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e1. Logo introductie

de dubbele punt van eX:plain, subtiel verwerkt in de X

In oktober 2017 is de nieuwe huisstijl
van eX:plain geïntroduceerd. In het
logo zit een pijl die vooruit wijst, een
verwijzing naar ‘het mensen verder
brengen’ en op een hoger niveau
tillen bij het uitoefenen van hun vak.
Het staat ook voor een organisatie
die vooruit wil, innovatief is.

Pay-off
Nieuw is ook de pay-off, die overal
met het logo verschijnt: ieder z’n vak.
Ieder z’n vak betekent: we laten
iedereen beter worden in z’n vak.
Het is ook een uitdrukking die trots
uitdrukt, na een compliment over
hoe je iets gedaan hebt.
De pay-off werk twee kanten op. Ook
voor eX:plain geldt: we zijn goed in
ons vak.
stevige letter, levert een woordbeeld op dat stevig staat

pijl die vooruit wijst, mensen vooruit helpen, beter in hun vak maken
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e2. Filosofie achter logo

In de aanloop naar de ontwikkeling
van het nieuwe logo is een
merkensessie de basis geweest voor
de ontwikkeling van het nieuwe logo.
Uit deze sessie kwam een aantal
eigenschappen naar voren die we
hebben meegenomen:

Leeuw: A-merk, de beste willen zijn
Jogger: mensen laten groeien
Verrekijker: blik naar buiten,
onderzoekend
Lamp: oplossingsgericht, met ideeen
Glasstructuur: netwerkstructuur
bovenste twee zijn de belangrijkste merkwaarden

Gezicht: anders durven te zijn,
zichtbaar zijn
Parachutisten: teamwork, verbinding
Stek: fris en krachtig
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e3. Logo en pay-off

Logo met pay-off

Het logo wordt bij voorkeur altijd in
combinatie met de pay-off gebruikt.
Positie daarvoor is onder het logo en
de afbakingsruimte van de pay-off is
zoals hier links is aangegeven.
De kleinste logoformaten gelden
voor hoge resolutie drukwerk.

Logo zonder pay-off (als pay-off onleesbaar wordt)

5,5 mm

Kleinste logoformaat

3,4 mm
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e4. Minimale ruimte rondom logo

De minimale (wit)ruimte rondom het
logo is minimaal de ruimte die de X
inneemt rondom het woordmerk, aan
de bovenzijde geldt de bovenkant
van de X. Hierdoor schaalt de omgevingsruimte mee met de grootte van
het logo.
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e5. Voorkeurspositie op de pagina A4

het logo staat hier altijd rechtsboven op de pagina
dit is ook het maximumformaat op A4
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e6. Voorkeurspositie op de pagina A5

het logo staat hier ook altijd rechtsboven op de pagina
dit is ook het maximumformaat op A5
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e7. Kleurgebruik binnen het logo

Kleurenpalet

Pantone
dark blue U

Pantone
278U

50%

PMS Pantone Dark Blue U
CMYK 100, 100, 0, 10
RGB 46/36/122
hex #2E247A

PMS 278 U
CMYK 40, 0, 0, 15
RGB 144/193/220
hex #90C1DC

Plaats het eX:plain logo bij voorkeur
op een witte achtergrond.
Foliekleuren
Deze kunnen het beste met de
leverancier van de folie afgestemd
worden. Er zijn namelijk teveel
varianten, dun, dik, doorschijnend
en verschillende waaiers om hier
iets over vast te stellen in dit
huisstijlhandboek.
Dit geldt ook voor de RAL kleuren.

De lichte variant van PMS 278 U is een
tint van 50%. Op een witte achtergrond
kan deze tint in raster gedrukt worden.
Op een donkere ondergrond kan
hiervoor een extra PMS geselecteerd
worden:
PMS 277U
CMYK 40, 0, 0, 15 (50%)
RGB 201/224/239
hex #C9E0EF

PMS Pantone Reflex Blue C

Pantone
refl. blue C

PMS Pantone 278 C

Pantone
278C
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e8. Diapositief en grijstintengebruik

voorkeur, op witte achtergrond

diapositief gebruik

diapositief gebruik

diapositief gebruik

zwart-wit versie

diapositief gebruik

Opgebouwd uit 90%,
70% en 35% zwart
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e9. Varianten op het logo

origineel

foutieve toepassing

Bij ontwikkelen van varianten:

training
& advies

vermelding van business unit

foutieve toepassing

•

Laat verschilende logo’s zoveel
mogelijk familie van elkaar zijn
door de kleurcombinatie intact
te laten.

•

Houd een consquente interlinie
aan van de onderregel, zoals
bijvoorbeeld bij de variant voor
branchecertificering.

•

Probeer de onderregel zoveel
mogelijk in de ruimte tussen de
‘l’ en ‘m’ van eX:plain te plaatsen.

•

Houd dezelfde grootte aan voor
de onderregel

Specificaties onderregel:

business unit met eigen merknaam

foutieve toepassing

training
& advies
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e10. Steunkleuren

Hoofdkleuren

Naast de blauwe kleuren uit het
eX:plain logo zijn er steunkleuren
gekozen binnen de huisstijl.
Deze kleuren zijn voor een deel
toegewezen aan de volgende
thema’s:
geel = nieuwsberichten op de
website
groen = de Associatie

Steunkleuren

voorbeeld gebruik steunkleur

12/75/60/2
211/90/87
#D35A57

0/34/84/0
249/180/51
#F9B433

33/23/40/6
177/176/153
#B1B099

Input Ex:plain

grijstint

12 september 2017

ONLINE
239/240/235
#EFF0EB

PRINT
0/0/0/10

Test Centers
La Mark goud
gecertificeerd
Verschillende toetslocaties
van Lamark behalen hoogste
normering van de Stichting...
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e11. Iconentaal

Bij de huisstijpresentatie hebben we
laten zien dat er ook een iconentaal
voortvloeit uit het beeldmerk.
In plaats van met taal kunnen we ook
de iconen laten spreken.
Bij het zoeken, een opsomming
of snel naar de homepage,
bijvoorbeeld.
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e12. Gebruik van iconen

Beoordelen is een vak

De pluspunten
Zoekt u meer informatie?

eX:plain is een specialist en
autoriteit in dat vak. We werken
intensief samen met werkgevers
en onderwijsinstellingen aan
branchecertificaten en diploma’s
die de markt herkent en erkent.
Vakdiploma’s van waarde
die deuren openen. We zijn
sterk in de afstemming tussen
verschillende stakeholders
en kunnen in korte tijd een
landelijke norm voor de
deskundigheid van een hele
beroepsgroep ontwikkelen en
borgen.

eX:plain is een specialist en
autoriteit in dat vak. We werken
intensief samen met werkgevers
en onderwijsinstellingen aan
branchecertificaten en diploma’s
die de markt herkent en erkent.
Vakdiploma’s van waarde
die deuren openen. We zijn
sterk in de afstemming tussen
verschillende stakeholders
en kunnen in korte tijd een
landelijke norm voor de
deskundigheid van een hele
beroepsgroep ontwikkelen en
borgen.

nooit meer in de rij
altijd als eerste de
docentexemplaren

Gebruik de iconen bij voorkeur in
combinatie met een grijs kader in
verband met het contrast met de
lichtblauwe kleur. Formaat van icoon
varieert afhankelijk van de vorm.

hoogte icoon = 6,1 mm

10% korting
direct opzegbaar

eX:plain

Bezoekadres

Contact

Volg ons op

Postbus 1230
3800 BE Amerfoort

Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort

033 489 29 60
info@explain.nl

Facebook
LinkedIn

hoogte icoon = 7 mm
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e13. Typografie

Woordmerk (Nexa bold, x is handgemaakt)

explain
Pay-off (Gotham medium)

Het logo is opgebouwd uit twee
lettertypen.
Het woordmerk = nexa bold
de x = handgemaakt
Pay-off = gotham medium

ieder z’n vak
Webfont (Gotham)

Leermethode mbo beveiliger
Van boek naar blended learning
In 2014 kwamen we in contact met de schrijvers van de methode voor de mboopleiding beveiliger: Dirk van den Heuvel en Rob van der Lans. Zij wisten dat ze
een lesmethode hadden geschreven die perfect aansloot op de examens aan
het einde van de opleiding. Die ook zeer actueel was en handig ingedeeld. Ze
wilden hun methode verder uitbouwen met een partij die hen kon helpen bij
het professionaliseren van de uitgifte van boeken en de digitale leeromgeving.
> Corpsgrootte Heading (36 pt bold) subheading en body (20 pt normal)

Brieftekst (Century Gothic)

Lecepelia dis anis unt et quisqui squidita sinverum voluptatur?
Necumque mod est, quisimil ipsum corumqui aliatempos rem quiae estio. Od quat eum estemque il mi, ipsum quatiat. Ovitatur accus everia velentur res sae lita verest quaspit aquidebissi
doluptamusae con ra pa comnia sinctis aut pa dis explique cum nimosto rionsequas consequ
oditium sim sania quam, non res aut volum niminci isseque etur, omnimet inctur, odi offictotatem voluptat quatest eossinc itatecati te plat.
> Corpsgrootte 8,5 pt | interlinie 14 pt
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e14. Brief- en vervolgpapier

Het briefpapier is opgebouwd uit de
volgende onderdelen:

y=38 mm
Gemeente Utrecht
t.a.v. dhr Johan van Tuinwaarden
Postbus 3310
3501 TD Utrecht

Stichting eX:plain
Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
033 489 29 60
info@explain.nl
www.explain.nl

Logo
Dit is toegepast volgens het formaat
voor A4-gebruik.
Adresgegevens eX:plain

Iban NL54 ABNA 0563 2851 84
Btw NL804847058B01
Kvk 41189888

Amersfoort

22 augustus 2016

Telefoon

033 489 29 69

Kenmerk

Century Gothic

e-mail

d.vermeer@explain.nl

Beste Johan,

y=122,074mm

Lecepelia dis anis unt et quisqui squidita sinverum voluptatur?
Necumque mod est, quisimil ipsum corumqui aliatempos rem quiae estio. Od quat eum
estemque il mi, ipsum quatiat. Ovitatur accus everia velentur res sae lita verest quaspit
aquidebissi doluptamusae con ra pa comnia sinctis aut pa dis explique cum nimosto
rionsequas consequ oditium sim sania quam, non res aut volum niminci isseque etur,
omnimet inctur, odi offictotatem voluptat quatest eossinc itatecati te plat.
Aperita derionsecta ese labo. Odit imod mos et est ea ipsam, tem volupta con pernatibus ut endam, tem eum sequi cume etur aliquia nimus incto es sunt fugia simintiorion
por mo modias sum voloreh enistiatur, officipsae is ipsaepellore volore, occati doluptatur sita dolorrumqui nam ad mi, ommod qui torum untur? Aperumenetur solorro mo
quas videbisci voluptatem rem quid experum ut andite eatur sapis remque illoriant

Vervolgpapier
Identiek aan briefpapier, met alleen
logo en pay-off.

doloratempor reium qui omnimus doluptin nos exerum quiaerios porum volenih iciaerc
hillorum sam res sit rem in coreiuri quam es que sun.
que nus audictio enis maionsequi volenec aborere mporepr ovidenim ra vollam rem.
Vendae pori utati cusant velique doloria quiduciis non nosapiet hilitium et modicium
aut laborepe corehendi re, quae et doluptius, od quisimetusda sed ma quam fugia?
Met vriendelijke groet,

Diderik Vermeer
Projectmanager
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e15. Visitekaartjes

voorzijde eX:plain

achterzijde, twee varianten

Het visitekaartje van eX:plain heeft
een liggend formaat van 85 bij 55
mm.
In indesign kan bij ‘Voorkeuren’ het
documentraster worden opgezet.

Liesbeth Bos
onderwijskundige
l.bos@explain.nl
033 450 46 90
06 492 015 76

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.explain.nl

expertise ontwikkelen en beoordelen

voorzijde variant

Hierdoor ontstaan de rasterlijnen
met persoons- en adresgegevens.
De gegevens worden op het raster
gezet. De tekstvakken worden aan
de onderkant uitgelijnd.

dr. Sebastiaan de Klerk
research advisor
s.dklerk@explain.nl
+31 (0)33 750 10 05
+31 (0)6 466 012 01

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.explain.nl

Functietitels
We beginnen we met een onderkast.
Uitzondering: als de functietitel met
een afkorting begint, zoals HRmanager.

expertise ontwikkelen en beoordelen
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e16. Complimentscard

Ter goedkeuring
Ter inzage
Gaarne retour
Volgens afspraak

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
033 489 29 60
info@explain.nl
www.explain.nl

Volgens opdracht

Met vriendelijke groet,

expertise ontwikkelen en beoordelen
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e17. E-mailfooters

Voor de e-mailfooter wordt de RGBvariant van het logo gebruikt.
Adresgegevens
voor eX:plain

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.explain.nl

voor Branchecertificering

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.explain.nl

Adresgegevens en logo worden
gescheiden door een lijn van 0,25 pt.
Vanaf Indesign wordt van het
bestand een JPG gemaakt, op 96
dpi.
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e18. Advertentie

De advertentie bevat het
beeldconcept van eX:plain, en laat
een professional zien die trots zijn of
haar beroep uitoefent.
Het witte kader maakt onderdeel uit
van de opmaak en heeft een dikte
van 6 pt.

Veiligheid
van een
hoog niveau
Pienda dolupta turero
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

expertise ontwikkelen en beoordelen

www.explain.nl
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e19. Toepassing op vlag

De banier voor het pand is nu
toegepast op de voorkeurswijze:
diapositief op de blauwpaarse
achtergrond. Er zijn ook twee
alternatieven ontwikkeld voor een
variant op een witte achtergrond.
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e20. Beeldconcept eX:plain

Voor de homepage van de website
is een corporate beeldconcept
ontwikkeld. Dit concept vat met
een aantal elementen samen waar
eX:plain zich mee bezig houdt:
1.

Een professional die één van de
vakken uitoefent waar eX:plain
zich op richt. Hij/zij is altijd op
een trotse manier gefotografeerd
met de werkruimte of gebouw
als decor. Door het inflitsen
komt deze persoon ‘los’ van de
achtergrond.

2.

Het logo

3.

De pay-off. Ieder z’n vak
benadrukt dat het hier om een
professional gaat die dagelijks
profijt heeft van het werk dat
eX:plain voor hem/haar heeft
gedaan.

Het laten zien van mensen geeft ook
aan dat eX:plain zich realiseert dat
haar werk altijd blijft gaan over een
individueel iemand en deze verder,
vooruit helpen.
Het logo staat in dit geval onderaan
de uiting.
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e21. Beeldgebruik contactpersonen

MEER WETEN?

Voor de corporate website voegt
het CMS automatisch de blauwe
achtergrond toe. De upload is de
afbeelding met de transparante
achtergrond (png met transparantie).
De stappen in Photoshop:

Sandra Hilferink

1.

accountmanager

2.

033 461 21 59

3.

info@associatie.nl

4.

ONLINE MAGAZINE

5.

Contactpersoon vrijstaand op
55% transparant zetten
Voeg een aanpassingslaag toe:
zwart-wit
Vul een nieuwe laag volledig met
cmyk 40/0/0/15)
Command-klik de laag met
de contactpersoon. Inverteer
de selectie en vul deze in het
masker met 100% zwart.
Vermenigvuldig deze laag.

e-mailadres

inschrijven

Opslaan als .png met transparantie.
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e22. Toepassing huisstijl voor websites
hoofdnavigatie

steunkleuren

variant

leermiddelen

Bij roll-over draaien de x’jes een kwart
slag en worden zo een plusje van lees
verder of meer weten.

beoordelen en
certificeren

de gele kleur wordt
gebruikt om aan te
geven dat het om een
nieuwsbericht gaat

Lees meer over onze
aanpak en slimme
oplossingen die we samen
met klanten hebben
ontwikkeld

achterkaderverschuiving:
x = 3 pt, y=3 pt

buttonstijl
normaal

de rode kleur verwijst
naar Smart Educational
Tools. Een button die
verwijst naar de site van
Smart Educational Tools
heeft daarom een rode
roll-over.

roll-over

meer weten?

meer weten?

gebruik van iconen
zoekvenster

aanmelden, bevestigen

locatie
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e23 Schetsvoorstel offertemap

Disketteweg 6 > 3821 AR Amersfoort > t 033 461 21 59
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ln.nialpxe

perforatie voor visitekaart
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e24 Schetsvoorstel rolbanners

www.explain.nl

www..explain.nl
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s1. Logo introductie

onderdeel van het eX:plain logo komt terug in het logo
van Smart Educational Tools

het roteren en vermenigvuldigen van de pijl levert een ‘asterisk’ op

Tegelijkertijd met de ontwikkeling
van een nieuw eX:plain logo is
ook het nieuwe logo voor Smart
Educational Tools ontwikkeld.
Ten opzichte van het oude logo
was eX:plain het hoofdmerk en
Smart Educational de onderregel. In
deze nieuwe versie zijn deze rollen
omgekeerd.
Het logo van Smart Educational
Tools ligt dicht bij het eX:plain logo.
Het heeft een eigen rode steunkleur
gekregen en de fonts van het
woordmerk zijn identiek.
Asterisk
Het roteren van de pijl uit de X van
eX:plain levert een asterisk op. Met
dit teken kun je een woord ‘merken’
en dat gebeurt ook: het wordt
hiermee een merk.

endorser onderregel

pijl die vooruit wijst, mensen vooruit helpen
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s2. Logo en endorser

Logo met pay-off

Het Smart Educational logo is
altijd te zien in combinatie met de
onderregel ‘by ex:plain’. eX:plain
wordt als endorser met een
onderkast geschreven omdat het hier
niet als merknaam verschijnt, dan
zouden er twee merken in het logo
zitten.
De kleinste logoformaten gelden
voor hoge resolutie drukwerk.

Logo zonder pay-off (als endorser onleesbaar wordt)

12,5 mm

Kleinste logoformaat (endorser valt hier weg)

7,8 mm
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s3. Minimale ruimte rondom logo

De minimale witruimte rondom het
logo is de asterisk van het logo
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s4. Voorkeurspositie op de pagina A4

het logo staat hier altijd rechtsboven op de pagina
dit is ook het maximumformaat op A4
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s5. Voorkeurspositie op de pagina A5

het logo staat hier ook altijd rechtsboven op de pagina
dit is ook het maximumformaat op A5
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s6. Kleurgebruik binnen het logo

Kleurenpalet

Pantone
2024 U

Pantone
dark Blue U

60%

PMS Pantone 2024 U
CMYK 0/68/60/0
RGB 242/116/97
hex #f27461

PMS Pantone Dark Blue U
CMYK 100, 100, 0, 10
RGB 46/36/122
hex #2E247A

Plaats het Smart Educational Tools
logo bij voorkeur op een witte
achtergrond.
Foliekleuren
Deze kunnen het beste met de
leverancier van de folie afgestemd
worden. Er zijn namelijk teveel
varianten, dun, dik, doorschijnend
en verschillende waaiers om hier
iets over vast te stellen in dit
huisstijlhandboek.
Dit geldt ook voor de RAL kleuren.

De lichte variant van PMS 2024 U is een
tint van 60%. Op een witte achtergrond
kan deze tint in raster gedrukt worden.
Op een donkere ondergrond kan
hiervoor een extra PMS geselecteerd
worden:
PMS 162 U
CMYK 0/68/60/0 (60%)
RGB 201/224/239
hex #C9E0EF

PMS Pantone 162 C

Pantone
162 C

PMS Pantone Reflex Blue C

Pantone
refl. blue C
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s7. Diapositief en grijstintengebruik

voorkeur, op witte achtergrond

diapositief gebruik
(voorkeur)

diapositief gebruik
(variant)

grijstinten, opgebouw uit
90% 70% en 40% zwart

diapositief gebruik in grijstinten

verkeerd diapositief gebruik,
onrustige achtergrond
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s8. Iconentaal

De iconen die ontwikkeld zijn
voor eX:plain kunnen met een
kleuraanpassing gebruikt worden
voor Smart Educational Tools.
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s9. Gebruik van iconen

Veilig bestellen
Bij Smart Educational Tools
bestel je je boeken achter een
login. Dat is veiliger en zorgt
ervoor dat je een volgende keer
veel sneller een bestelling kunt
plaatsen. Safe, snel en goed.
Dat is de webshop van Smart
Educational Tools.
Riberiam harcitam et magnis
utem conetur aut ium
quiatemqui dolupti odisite
ctatiatem qui quo esequibus,
sequiatur? Digendaerati dem dit
quam unt facim nus conecatur,
si blabo. Itatur? Quibus il mos
audam fuga.

De pluspunten
Zoekt u meer informatie?
eX:plain is een specialist en
autoriteit in dat vak. We werken
intensief samen met werkgevers
en onderwijsinstellingen aan
branchecertificaten en diploma’s
die de markt herkent en erkent.
Vakdiploma’s van waarde
die deuren openen. We zijn
sterk in de afstemming tussen
verschillende stakeholders
en kunnen in korte tijd een
landelijke norm voor de
deskundigheid van een hele
beroepsgroep ontwikkelen en
borgen.

Gebruik de iconen bij voorkeur in
combinatie met een grijs kader.
Formaat van icoon varieert
afhankelijk van de vorm.

nooit meer in de rij
altijd als eerste de
docentexemplaren

hoogte icoon = 6,1 mm

10% korting

direct opzegbaar

hoogte icoon = 7 mm
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s10. Brief- en vervolgpapier

Het briefpapier is opgebouwd uit de
volgende ondedelen:

y=47,75 mm
Gemeente Utrecht
t.a.v. dhr Johan van Tuinwaarden
Postbus 3310
3501 TD Utrecht

Stichting eX:plain
Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
033 489 29 60
info@smarteducationaltools.nl
www.smarteducationaltools.nl

Logo
Dit is toegepast volgens het formaat
voor A4-gebruik.
Adresgegevens

Iban NL54 ABNA 0563 2851 84
Btw NL804847058B01
Kvk 41189888

Amersfoort

22 augustus 2016

Telefoon		
Kenmerk

033 489 29 69

Century Gothic

e-mail		

d.vermeer@explain.nl

Beste Johan,

y=122,074 mm

Lecepelia dis anis unt et quisqui squidita sinverum voluptatur?
Necumque mod est, quisimil ipsum corumqui aliatempos rem quiae estio. Od quat eum
estemque il mi, ipsum quatiat. Ovitatur accus everia velentur res sae lita verest quaspit
aquidebissi doluptamusae con ra pa comnia sinctis aut pa dis explique cum nimosto
rionsequas consequ oditium sim sania quam, non res aut volum niminci isseque etur,
omnimet inctur, odi offictotatem voluptat quatest eossinc itatecati te plat.
Aperita derionsecta ese labo. Odit imod mos et est ea ipsam, tem volupta con pernatibus ut endam, tem eum sequi cume etur aliquia nimus incto es sunt fugia simintiorion
por mo modias sum voloreh enistiatur, officipsae is ipsaepellore volore, occati doluptatur sita dolorrumqui nam ad mi, ommod qui torum untur? Aperumenetur solorro mo
quas videbisci voluptatem rem quid experum ut andite eatur sapis remque illoriant

Vervolgpapier
Identiek aan briefpapier, met alleen
logo en endorser.

doloratempor reium qui omnimus doluptin nos exerum quiaerios porum volenih iciaerc
hillorum sam res sit rem in coreiuri quam es que sun.
que nus audictio enis maionsequi volenec aborere mporepr ovidenim ra vollam rem.
Vendae pori utati cusant velique doloria quiduciis non nosapiet hilitium et modicium
aut laborepe corehendi re, quae et doluptius, od quisimetusda sed ma quam fugia?
Met vriendelijke groet,

Diderik Vermeer
Projectmanager
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s11. Visitekaartjes

voorzijde Smart Educational Tools

achterzijde, twee varianten (beeldmerk horizontaal en verticaal gecentreerd)

Het visitekaartje van Smart
Educational Tools heeft een liggend
formaat van 85 bij 55 mm.
In Indesign kan bij ‘Voorkeuren’ het
documentraster worden opgezet.

Liesbeth Bos
onderwijskundige
l.bos@explain.nl
06 492 015 76

Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort
033 450 46 90
smarteducationaltools.nl

Hierdoor ontstaan de rasterlijnen
met persoons- en adresgegevens.
De gegevens worden op het raster
gezet. De tekstvakken worden aan
de onderkant uitgelijnd.
Functietitels
We beginnen we met een onderkast.
Uitzondering: als de functietitel met
een afkorting begint, zoals HRmanager.
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y=239,568

y=187,578 mm

s12. Complimentscard

y=81,7 mm

Ter goedkeuring
Ter inzage
Gaarne retour
Volgens afspraak

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
033 489 29 60
info@smarteducationaltools.nl
www.smarteducationaltools.nl

y=94,28 mm

Volgens opdracht

Met vriendelijke groet,
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s13. E-mailfooter

Voor de e-mailfooter wordt de RGBvariant van het logo gebruikt.
Adresgegevens

Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.smarteducationaltools.nl

Adresgegevens en logo worden
gescheiden door een lijn van 0,25 pt.
Vanaf Indesign wordt van het
bestand een JPG gemaakt, op 96
dpi.
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s14. Beeldgebruik Smart Educational Tools

Op de homepage van de Smart
Educational Tools krijgt de visual
een grafische laag. De paars-blauwe
kleur staat altijd links en geeft zo
ruimte aan een witte heading. Model/
object staat bij voorkeur aan de
rechterkant , zoals in dit voorbeeld.

Met onze slimme
leermiddelen beter in je vak

Instellingen verloop
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s15. Gebruik voor web
grafische stijl navigatie

Particuliere beveiliging

Publieke veiligheid

Beveiliger

MTV

Coordinator

HTV

Event Security Officer

Keuzedelen

BOA

Persoonsbeveiliging

Evenementen en persoonsbeveiliging

Verloop
De grafische achtergrond kan ook
zonder beeld worden toegepast
zoals in een navigatievenster.
Instellingen verloop

Praktijkwerkboeken
Onderzoek en observatie
Verkeer

Particulier onderzoeker

Verkeersregelaar

Cameratoezicht

buttonstijl
normaal

roll-over

meer weten?

kaderstijl navigatie

meer weten?
Particuliere beveiliging

diapositieve stijl

Beveiliger
Coordinator
Keuzedelen

over ons

Praktijkwerkboeken
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Evaluatie bijeenkomst GHRT

V-learning is sterk verbeterd

nieuw lesmateriaal Event Security Officer

datum docentendag 2018 bekend

Veiligheid is het
sleutelwoord
In 2014 kwamen we in contact met
de schrijvers van de methode voor de

Van boek naar
blended learning
In 2014 kwamen we in contact met
de schrijvers van de methode voor de

Direct naar
de webshop

inschrijven

eX:plain Smart Educational Tools heeft in samenwerking met vakexperts Gerard van Duykeren, Dirk van den Heuvel en Rob van der Lans
lesmateriaal samengesteld voor de opleiding
Event Security Officer (ESO). De boeken zijn
sinds eind 2016 beschikbaar. Vanaf begin dit
jaar is de bijbehorende digitale omgeving via
Exeleer MBO gereed gekomen. eX:plain Smart
Educational Tools heeft in samenwerking met
vakexperts Gerard van Duykeren, Dirk van den
Heuvel en Rob van der Lans lesmateriaal samengesteld.

Nieuw lesmateriaal Event Security Officer

zet in uw agenda

Ook in het voorjaar van 2017 organiseert eX:plain Smart Educational Tools een Docentendag in het voorjaar voor de gebruikers van en geïnteresseerden in de leermiddelen van
eX:plain. Dit jaar bent u van harte welkom op woensdag 19 april. Houd deze datum dus
vrij in uw agenda. De komende tijd wordt het programma samengesteld en ontvangt u
van ons de uitnodiging.

Datum docentendag 2018 bekend

In deze nieuwsbrief:

september 2017

online versie | naar de webshop

s16. e-mail nieuwsbrief
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In 2014 kwamen we in contact met
de schrijvers van de methode voor de
mbo-opleiding beveiliger: Dirk van den
Heuvel en Rob van der Lans. Zij wisten dat
ze een lesmethode hadden geschreven
die perfect aansloot op de examens aan
het einde van de opleiding.
Lees verder>>

In 2014 kwamen we in contact met
de schrijvers van de methode voor de
mbo-opleiding beveiliger: Dirk van den
Heuvel en Rob van der Lans. Zij wisten dat
ze een lesmethode hadden geschreven die
perfect aansloot op de examens aan het
einde van de opleiding.
Lees verder>>

Rob van der Linden, auteur

neem contact op

Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort
033 489 29 60

uitschrijven

naar de website

Smart Educational Tools

nu verkrijgbaar

‘Persoonsbeveiliger’

Nieuwe methode

eX:plain Smart Educational Tools heeft in samenwerking met vakexperts Gerard van Duykeren, Dirk van den Heuvel en Rob van der
Lans lesmateriaal samengesteld voor de opleiding Event Security Officer (ESO). De boeken
zijn sinds eind 2016 beschikbaar. Vanaf begin
dit jaar is de bijbehorende digitale omgeving
via Exeleer MBO gereed gekomen.
Met dit lesmateriaal kunnen studenten zich
optimaal voorbereiden op het ESO examen
van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere. Event Security Officer (ESO). De boeken
zijn sinds eind 2016 beschikbaar. Vanaf begin
dit jaar is de bijbehorende digitale omgeving
via Exeleer MBO gereed gekomen.

“V-learning hebben we volledig vernieuwd”

Veiligheid is het
sleutelwoord

Van boek naar
blended learning

Direct naar
de webshop

inschrijven

eX:plain Smart Educational Tools heeft in samenwerking met vakexperts Gerard van Duykeren, Dirk van den Heuvel en Rob van der Lans
lesmateriaal samengesteld voor de opleiding
Event Security Officer (ESO). De boeken zijn
sinds eind 2016 beschikbaar. Vanaf begin dit
jaar is de bijbehorende digitale omgeving via
Exeleer MBO gereed gekomen. eX:plain Smart
Educational Tools heeft in samenwerking met
vakexperts Gerard van Duykeren, Dirk van den
Heuvel en Rob van der Lans lesmateriaal samengesteld.

Huisstijlontwikkeling en huisstijlhandboek:

Creatieve communicatie. Begrepen.

hallo@wijzijnroger.nl
www.wijzijnroger.nl

