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Huisstijlgids Zwijsen1  Inhoud en aanwijzingen vooraf

Deze huisstijlgids beschrijft de toepassingen van het corporate logo van Zwijsen in Zwijsen-uitgaven en Zwijsen-
promotiemiddelen. Wanneer u in samenwerking met of in opdracht van Zwijsen werkt en het logo van Zwijsen wilt gebruiken 
in vormgeving van Zwijsenproducten, kunt u op pagina 22 e.v. de benodigde bestanden downloaden. 

Voor gebruik van het logo door partners of andere externe partijen, op materialen die niet door Zwijsen geproduceerd 
worden, gelden eenvoudiger regels. U kunt die vinden in de Huisstijlgids uitingen van partners.

In situaties waarin deze gids en bijbehorende bestanden niet toereikend zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met één 
van de artdirectors van Zwijsen.
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Huisstijlgids Zwijsen2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik

Opbouw van het logo

Het logo van Zwijsen is opgebouwd uit 6 gekleurde vlakjes, de naam Zwijsen en een pay-off. De vlakjes hebben een eigen, 
vaste kleur en de letters z w ij s e n zijn wit. Het blauwe vlakje van de ij is gekanteld naar rechts. 
De achtergrond is wit of blauw. Bij gebruik op de blauwe achtergrondkleur valt het blauwe vlakje van de ij weg en ontstaat 
een ‘negative space effect’. 

De pay-off is wit of blauw, afhankelijk van de achtergrond, en staat op een vaste plaats onder het logo. De standaard pay-off 
is Breng leren tot leven. Wanneer het logo specifiek gebruikt wordt voor de consumentenmarkt, wordt als pay-off Sluit aan 
bij school gebruikt. 

In uitzonderlijke gevallen mag de pay-off los van het logo gepositioneerd worden. Neem hiervoor contact op met een van de 
artdirectors van Zwijsen.
Op boekruggen wordt de pay-off vanwege leesbaarheid weggelaten.

In het logo wordt de Amaranth gebruikt, een free font dat voor iedereen toegankelijk is.
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Huisstijlgids Zwijsen

Gebruik van het logo
Het logo wordt bij voorkeur in kleur gebruikt, of op een volvlak, of met transparantie in de bovenste helft. 

Bij gebruik op een volvlak is de achtergrond in dezelfde kleur blauw als het blauw van het vakje met de ij, of de achtergrond 
is wit. De pay-off is blauw op het witte vlak en wit op het blauwe. 
Elk logobestand heeft de minimale ruimte rondom het logo in zich. Deze ruimte mag niet worden afgesneden. Bij vergroten 
of verkleinen schaalt deze ruimte mee.

Wanneer gebruik van het logo in kleur niet mogelijk is, zijn varianten in grijswaarden en zwartwit voorhanden. De versie in 
grijswaarden wordt eveneens gebruikt op een wit vlak, de zwarte en witte varianten kunnen zonder achtergrond gebruikt 
worden, maar moeten wel de denkbeeldige ruimte om zich heen hebben. 

Wanneer bovenstaande logo’s niet toereikend zijn, kan bij uitzondering een lijnvariant gebruikt worden:

De zwarte logo’s kunnen na overleg ook worden gebruikt voor drukwerk in 1 steunkleur, anders dan zwart of wit. 
Het logo mag bij gebruik op volvlak nooit worden overlapt of doorsneden door een ander element (beeld, kleurvlak,  
typografie), zonder overleg vooraf met een van de artdirectors van Zwijsen.

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik
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Huisstijlgids Zwijsen

Het fc-logo met transparantie in de bovenste helft heeft een basis in een blauw of wit vlak. Dit kleurvlak heeft bij plaatsing 
op 100% de minimale hoogte van 20 mm (afloop niet meegerekend), de breedte kan variëren afhankelijk van het ontwerp.  
Het vlak kan links- en/of rechtsboven een ronde hoek hebben. Deze variant van het logo kan gebruikt worden op elke achter-
grond (kleurvlak, illustratie, foto, video).

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik



7

Huisstijlgids Zwijsen

Logovarianten
Wanneer vanwege de leesbaarheid de pay-off niet onder het logo past, komt die naast het logo te staan. 
Graag overleg hierover met de artdirectors van Zwijsen.

Aansluitend bij het corporate logo zijn voor de consumentenmarkt logo’s ontwikkeld met als enige verschil de pay-off: Sluit aan bij school

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik
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Huisstijlgids Zwijsen

Onderstaande varianten zijn NIET toegestaan! 

De pay-off mag niet vergroot, verbreed of uitgespatieerd worden.

De kleur van de pay-off mag niet worden aangepast.

De pay-off staat gecentreerd onder het logo, en mag niet verplaatst worden.

Het logo staat op een witte of blauwe achtergrond (blauw exact de kleur van het blauwe vlakje in het logo), of steekt half uit 
een wit of blauw vlak (zie pag. 5 van deze gids). Andere achtergronden zijn niet toegestaan.

Breng leren tot leven

Breng leren tot leven

Breng leren tot leven

Breng leren tot leven

B r e n g  l e r e n  t o t  l e v e n

Breng leren tot leven

Breng leren tot leven

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik
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Huisstijlgids Zwijsen

Logo voor online gebruik
Het logo wordt aangeboden in 3 breedtes (100 px, 200 px en 800 px breed) en 2 bestandsformaten (.png en .jpg).
Ook is er een geanimeerd logo. 
Alleen voor online gebruik mag het logo ook met transparante achtergrond gebruikt worden, maar alleen wanneer de 
pay-off voldoende leesbaar blijft. Overleg hierover met de artdirectors van Zwijsen. Bij hen kunt u ook terecht voor andere 
formaten. 

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik
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Huisstijlgids Zwijsen

Kleuren
Naast de kleuren uit het logo is een aanvullend kleurenpalet gemaakt, dat in helderheid aansluit bij het logo. Gebruik in 
vormgeving voor Zwijsenproducten in basis deze kleuren, of kleuren met vergelijkbare helderheid. 
Uit het totaalpalet mag vrij gekozen worden: de kleuren zijn niet toegewezen aan vakgebieden of bedrijfssegmenten. Wel is 
het (lichte) blauw uit het logo de kleur die gebruikt wordt als corporatekleur.

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik
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The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dogThe quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
Verdana regular

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
Verdana italic

The quick brown fox jumps over the lazy dog

De Amaranth wordt in corporate vormgeving ook gebruikt voor (sub)koppen. Voor broodtekst is gekozen voor de Calibri,  
een font dat zowel in druk als op web goed leesbaar is. Wanneer de Calibri geen optie is, is de Verdana een goed alternatief.

* Het font Calibri kent een gratis versie voor Windows. Voor Mac is de gratis versie van de Calibri echter een oude fontversie, 
die conversieproblemen oplevert. Dit font mag dus niet worden gebruikt! Voor Mac dient u de nieuwste versie van Calibri aan te 
schaffen. Als u dat doet via info@bitmap.nl en daarbij aangeeft dat u het font aanschaft t.b.v. Zwijsen, dan krijgt u 10% korting. 

Fontgebruik

2  Logo-, pay-off-, kleur- en fontgebruik

*
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Huisstijlgids Zwijsen3  Corporate drukwerk en Office-templates

Op het corporate drukwerk is een variatie op het logo gemaakt, waarbij logo en pay-off gesplitst zijn.
Zwijsen-medewerkers hebben de beschikking over sjablonen voor Officeprogramma’s, waarin het logo verwerkt is. 
Wanneer u als externe partij werkt aan vormgeving binnen die programma’s, vraag dan naar de mogelijkheden om 
onze templates te gebruiken.

Laura van Merendonk | artdirector

l.v.merendonk@zwijsen.nl 
+31 (0)13 583 8906

visitekaartje voorzijde

Venster

Uitgeverij Zwijsen BV
Postbus 805
5000 AV  Tilburg

envelop C4

Uitgeverij Zwijsen BV
Postbus 805
5000 AV  Tilburg

+31 (0)13 583 8800
info@zwijsen.nl
www.zwijsen.nl
 

Maakt deel uit van WPG Uitgevers BV

met vriendelijke groet,

❑  

❑  zoals afgesproken

❑  .........................................................................

met-vriendelijke-groet kaart

Uitgeverij Zwijsen BV
Postbus 805
5000 AV  Tilburg

envelop EA5

briefpapier

Excel spreadsheet

Uitgeverij Zwijsen BV Postbus 805 | 5000 AV  Tilburg 
 Hart van Brabantlaan 18 | 5038 JL  Tilburg
 T +31 (0)13 583 8800 | www.zwijsen.nl

 Maakt deel uit van WPG Uitgevers BV

visitekaartje achterzijde
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Huisstijlgids Zwijsen4  Marketing en promotie

De vormgeving van Zwijsen marketing- en promotieproducten is fris, overzichtelijk en helder, en maakt herkenbaar gebruik 
van de kleuren uit het huisstijlpalet en veel wit. Het donkerblauw is de tweede kleur die als herkenbare corporate kleur het 
meest terugkomt. 

De balk waarop het logo rust wordt vaak doorgetrokken tot een basisvlak onder aan de pagina. Zoveel mogelijk wordt in 
vormgeving gezocht naar pakkende manieren om ‘Brengt leren tot leven’ naar voren te brengen, bijvoorbeeld door  
verrassend te drukken, vouwen of stansen. 

Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van effecten zoals schaduwen, dieptewerking, waardoor de stijl plat en helder is.

Voor producten voor marketing en promotie gelden genoemde logoregels. In overleg met de artdirectors van Zwijsen kan  
hiervan worden afgeweken.

Onze accountmanagers 
brengen de methoden van Zwijsen graag bij u tot leven

Petra Zikkenheiner
Noordwest

Juliette Nieuwenhuis
Zuidwest

Willemijn Kuiken
Zuidoost

Joris de Kok
Midden en West

Gedo Klein
Midden en Oost

Bart Bastiaan
Noordoost

is het niet eenvoudig om te bepalen welke methode de beste is voor úw school. Onze 

accountmanagers zijn specialisten in deze keuzetrajecten. Zij staan voor u klaar met 

van Zwijsen of wilt u begeleiding op maat? De methodespecialisten van Zwijsen Plus 

helpen u hier graag bij. De tarieven voor deze service vindt u op zwijsen.nl.

Maak van uw methodekeuze een zekere keuze 
en neem contact op met de accountmanager in uw rayon!

B
75049300  l  Fo

to
’s R

en
ate R

eitler Fo
to

grafieKlantenservice: 013 583 88 88 
of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Accountmanagers Methodespecialisten 
Zwijsen Plus

Onderwijs is maatwerk 
Ons advies ook!

Petra Zikkenheiner

Noordwest

 013 583 88 42

Joris de Kok

Midden en West

 013 583 89 39

Juliette Nieuwenhuis

Zuidwest

 013 583 88 70

Gedo Klein

Midden en Oost

 013 583 89 32

Bart Bastiaan

Noordoost

 013 583 88 40

Anouk Hofstee

Landelijk

 013 583 89 03

Willemijn Kuiken

Zuidoost

 013 583 88 61

Inge Feleus

Landelijk

 013 583 88 83

zwijsen.nl

SAVE THE DATE!
04-10-2016

waar ligt úw focus?
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Huisstijlgids Zwijsen

Schatkist

groep 1 en 2

Informatiebrochure

13

Tips voor 21e eeuwse vaardigheden

De activiteiten in Schatkist stimuleren de 21e eeuwse vaardig-

heden. U krijgt suggesties om deze nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen. Daarbij staat het coöperatief leren centraal. Door

de coöperatieve werkvormen verkennen de kinderen met elkaar

een probleem en bepalen ze samen de oplossing. De kinderen

zijn creatief, gaan samenwerken en leren met het verwerken van

informatie om te gaan.

Differentiatie

Interview

Heleen Dekker, juf in groep 2 van kindcentrum Oranje-Nassau in Papendrecht: 

“Schatkist biedt een nieuwe kijk op het kleuteronderwijs. De methode is veel 
meer gericht op wat er van de kinderen van nu wordt gevraagd. Er zitten bij-
voorbeeld veel coöperatieve werkvormen in de methode. Met die 21e eeuwse 
vaardigheden zijn de kinderen nu volop bezig. Ze leren samenwerken en over-
leggen met elkaar. Dat moeten ze van jongs af aan leren. Het is mooi dat dit 
wordt aangeboden in Schatkist.” 

Lees het interview op zwijsen.nl/schatkist.

12

Differentiatie

Elk kind is anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Schatkist houdt rekening met 
die verschillen. We bieden een verantwoord en passend aanbod voor alle kinderen. Zo is leren en spelen leuk 
voor iedereen.

Elke activiteit kent verschillende niveaus

Schatkist werkt met drie herkenbare aanpakken bij alle activiteiten en

voor alle ontwikkelingsgebieden: ster, maan en zon. Deze drie aan-

pakken komen in groep 3 ook terug in de methode Veilig leren lezen.

Intensiveren of uitdagen 

Bij elke activiteit kunt u dus een stapje omhoog of omlaag. Binnen

een anker worden bij elke activiteit zowel voor groep 1 als groep 2 

aanbevelingen gedaan om de activiteit geschikt te maken voor 

kinderen met een zonaanpak en kinderen met een steraanpak.

Op deze manier kunt u al meteen een periodeplan maken.

Woordenschat

Per activiteit worden de woorden ingedeeld in de volgende niveaus:

- ster groep 1

- zon groep 2.

De indeling is afgestemd op de BAK- en WAK-lijst. Als leerkracht ziet 

u welke woorden een kind gemiddeld  beheerst en welke woorden

voor hem of haar nog moeilijk zijn.

Oók voor taalzwakke kinderen

Schatkist editie 3 hecht veel belang aan het stimuleren van de

ontwikkeling bij de VVE-doelgroep en bij taalzwakke kinderen. Bij

alle activiteiten vindt u bijvoorbeeld expliciete handvatten voor de 

aanpak van preteaching en verlengde instructie. In elk anker is er

een preteachingactiviteit opgenomen. Daarnaast zijn er concrete 

handreikingen voor extra intensivering onder het kopje ‘differen-

tiatie’. Ook vindt u veel adviezen bij ‘tips en verdieping’. Zo wordt

er bijvoorbeeld aangegeven hoe u anderstalige nieuwkomers kunt

betrekken bij de activiteiten of hoe u de participatie van ouders 

kunt versterken.

w o o r d e n s c h at

a  
o

a          a  
verlegeno
einde van de dag

a          a  
o

jezelf voorstellen
schrijven

a  
het dagboek

 Intensivering

Basis  

Uitdaging

Alles wat je wilt weten over AVI

Zwijsen 
sluit 100% aan 

bij school

Compleet aanbod AVI-boeken

Sluit aan bij school

Sluit aan bij school

Zwijsen is 

marktleider 

leren lezenNajaar 2017

978-90-487-2251-8
€ 9,95   7+

9

Pakket

Pakket

Pakket

Pakket

Pakket

Rompompom

ISBN 978-90-487-3018-6
9 producten 
Prijs € 108,55

Maan roos vis

ISBN 978-90-487-3019-3
10 producten 
Prijs € 130,05

Woezel & Pip

ISBN 978-90-487-3017-9
7 producten 
Prijs € 72,20

Dolfje Weerwolfje

ISBN 978-90-487-3020-9
4 producten 
Prijs € 41,80

Mees Kees

ISBN 978-90-487-3021-6
3 producten 
Prijs € 27,40

Woezel & Pip

Dolfje Weerwolfje

Mees Kees

978-90-487-2266-2
€ 5,95   4+

978-90-487-2963-0
€ 12,50   3+

978-90-487-2267-9
€ 6,95  5+  AVI start

978-90-487-2962-3
€ 5,95   4+

978-90-487-2252-5
€ 21,95   3+

978-90-487-2253-2
€ 9,95   3+

978-90-487-2961-6
€ 5,95   7+

978-90-487-2960-9
€ 8,95   7+

978-90-487-3002-5
€ 5,95   8+

978-90-487-2998-2
€ 12,50   8+

978-90-487-2290-7
€ 16,95   7+

978-90-487-3000-1
€ 8,95   8+

978-90-487-3306-4
€ 8,95   3+

978-90-487-1428-5
€ 21,95   6+

Leerdoel pakketten

10

978-90-487-2266-2
€ 5,95   4+

978-90-487-2267-9
€ 6,95   5+

978-90-487-2289-1
€ 5,95   6+

taal & lezen

978-90-487-2959-3
€ 8,95   6+

978-90-487-2958-6
€ 8,95   6+

978-90-487-2288-4
€ 13,50   6+

978-90-487-3028-5
€ 24,95   5+

978-90-487-2960-9
€ 8,95   7+

978-90-487-2998-2
€ 12,50   8+

978-90-487-3000-1
€ 8,95   8+

978-90-487-2961-6
€ 5,95   7+

978-90-487-1765-1
€ 7,95   6+

978-90-487-2291-4
€ 13,50   4+

978-90-487-3122-0
€ 8,95   4+

’Een aanrader voor alle 
beginnende lezers in groep 3!’

978-90-487-3121-3
€ 21,95   4+

978-90-487-3118-3
€ 13,95   4+

978-90-487-3261-6
€ 9,95   4+

978-90-487-3308-8
€ 5,95   4+

Haal het

in huis!
van schoolleukste

zwijsen.nl/thuisoefenenSluit aan bij school

Sluit 
100% aan 
bij school

4  Marketing en promotie
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In educatieve uitgeefmaterialen wordt het logo op een vaste plaats en manier gebruikt. In Indesign zijn sjablonen gemaakt 
om steeds als basis voor vormgeving te gebruiken. In deze .indd bestanden staan in een aparte laag instructies over het 
wijzigen van paginaformaten, waardoor elke vormgever ze als basis gebruiken kan. Downloadbare bestanden staan op pagina 
24 en 25 van deze gids.

Op omslagen staat aan de voorkant linksonder het logo (met transparantie in de bovenste helft) en de pay-off Breng leren 
tot leven. Wanneer de transparantie problemen met de achtergrond geeft, kan een zacht verloop tussen logo en achtergrond 
gebruikt worden.
• Op de rug staat het logo bij uitzondering zonder pay-off. Wanneer een rug te dun is voor het logo, wordt alleen een oranje 

blokje met witte z gebruikt, niet gekanteld.
• Op de achterkant van het omslag staat een blauw vlak over de gehele hoogte van het boek, met daarin nogmaals het logo. 
• Er is een witte ruimte uitgespaard voor een barcode, die horizontaal en vertikaal gecentreerd wordt in het witte vlak. 

Alle overige ruimte op rug, voor- en achterplat zijn vrij voor vormgeving.

5  Uitgeefmaterialen educatief
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Huisstijlgids Zwijsen5  Uitgeefmaterialen educatief

Op dozen, kaarten, posters staat het logo zoals op de voorkant van een boekomslag.

Op titelpagina’s komt het logo op een witte achtergrond, gecentreerd onder aan de pagina.

van:

schrijfboek 8

doosomslag

titelpagina

poster

Groep 3

3e druk
ISBN: 978.90.487. 2342.3

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

www.zwijsen.nl
www.pennenstreken.nl
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Huisstijlgids Zwijsen6  Uitgeefmaterialen consumentenmarkt

De meeste boeken voor de consumentenmarkt worden ook op scholen gebruikt. Daarom komt ook hierop het logo met  
corporate pay-off Breng leren tot leven, tenzij de uitgever aangeeft dat het vervangen wordt door Sluit aan bij school. 
Het logo op een vaste plaats en manier gebruikt. In Indesign zijn sjablonen gemaakt om steeds als basis voor vormgeving te 
gebruiken. In deze .indd-bestanden staan in een aparte laag instructies over het wijzigen van paginaformaten, waardoor elke 
vormgever ze als basis gebruiken kan. Downloadbare bestanden staan op pagina 26.

Op omslagen staat aan de voorkant linksonder het logo met transparantie in de bovenste helft. Wanneer de transparantie 
problemen met de achtergrond geeft, kan een zacht verloop tussen logo en achtergrond gebruikt worden.
•  Op de rug staat het logo bij uitzondering zonder pay-off, en op een wit vlak. Wanneer een rug van een boekje te dun is 

voor het logo, wordt alleen een oranje blokje met witte z gebruikt, niet gekanteld. Onder het logo staat een leeftijd ge-
noemd in zwarte of witte cijfers. Die staan in een schuin vlakje dat doorloopt op voor- en achterzijde van het omslag.

•  Op de achterzijde staan 4 balkjes met tekst met in de onderste steeds Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. De teksten in 
de 3 balkjes daarboven variëren per boek. Onder het vierde balkje komt een balkje zonder tekst.

•  Het balkje van Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 is altijd blauw, de kleur van het balkje van het logo. De kleuren van 
het onderste en de 3 bovenste balkjes op de achterzijde en van het vlakje waarin de leeftijd op de rug genoemd word, 
zijn kleuren uit het Zwijsenpalet (zie p. 10 van deze gids). Het is alleen niet toegestaan om het vlakje waarin de leeftijd 
staat blauw te maken, omdat het dan wegvalt op de voorzijde. Alle overige ruimte op rug, voor- en achterplat zijn vrij voor 
vormgeving.

•  Wanneer het blauwe logovlak een probleem is in de vormgeving mag bij uitzondering het logo met een witte balk gekozen 
worden. In dat geval komt ook op de achterkant de Zwijsentekst in een witte in plaats van blauwe balk.

AVI M4

sluit aan bij Veilig leren lezen

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+
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Huisstijlgids Zwijsen6  Uitgeefmaterialen consumentenmarkt

Op titelpagina’s komt het logo op een witte achtergrond, gecentreerd onder aan de pagina.

Wanneer een titelpagina niet in kleur gedrukt wordt, wordt het grijswaarden-logo gebruikt.

Op edutainmentmaterialen wordt het logo afwijkend gebruikt, omdat voor deze markt met partners een vignet ontwikkeld 
is. Dit vignet bestaat uit 3 witte vlakken, waarin leeftijd, vakgebied en Zwijsenlogo met de pay-off Sluit aan bij school staan. 

Het vignet staat altijd aflopend aan de onderkant van het materiaal. De kleur van leeftijd en vakgebied mogen worden aan-
gepast.

met de letters van school

4-6 jaar

Sluit 100% aan bij wat je kind op school leert.

10
NUMMERS
NU VOOR MAAR

€28,-
abonnement stopt 

automatisch

met de letters van school

speciaal voor kleuters 
in groep 1 én 2

4-6 jaar

lezen
rekenen
schrijven
puzzelen
kleuren

gratis
proefnummer
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6+ 7+ 9-12 9-12 10+

Voorbeelden van kleurvariaties.

6  Uitgeefmaterialen consumentenmarkt

AVI M4

sluit aan bij Veilig leren lezen

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+

AVI M4

sluit aan bij Veilig leren lezen

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+

AVI M4

sluit aan bij Veilig leren lezen

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+

AVI M4

sluit aan bij Veilig leren lezen

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+

AVI M4

sluit aan bij Veilig leren lezen

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7+
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Huisstijlgids Zwijsen7  Online impressie
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Huisstijlgids Zwijsen8  Pictogrammen

Voor gebruik in de materialen van Zwijsen zijn heldere, strakke en eenduidige pictogrammen ontwikkeld. Staan in een 
vormgevingbriefing Zwijsen pictogrammen genoemd dan moet daarvoor in overleg met Zwijsen gekozen worden uit de 
Zwijsen pictogrammenreeks. Als die niet toereikend is, dan ontwikkelt Zwijsen zelf een nieuw pictogram.
De pictogrammen worden opgenomen in een glossary waarin per pictogram een duidelijke omschrijving staat van betekenis 
en gebruiksvoorwaarden.

Hieronder een selectie uit de Zwijsen pictogrammenreeks.



22

Huisstijlgids Zwijsen9  Beschikbare bestanden en sets

De Zwijsen-logo’s zijn beschikbaar in diverse varianten en sets, die u op de Zwijsen-site kunt downloaden.
Op pagina 23 en 24 zijn ze te vinden in een schema en een overzicht met beschrijving. 

Templates van de opmaakbestanden voor uitgeefmaterialen voor de educatieve en consumentenmarkt zijn tevens op de site 
te downloaden. Voorbeelden van deze bestanden staan op pagina 25 t/m 28.



CMYK
01_wit_zwijsenlogo.ai  logo fc in wit vlak
01_blauw_zwijsenlogo.ai logo fc in blauw vlak
02_wit_zwijsenlogo.ai logo fc op witte balk, ronde hoek rechtsboven
02_blauw_zwijsenlogo.ai logo fc op blauwe balk, ronde hoek rechtsboven
03_wit_zwijsenlogo.ai logo fc op witte balk, ronde hoek linksboven
03_blauw_zwijsenlogo.ai  logo fc op blauwe balk, ronde hoek linksboven 
04_wit_zwijsenlogo.ai logo fc op witte balk, ronde hoeken links- en rechtsboven
04_blauw_zwijsenlogo.ai logo fc op blauwe balk, ronde hoeken links- en rechtsboven

grijswaarden / zwartwit
05_grijs_zwijsenlogo.ai  logo grijswaarden in wit vlak
06_wit_zwijsenlogo.ai logo witte vlakjes transparante achtergrond
06_zwart_zwijsenlogo.ai logo zwarte vlakjes transparante achtergrond
07_wit_zwijsenlogo.ai logo witte lijnen op witte achtergrond
07_zwart_zwijsenlogo.ai logo zwarte lijnen op witte achtergrond

CMYK
11_wit_zwijsenlogo.ai  logo fc in wit vlak
11_blauw_zwijsenlogo.ai logo fc in blauw vlak
12_wit_zwijsenlogo.ai logo fc op witte balk, ronde hoek rechtsboven
12_blauw_zwijsenlogo.ai logo fc op blauwe balk, ronde hoek rechtsboven
13_wit_zwijsenlogo.ai logo fc op witte balk, ronde hoek linksboven
13_blauw_zwijsenlogo.ai  logo fc op blauwe balk, ronde hoek linksboven
14_wit_zwijsenlogo.ai logo fc op witte balk, ronde hoeken links- en rechtsboven
14_blauw_zwijsenlogo.ai logo fc op blauwe balk, ronde hoeken links- en rechtsboven

grijswaarden / zwartwit
15_grijs_zwijsenlogo.ai  logo grijswaarden in wit vlak
16_wit_zwijsenlogo.ai logo witte vlakjes transparante achtergrond
16_zwart_zwijsenlogo.ai logo zwarte vlakjes transparante achtergrond
17_wit_zwijsenlogo.ai logo witte lijnen op witte achtergrond
17_zwart_zwijsenlogo.ai logo zwarte lijnen op witte achtergrond

Drukwerk 
CMYK / grijswaarden / zwartwit

Breng leren tot leven 
01-07

Drukwerk 
CMYK / grijswaarden / zwartwit

Sluit aan bij school  
11-17

De logo’s hebben bestandsnamen die beginnen met een nummer_kleur, en zijn ingedeeld in sets:

Set 01-07:   drukwerk Breng leren tot leven Set 11-17:   drukwerk  Sluit aan bij school
Set 21-29:   online Breng leren tot leven Set 31-39:   online Sluit aan bij school
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Huisstijlgids Zwijsen9  Beschikbare bestanden en sets

Beschikbare logo’s

full colour grijswaarden / zwartwit

11_wit 15_grijs

13_wit 17_zwart

12_wit 16_zwart

11_blauw

16_wit

13_blauw

12_blauw

17_wit

14_wit 14_blauw

full colour grijswaarden / zwartwit

01_wit 05_grijs

03_wit 07_zwart

02_wit 06_zwart

01_blauw

06_wit

03_blauw

02_blauw

07_wit

04_wit 04_blauw

Toelichting
Op deze en de volgende pagina staan 
alle beschikbare logo’s.
Onder elke set staat een lijst van  
volledige logonamen met een  
beschrijving. De vette stukjes in de  
bestandsnamen corresponderen met 
de verkorte bestandsnamen die bij de 
logo’s staan.



JPGJPG
PNG PNG

met achtergrond met achtergrondmet transparantie met transparantie

23_wit 26_wit

21_wit 24_wit

22_wit 25_wit

21_blauw 24_blauw

26_blauw

22_blauw 25_blauw

23_blauw 33_wit 36_wit

31_wit 34_wit

32_wit 35_wit

31_blauw 34_blauw

33_blauw 36_blauw

32_blauw 35_blauw
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Huisstijlgids Zwijsen9  Beschikbare bestanden en sets

JPG
21_wit_zwijsenlogo.jpg logo RGB in wit vlak, 800 px breed
21_blauw_zwijsenlogo.jpg logo RGB in blauw vlak, 800 px breed
22_wit_zwijsenlogo.jpg logo RGB in wit vlak, 200 px breed 
22_blauw_zwijsenlogo.jpg logo RGB in blauw vlak, 200 px breed
23_wit_zwijsenlogo.jpg logo RGB in wit vlak, 100 px breed
23_blauw_zwijsenlogo.jpg  logo RGB in blauw vlak, 100 px breed

PNG met achtergrond
24_wit_zwijsenlogo.png  logo RGB in wit vlak, 800 px breed
24_blauw_zwijsenlogo.png logo RGB in blauw vlak, 800 px breed
25_wit_zwijsenlogo.png logo RGB in wit vlak, 200 px breed 
25_blauw_zwijsenlogo.png logo RGB in blauw vlak, 200 px breed
26_wit_zwijsenlogo.png logo RGB in wit vlak, 100 px breed
26_blauw_zwijsenlogo.png  logo RGB in blauw vlak, 100 px breed

PNG met transparantie
27_blauwepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, blauwe pay-off, 800 px breed 
27_wittepayoff_zwijsenlogo.png  logo RGB, transparante achtergrond, witte pay-off, 800 px breed
28_blauwepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, blauwe pay-off, 200 px breed
28_wittepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, witte pay-off, 200 px breed 
29_blauwepayoff_zwijsenlogo.png  logo RGB, transparante achtergrond, blauwe pay-off, 100 px breed
29_wittepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, witte pay-off, 100 px breed

JPG
31_wit_zwijsenlogo.jpg  logo RGB in wit vlak, 800 px breed
31_blauw_zwijsenlogo.jpg logo RGB in blauw vlak, 800 px breed
32_wit_zwijsenlogo.jpg logo RGB in wit vlak, 200 px breed 
32_blauw_zwijsenlogo.jpg logo RGB in blauw vlak, 200 px breed
33_wit_zwijsenlogo.jpg logo RGB in wit vlak, 100 px breed
33_blauw_zwijsenlogo.jpg  logo RGB in blauw vlak, 100 px breed

PNG met achtergrond
34_wit_zwijsenlogo.png  logo RGB in wit vlak, 800 px breed
34_blauw_zwijsenlogo.png logo RGB in blauw vlak, 800 px breed
35_wit_zwijsenlogo.png logo RGB in wit vlak, 200 px breed 
35_blauw_zwijsenlogo.png logo RGB in blauw vlak, 200 px breed
36_wit_zwijsen logo.png logo RGB in wit vlak, 100 px breed
36_blauw_zwijsenlogo.png  logo RGB in blauw vlak, 100 px breed

PNG met transparantie
37_blauwepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, blauwe pay-off, 800 px breed
37_wittepayoff_zwijsenlogo.png  logo RGB, transparante achtergrond, witte pay-off, 800 px breed 
38_blauwepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, blauwe pay-off, 200 px breed
38_wittepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, witte pay-off, 200 px breed 
39_blauwepayoff_zwijsenlogo.png  logo RGB, transparante achtergrond, blauwe pay-off, 100 px breed
39_wittepayoff_zwijsenlogo.png logo RGB, transparante achtergrond, witte pay-off, 100 px breed

Online 
RGB  JPG / PNG
Sluit aan bij school 

31-39
Online 
RGB  JPG / PNG
Breng leren tot leven 

21-29
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omslag A4 zonder rug omslag A4 met rug; 4-8 mm omslag A4 met rug; 8 mm en dikker

Op deze en volgende pagina staan voorbeelden van  
omslagen/titelpagina/losse pagina (flyer). Een map met basisbestanden 
voor diverse uitgeefmaterialen is te donwloaden op de website van 
Zwijsen.
Deze templates zijn gemaakt op A5/A4/A3-formaat. Kies het formaat  
dat het meest aansluit bij de gewenste maat. In het bestand staan  
aanwijzingen om eenvoudig het formaat aan te passen.

omslag A5 zonder rug omslag A5 met rug; 
4-8 mm

omslag A5 met rug; 
8 mm en dikker

omslag A3 zonder rug omslag A3 met rug; 4-8 mm omslag A3 met rug; 8 mm en dikker

9  Beschikbare bestanden en sets

Templates uitgeefmaterialen educatief
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Huisstijlgids Zwijsen

omslag Wire-O liggend flyeromslag Wire-O staand poster

titelpagina A4

titelpagina A3

9  Beschikbare bestanden en sets

titelpagina A5
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Huisstijlgids Zwijsen

omslag A4 zonder rug omslag A4 met rug; 4-8 mm omslag A4 met rug; 8 mm en dikker

omslag A5 met rug:
4-8 mm

omslag A5 zonder rug

omslag A3 zonder rug omslag A3 met rug; 4-8 mm omslag A3 met rug; 8 mm en dikker

9  Beschikbare bestanden en sets

Templates uitgeefmaterialen consumentenmarkt

Op deze en de volgende pagina staan voorbeelden van omslagen en 
titelpagina’s voor boeken voor de consumentenmarkt. Een map met 
basisbestanden voor diverse uitgeefmaterialen is te donwloaden op de 
website van Zwijsen.
Deze templates zijn gemaakt op A5/A4/A3-formaat. Kies het formaat 
dat het meest aansluit bij de gewenste maat. In het bestand staan  
aanwijzingen om eenvoudig het formaat aan te passen.

omslag A5 met rug; 
8 mm en dikker

7+
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Huisstijlgids Zwijsen9  Beschikbare bestanden en sets

titelpagina A4 fc

titelpagina A3 fc

titelpagina A5 fc


