
Tips voor mooier én beter 
TOETS- EN LESMATERIAAL 

Het belangrijkste aan je les? De inhoud natuurlijk. Maar de manier 
waarop je je werkbladen en toetsen opmaakt, creëert écht een  
verschil voor je leerlingen. Zowel inhoud als vorm zijn dus belangrijk, 
online en offline. In ‘DOEM!’, Designprincipes Online Educatief  
Materiaal lees je tips en krijg je duidelijke voorbeelden. Fons 
destilleert hieruit de tips die jij in een ‘muisknip’ kan toepassen.

Josfien Demey

Leiden die ‘prentjes’ om je cursus of  
powerpoint op te leuken bijvoorbeeld niet 
te veel af? En proppen we soms niet te 
veel tekst op één pagina? Ja en ja. Niet 
iedereen is een graficus, toch kom je met 
een aantal basisprincipes al ver. 

Belangrijk uitgangspunt is zoals met veel 
dingen: start met een plan. Een power-
point of  een eigen cursus? Teken eerst 
uit over welke zaken je iets wil zeggen. 
Kijk goed naar wat je wil bereiken en 
vraag je steeds af: draagt elk onderdeel 
wel iets bij tot het leerdoel? Zoniet, gooi 
het weg.
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TIPS OM DIRECT TOE TE PASSEN:

Vermijd clichés 
en stockbeelden: 

ga voor échte foto’s 
met échte emoties.

Minder is meer: 
verwijder alle overbodige 

elementen en schrap 
alles wat kan afleiden 

van de kern.

Tekst én beeld 
werken beter dan tekst 

alleen. Plaats de tekst ook 
vlak bij het beeld waarover 
het gaat, of  bij het onder-

deel van een beeld.

Qui officaborio mos eum vel 
ipsanda de expedis aut alit dit 
ernate ex et facculpa cumquam 
aboreriatur atis unt, quo dita-
tur, te porese enihit, sant quam 
est offic te sinis dolupiti andeliq 
uiaepra tionsequid maximaxi-
mus quo id et eum.

Ipsam re omniant perenihici 
volenti onsequatemUt fugit, 
simodit voluptatem aut lam 
quasse odis eos denis voloris-
quae. Cat fugiaes inctotatem 
latur? Apid magnis que volo-
reicia dolorerro vent quis re 
alitest, nati denihilles ratur au-
tatio nserfer spicipsus doluptas 
sin plit expelitam qui tem nem 
res ipsanim et dollesti sit aut ilis 
modi que nullabo. 

Ed que vendis ium reperiti 
blaborate omnis net volupta-
tur seque que ressi dunturem 
conestiorepe magnatias as 

Lit lab ipid ut enti arum consect 
urecto es et asQuate debit fac-
cae. Ita de ipsandi psunt.

Officias ventias et doluptatio 
vollias pora porerupid ulparup-
tam ex earuptati il illit harum-
quiatum cus dendige ndandust 
hic te qui delicaero et porisque 
venetur, aut est officit atius, 
seque conserspedi odi blab int 
ut inum eium am quo te eosam 
fugitatum, con perovid ellupta 
temolest qui sequisitat.

Officite et ut dolorep uditates 
apid magni apid quid que vel-
lacepudae nus, ipiendae. Sedita 
poruptis et molecul parumet et 
qui blacepe omniminctem que 
apis ate dunt id eum quis ipsam 
cone pa quiam faciaestrum 
quam nes voluptatur?

At plitatius eatur apel idenihiti-
is re pre, simo exerro es verunt.

Officite et ut dolorep uditates 
apid magni apid quid que vel-
lacepudae nus, ipiendae. Sedita 
poruptis et molecul parumet et 
qui blacepe omniminctem que 
apis ate dunt id eum quis ipsam 
cone pa quiam faciaestrum 
quam nes voluptatur?

At plitatius eatur apel idenihiti-
is re pre, simo exerro es verunt.
Qui officaborio mos eum vel 
ipsanda de expedis aut alit dit 

Lit lab ipid ut enti arum consect 
urecto es et asQuate debit fac-
cae. Ita de ipsandi psunt.

Officias ventias et doluptatio 
vollias pora porerupid ulparup-
tam ex earuptati il illit harum-
quiatum cus dendige ndandust 
hic te qui delicaero et porisque 
venetur, aut est officit atius, 
seque conserspedi odi blab int 
ut inum eium am quo te eosam 
fugitatum, con perovid.
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TIPS OM DIRECT TOE TE PASSEN:

Stuur de aan-
dacht naar wat be-

langrijk is. De grootste tekst 
lezen we eerst. Durf  daarom je 
titels en tussentitels merkbaar 
groter te zetten, bijvoorbeeld in 

een lettergrootte 24 pt.

Principe 
van nabijheid: 

zorg dat het duide-
lijk is wat er bij elkaar 

hoort. Laat bijvoorbeeld 
voldoende witruimte 
tussen twee verschil-

lende vragen op 
een toets. 

Geef  je les-
materiaal adem en 

zet (nog) veel meer in 
op witruimte! Durf  meer-

dere enters te zetten tussen 
verschillende vragenreeksen 
op een toets. Meer witruim-

te zorgt ervoor dat alles 
meer aandacht krijgt.

Symmetrie 
werkt altijd beter: zet 

afbeeldingen niet romme-
lig op een blad, maar wel in 
een denkbeeldig stramien. 

Misschien heb je 
het zelf  ooit anders ge-

leerd, maar tekst lijn je het best 
links uit. Liever niet centreren. Maak 
je tekst ook niet te breed. Ideaal telt 

een tekstregel niet meer dan 14 
woorden per regel. Dat leest veel 

makkelijker!

Goesting om
je grafisch 
uit te leven?

 
Surf  naar http://doemproject.
ap.be/. Ann Debeuf  en Marijke 
De Bie van AP hogeschool delen 
er de resultaten van hun onder-
zoek in ‘DOEM!’, Designprincipes 
Online Educatief  Materiaal. Je 
kan er gratis een e-book met 
nog veel meer tips en duidelijke 
voorbeelden downloaden.


