderzoeken. Zo nu en dan
gezellig met z’n allen theedrinken of
koken met de oogst hoort er ook bij.
Vanaf de zomer kun je regelmatig je zelf
gekweekte groente of bloemen
mee naar huis nemen. Tijdens
schoolvakanties wordt er soms
getuinierd. De tuinleider/ster
deelt dit voor de vakantie aan
je mee.

10Laat je zien!
groep 7 en 8

groep 7 en 8
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Koppen

groep 7 en 8

Voor de koppen gelden dezelfde regels als in de basishuisstijl. Voor de Junior huisstijl kunnen deze
gecombineerd worden met het Utrecht Junior lettertype.
Uitgangspunt voor het gebruik van de koppen en tussenkoppen is kinderen op een overzichtelijke manier
informatie aan te bieden. Overmaat zal de leesbaarheid schaden.

Voorbeelden

C

C

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Tuinbikkels het jaar rond

Kinderraadsvergadering

A

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Boerderijbikkels

dit een activiteit voor jou!
Van april tot de herfstvakantie is

werken op een van
de stadsboerderijen. Je

het programma hetzelfde als het
programma voor de Tuinbikkels,

helpt mee op de boerderij
bij het verzorgen van de dieren,

waarover je hierboven kunt lezen.
Maar na de herfstvakantie, als het

bijvoorbeeld de varkens voeren, de
pony borstelen of met je laarzen

tuinierseizoen voorbij is, gaan we
gewoon door! We gaan dan om de
week herfst- en winteractiviteiten

aan de stallen uitmesten.
We gaan ook regelmatig het park
of de wijk in om leuke dingen te

doen op de tuin.
Wat dacht je van een vuurtje
stoken, vetbollen maken voor
vogels, nestkasten timmeren
voor vleermuizen of
bomen snoeien? We
beginnen dus
ook in april,
maar eindigen in

doen. Je gaat dan bijvoorbeeld
waterdieren vangen in de sloot
en een aquarium inrichten,
broodbakken op een kampvuur of
knutselen met zwerfvuil.

februari van het
volgende jaar.

Stappenplan

www.utrecht.nl

Kinderraadsvergadering

10Laat je zien!

Boerderijbikkels

Vind je Tuinbikkels erg leuk dan is

"Wij zijn tuinbikkels! Er zijn
hier zoveel leuke dingen, wij
hebben altijd lol."

Er zitten ongeveer 10 kinderen
in de groep. Zij houden net als
jij van dieren en buiten zijn. We
beginnen in april en gaan door tot
aan de zomervakantie. We komen
om de week bij elkaar. Totaal is
dat 6 tot 8 keer. De activiteit duurt
1,5 tot 2 uur per keer. De
Boerderijbikkels starten
twee keer per jaar,
in het voorjaar en in
de herfst. Je kunt je
hiervoor in februari en in
september inschrijven.

3 Voorrond

Op het bijgevoegde schema is te zien waar en
wanneer je mee kunt doen met de Tuinbikkels,
Tuinbikkels het jaar rond of de Boerderijbikkels.

groep 7 en 8

C

De Kinderraadsvergadering
bestaat uit 5 stappen:

1 Informeren

B

A

Tijdens de wijkvoorro
presenteren jullie je pla
kinderen in jouw wijk. Daarn
men jullie over alle wijkplann
wijkplan met de meeste stem
wint en gaat door naar de Ki
vergadering in april.

Heb jij een goed idee om je
buurt leuker, veiliger, schoner of
zelfs ‘cooler’ te maken? Is het een idee
waarmee je de toekomst van je eigen
buurt kunt verbeteren? Laat je stem
horen en doe mee aan de Kinderraadsvergadering van de gemeente Utrecht.
Haal een Ideeënformulier op school,
in het buurthuis of in de speeltuin.
Schrijf, teken of plak jouw idee op
dit formulier. Je mag ook met andere
kinderen samen een formulier invullen
en insturen. Meedoen is altijd prijs!

4 Raad

Tijdens de Kinderraa
vergadering komen k
van de tien Utrechtse wijke
kaar. De burgemeester is die
zitter. Elke wijk presenteert z
neel mogelijk zijn plan en be
vragen van kinderen uit ande
Het plan waar de meeste kin
stemmen wint 20.000 euro!

2 Plannen
Met hulp van de kinderbegeleider uit jouw wijk kun
je samen met andere kinderen
verschillende ideeën uitwerken tot een
plan. Een goed plan houdt rekening
met de andere buurtbewoners en de
mogelijkheden in de omgeving.

A Kop voorkant

Ben je 10 jaar of ouder en zit je in groep
7 of 8 van de basisschool? Dan is de
De bovenste kop op
de voorkant is altijd, zoals
basishuisstijl,
in Lucida Sans.
Kinderraadsvergadering
iets de
voor
jou!
Dit geldt voor alle uitingen, ook voor de titel van een nieuwsbrief.

B Accent voorkant

Meer weten? Kijk op: www.utrecht.nl/kinderraadsvergadering

“Als

kind heb je rec
die jo

Voor het accent op de voorkant gebruiken we wel Utrecht Junior. Dit ook om, samen met het gebruik
onderwerpen
De Kinderraadsvergadering is een project van de gemeente Utrecht, programmabureau Jeugd en wordt uitgevoerd door de
welzijnsorganisaties en MOB vormgeving & educatie.

van een illustratie op de voorkant, ouders erop te attenderen dat de informatie betrekking heeft op
kinderen.
C (Tussen)Koppen

Kinderraadsvergadering 2007 - Stappenplan

De koppen en tussenkoppen in het binnenwerk zijn (afwisselend) in Utrecht Junior.
Uitgangspunt is de leesbaarheid en aantrekkelijkheid voor kinderen. Het combineren van de
lettertypen is bedoeld om onderscheid te kunnen maken in informatie. Informatie voor kinderen kan
zo ‘gereduceerd’ worden tot de kern, zonder dat de aanvullende informatie achterwege gelaten hoeft
te worden.
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Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Accenten
Accenten zijn over het algemeen in het lettertype Utrecht Junior, tenzij het de leesbaarheid kan schaden.
Het lettertype gebruiken we om teksten uit te lichten of speelse accenten te leggen. Hiermee kunnen we de
kern van de informatie aangeven, zonder dat kinderen alle tekst (dus ook de informatie voor ouders) moeten
lezen. Het is natuurlijk wel ons uitgangspunt, dat de gehele tekst gelezen wordt, maar duidelijk is dat het
concentratievermogen en het inzicht van kinderen beperkter is dan dat van volwassenen.

Kinderraadsvergadering
Voorbeelden

kind heb je recht
op een mening over
onderwerpen die jou
aangaan.”

Wordt jij een Tuinbikkel of
een Boerderijbikkel?

“Als

A

C

Micheal (12 jaar):

Artikel 12 en 13 van het VN-Verdrag
over de rechten van het kind.

"Tuinieren is leuk, lekker
vieze handen krijgen.
Maar voetballen vind
ook leuk."

D

Wat kun je kiezen? B
Tuinbikkels

D

www.utrecht.nl

10Laat je zien!
E

natuurlijk ook onkruid gewied worden.
Soms is er minder te doen. Dan zijn
Tuinbikkels krijgen een eigen tuintje.
er op de tuin volop mogelijkheden
Op dit tuintje ga je van half april tot de
om bezig te zijn met de natuur. Er is
herfstvakantie aan de slag. Eén keer per
een bijenstal, een weerstationnetje
week kom je 1 à 1,5 uur naar je tuin om
en een spannend bospad op de tuin.
te tuinieren. Dat gebeurt onder leiding
In het slootje bij de tuin doen we
van een enthousiaste tuinleider of
wateronderzoeken. Zo nu en dan
tuinleidster. In de groep zitten ongeveer
gezellig met z’n allen theedrinken of
12 kinderen.
koken met de oogst hoort er ook bij.
Tijdens de eerste les krijg je een boekje
Vanaf de zomer kun je regelmatig je zelf
met informatie. Daarin kun je van alles
gekweekte groente of bloemen
over tuinieren lezen. Er staan ook
mee naar huis nemen. Tijdens
opdrachten in.
Op de tuin moet hard gewerkt
schoolvakanties
D wordt er soms
worden. Het belangrijkste
getuinierd. De tuinleider/ster
deelt dit voor de vakantie aan
is het zaaien en planten van
Tuinbikkels
erg leuk dan is
Boerderijbikkels
bloemen en groente. Er moet
je mee.

Tuinbikkels het jaar rond

Boerderijbikkels

Vind je
dit een activiteit voor jou!
Van april tot de herfstvakantie is
het programma hetzelfde als het
programma voor de Tuinbikkels,

werken op een van
de stadsboerderijen. Je
helpt mee op de boerderij
bij het verzorgen van de dieren,

waarover je hierboven kunt lezen.
groep 7 en 8
Maar na de herfstvakantie, als het

tuinierseizoen voorbij is, gaan we

F

bijvoorbeeld de varkens voeren, de
pony borstelen of met je laarzen
aan de stallen uitmesten.

gewoon door! We gaan dan om de

We gaan ook regelmatig het park

week herfst- en winteractiviteiten
doen op de tuin.
Wat dacht je van een vuurtje
G

of de wijk in om leuke dingen te
doen. Je gaat dan bijvoorbeeld
waterdieren vangen in de sloot

stoken, vetbollen maken voor

en een aquarium inrichten,

vogels, nestkasten timmeren
voor vleermuizen of
bomen snoeien? We

broodbakken op een kampvuur of
knutselen met zwerfvuil.

beginnen dus

Er zitten ongeveer 10 kinderen

A Quotes (groot)

ook het
in april,
in de lettertype.
groep. Zij houden net als
Grote quotes zijn uiterst geschikt voor het gebruik van
Utrecht Junior

B Quotes (klein)

maar eindigen in jij van dieren en buiten zijn. We
Kleine quotes zijn niet altijd geschikt voor het Utrecht
Junior lettertype, aandachtspunt is de
februari van het

beginnen in april en gaan door tot

leesbaarheid (niet te klein, niet te ‘vol’). Is een quote
gerelateerd
eende
foto,
dan kan hier
volgende
jaar. aan aan
zomervakantie.
We gebruik
komen
gemaakt worden van een pijl. Dit om aan te geven van wie de quote afkomstig
om de weekis.
bij elkaar. Totaal is
C Kop/accent

dat 6 vallen
tot 8 keer.
De op
activiteit
Accentteksten in blokken, vaak in combinatie met een karakterillustratie,
goed
als zeduurt
in het
1,5 tot 2 uur per keer. De

Utrecht Junior lettertype staan.
D Extra accenten

Boerderijbikkels starten
In de tekst kunnen we ook gebruik maken van extra accenten, om eentwee
tekst
uitper
te jaar,
lichten,
keer
in het voorjaar en in
overzichtelijk, speelser te maken voor kinderen.

E Leeftijd/groep

Om aan te geven voor welke leeftijdscategorie de informatie is bedoeld, zetten we rechtsonder in

de herfst. Je kunt je
hiervoor in februari en in

de gele balk een tekst; bijvoorbeeld ‘groep 7 en 8’. Dit wordt herhaald,
op de rechterpagina,
in het
september
inschrijven.
binnenwerk. Deze tekst staat altijd in wit.
F Ouders

In uitingen die voornamelijk gericht zijn op kinderen, kunnen opmerkingen, bedoeld voor ouders, in

Op het bijgevoegde schema is te zien waar en

een lichtgeel blok gezet worden. "Wij
Hierdoor
is deze informatie
makkelijk
te vinden.
zijn tuinbikkels!
Er zijnvoor ouders
wanneer
je mee kunt
doen met de Tuinbikkels,
G Accent in tekst

zoveel leuke
dingen,
wij
Tuinbikkels
jaar rond of de Boerderijbikkels.
Langere stukken tekst maken wehier
overzichtelijker
door
de woorden,
die
kinderenhet
aanspreken,

bijvoorbeeld rood te maken.

hebben altijd lol."
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Opmaak drukwerk
Bij het vormgeven/opmaken van drukwerk gaan we uit van de basishuisstijl en gebruiken de Junior huisstijl als
aanvulling.

Voorbeelden
Folder A5 drieslag

Nieuwsbrief A4
Folder binnenwerk

Sticker

Poster A3

• Speels
• Uitnodigend
• Overzichtelijk

Muurkrant A3

Omslag A4
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Kinderraadsvergadering

www.utrecht.nl/kinderraadsvergadering

Colofon
Uitgave
Gemeente Utrecht,
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Programmabureau Jeugd

Illustraties
M. Janssens, Amsterdam

Ontwerp

Datum
September 2006

Uitgave: Maart 2007

N. Landman, Amsterdam
MOB vormgeving & educatie, Utrecht

www.utrecht.nl/kinderraadsvergadering

Organisatie
MOB vormgeving & educatie, Utrecht

Adressen 2006 - 2007

Kinderraadsvergadering - Adressen 2006 - 2007
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Opmaak periodieken A3
Wanneer er in periodieken informatie voor of over kinderen staat, maken we dat gedeelte op met Junior
elementen. Hierbij kunnen we vrijer omgaan met het stramien. De basistekst kan ook een punt groter (van 8 pt
naar 9 pt op een interlinie van 12 pt) als dit dit leesbaarheid vergroot. Door de tekst in blokken (die ‘uit de
hand’ (pennetje) zijn getekend) te plaatsen, creëen we een duidelijker onderscheid.

Voorbeeld (een halve A3 pagina)

D

A

D
B

C

Sport

Zwemme
n
D
A

B

A Info voor ouders	Dit gedeelte is informatie bedoeld voor ouders. Door de foto’s, illustraties en het Utrecht Junior

font is het duidelijk dat de informatie over kinderen gaat.
B Info voor kinderen	Dit gedeelte bevat informatie voor kinderen. Hier kunnen we vrijer met het stramien omgaan. De

tekst mag een punt groter, heldere tekst gericht op kinderen, en het gebruik van Utrecht Junior
voor de kopjes is toegestaan.
C Algemene informatie

Opmaak zoals aangegeven in de basishuisstijl.

D Verwijzing	Hiermee geven we op de voorpagina aan dat elders in de uitgave informatie voor en/of over

kinderen staat. Het blok wordt herhaald op het ‘kindergedeelte’.
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Beeldtaal
De beeldtaal zoals aangegeven in de basishuisstijl blijft, maar zal directer zijn in de boodschap. Kinderen
kunnen moeilijker een vertaling maken van een sferisch beeld naar de eigenlijke boodschap. Daarom is het
belangrijk dat de foto’s helder en direct van onderwerp/boodschap zijn.
De foto’s zijn vriendelijk en speels en sluiten aan bij de belevingswereld en de leeftijd van de aangesproken
doelgroep. Kinderen worden in hun bezigheden getoond en zijn het hoofdonderwerp.

Voorbeelden

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

• Actief
• Herkenbaar
• Duidelijk

www.utrecht.nl

Kinderraadsvergadering

10Laat je zien!
groep 7 en 8
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