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DEEL 1 > VISUELE IDENTITEIT

VISUELE
IDENTITEIT

1

deel

VISUELE
IDENTITEIT
BASISLOGO
Beeld
Het nieuwe logo van de Vlaamse
Scholierenkoepel gebruikt het beeld van een
budon. Het is een logo dat er staat, een stevig
logo, bijna te vergelijken met de kracht van een
stempel.
Het etiquette van de budon draagt het opschrift
VSK, naast de budon staat de volledige naam van
onze organisatie omdat beiden gebruikt worden.
Symboliek
De budon wordt door Van Dale beschreven als
reservoir. Voor VSK is het een reservoir van
ideeën maar ook een icoon dat staat voor het
‘verzamelen’ van alle scholieren.
De inhoud van de budon zorgt ervoor dat alle
radars binnen het netwerk van de Vlaamse
Scholierenkoepel goed worden gesmeerd en
onderhouden.
Een aantal trefwoorden die we aan het logo
linken zijn:
• Energie (brandstof)
• Reservoir (denktank)
• Opslagen, bundelen, verzamelen
• Uitbarsting
• Dynamiek
Kleurgebruik
Voor de stationery wordt het logo steeds gebruikt in de petrolblauwe kleur. Om de het jonge
moderne karakter van VSK in de verf te zetten
beperken we ons voor de publicaties niet tot één
vaste kleur.
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VISUELE
IDENTITEIT
AFMETINGEN
De afmetingen van het logo worden hiernaast
beschreven.
Voor de stationery (briefpapier, enveloppen,...)
worden de voorkeurafmetingen gebruikt. Voor
publicaties moet enkel rekening gehouden worden met de minimumafmeting.
Het moet absoluut vermeden worden het logo
dermate te verkleinen dat de leesbaarheid in het
gedrang komt. Daarom wordt er een minimumafmeting vastgesteld. De minimale grootte is
gelijk aan 45 % van de voorkeurafmeting.

voorkeurafmeting <32 mm>

minimumafmeting <14,4 mm>
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VISUELE
IDENTITEIT
VARIANTEN
De volgende varianten van het logo zijn terug te
vinden op de logo-cd.
Elke variant is opgesteld voor een specifieke
drager. Zo wordt het zwart-logo gebruikt voor
een fax omdat niet elk faxtoestel grijswaarden
kan verwerken en kan de witte variant worden
gebruikt op bijvoorbeeld donkere coverbeelden.
Hiernaast wordt een verduidelijking gegeven van
de benamingen van de verschillende
logobestanden.
Let op! Gebruik steeds de versies die op de logo-cd
staan en maak zelf geen varianten aan.
De logofiles met exctensie RGB.png mogen verkleind worden maar niet vergroot.

kleur

zwart

wit
zwart

VSK_314_PMS.eps
VSK_314_CMYK.eps
VSK_314_RGB200.jpg
VSK_314_RGB-A4.jpg
VSK_314_HEX.gif

VSK_BLACK.eps
VSK_BLACK_RGB200.png
VSK_BLACK_RGB-A4.png

VSK_WHITE.eps
VSK_WHITE_RGB200.png
VSK_WHITE_RGB-A4.png
VSK_WHITE_HEX.png

De logofiles met exctensie HEX.png mogen noch
verkleind noch vergroot worden.

VSK_314_PMS.eps
bestandstype
eps: te gebruiken in professionele toepassingen
jpg: te gebruiken in MsOffice
png: te gebruiken in webtoepassingen & MSOffice
kleur of toepassing
PMS: t.b.v. druk in 1 kleur (vb. correspondentieset, zeefdruk van gadgets)
CMYK: t.b.v. full colour drukwerk
RGB: t.b.v. weergave op scherm en kleurprint (vb. MsOffice)
HEX: t.b.v. webtoepassingen
BLACK: t.b.v. drukwerk in zwart (vb. fax)
WHITE: negatief logo
nummer van de Pantonekleur
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VISUELE
IDENTITEIT
VARIANTEN
WITRUIMTE
Om het logo voldoende te laten opvallen en te
voorkomen dat het in de verdrukking zou komen
door grafische elementen, is een minimum aan
vrije ruimte noodzakelijk. In die verplichte vrije
ruimte, ook wel witruimte genoemd, mogen
geen grafische elementen zoals extra tekst,
kaders en foto’s worden aangebracht.
De rechthoek gevormd door de stippellijn is ingebouwd in de beschikbare logofiles in de vorm
van hulplijnen. Op die manier is het eenvoudig
te controleren of de vrije ruimte wordt
gerespecteerd.
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VISUELE
IDENTITEIT
FOUTIEF
GEBRUIK
Het spreekt voor zich dat alleen een
consequente en correcte toepassing van het logo
tot een doeltreffende en herkenbare communicatie kan leiden. Het aantal voorbeelden van hoe
het zeker niet moet, is oneindig. Hier ziet u er
enkele van. Neem bij twijfel altijd contact op met
de Vlaamse Scholierenkoepel. Voeg geen extra
effecten of tekst toe. Laat geen delen weg of
voeg er geen extra toe
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voeg
voeg geen extra
extra
effecten toe
effecten

verander
verander niets
niets aan
aan
de
de verhoudingen
verhoudingen

maak
maak geen eigen
eigen
varianten
varianten aan

voeg
voeg geen extra
extra
kleuren
kleuren toe

laat
laat geen delen
delen
weg
weg

laat
laat geen delen
delen
weg
weg

VISUELE
IDENTITEIT
PLAATSING
VAN HET LOGO
OP BEELDEN
Er moet steeds gezocht worden naar een goed
contrast en mooi evenwicht tussen de kleuren van het logo en de achtergrond waarop
het geplaatst wordt. Uiteraard bestaat ook de
mogelijkheid om het negatieve zwart/ wit-logo
te gebruiken.

het
het wit
wit logo
logo heeft een
een transtransparant
parant binnenvlak
binnenvlak en kan
kan
gebruikt
gebruikt worden
worden op donkere
donkere
beeldenkleuren
beeldenkleuren toe

het
het positief logo
logo met
metwit
wit
binnenvlak
binnenvlak

het
het logo
logo kan
kan in de publicaties
publicaties
in
inverschillende
verschillende kleurvariaties
kleurvariaties
voorkomen
voorkomen
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VISUELE
IDENTITEIT
PRIMAIR
KLEURGEBRUIK
De primaire kleuren zijn de kleuren die in eerste instantie gebruikt
voor het logo, met name petrolblauw (Pantone© 314) maar ook de
gele kleur (Pantone© Yellow) die als ondergrond gebruikt wordt.
PMS-kleuren (Pantone Matching System) worden gebruikt bij drukwerk voor 2 kleuren zoals de correspondentieset (briefpapier, ...),
uitnodigingen, mededelingen, ... .
Voor zeefdruk en andere vormen van drukwerk waar alleen met volle
kleuren –en dus niet met rasters– kan worden gewerkt, dient men
de PMS-kleurversies van het VSK-logo aan te leveren. Het gaat dan
bijvoorbeeld over stickers, gadgets, bedrukking van textiel, ...
De CMYK-waarden dienen voor 4-kleurendrukwerk, ook wel quadri
of full colour genoemd, zoals brochures, magazines, affiches, ...
De CMYK-waarden zijn afgeleid van de Pantone Solid Coated Guide.
RGB-waarden zullen gebruikt worden in de MsOffice programma’s.
De hexadecimale kleurnotaties staan voor gebruik in internetgerelateerde toepassingen.
RAL-kleuren zijn van toepassing bij schilderwerken, maar worden
hier niet gespecifieerd. Indien dit wel nodig zou zijn, is het genoeg om
met deze kleurstaal naar de verfspecialist te trekken.
> gedrukte kleuren kunnen licht afwijken naar gelang het drukprocedé
en de papiersoort
> voor snijfolies vraagt u best het advies
van uw leverancier

11
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> PMS
Pantone© 314
> CMYK
C100 M0 Y9 K30
> RGB
R0 G109 B129
> WEB
#00 6E 81

> PMS
Pantone© Yellow
> CMYK
C0 M1 Y100 K0
> RGB
R255 G252 B1
> WEB
#FF FC OO

VISUELE
IDENTITEIT
SECUNDAIR
KLEURGEBRUIK
Naast primaire kleuren is er ook een selectie
van secundaire kleuren beschikbaar die
gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld
publicaties of voor grafieken.
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> CMYK
C0 M100 Y100 K9

> CMYK
C49 M2 Y2 K0

> CMYK
C35 M0 Y100 K0

> CMYK
C34 M31 Y68 K7

> CMYK
C0 M26 Y100 K0

> CMYK
C35 M0 Y100 K0

VISUELE
IDENTITEIT
TYPOGRAFIE
VOOR DE
GRAFISCHE
PAKETTEN
De schreefloze DIN is het huisstijllettertype van
de Vlaamse Scholierenkoepel.
De DIN wordt gebruikt in het drukwerk en
andere toepassingen die gecreeëerd worden
met grafische software zoals Adobe Indesign,
Adobe Illustrator en Adobe Photoshop.

A
a
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B
b

c

d

C
e

f

VISUELE
IDENTITEIT
TYPOGRAFIE
VOOR INTERN
GEBRUIK
In MS-Office-Programma’s (Word, Excel,
Power- point) en websites wordt de schreefloze
letter Arial Narrow gebruikt.
Dit lettertype wordt uitsluitend in intern
gecreëëerde documenten gehanteerd en mag
nooit worden gebruikt in drukwerk van VSK.

A
a
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b

c

d

C
e

f

BASISDRUKWERK

2

deel

BASIS
DRUKWERK
BRIEFPAPIER

7.4

mm

31

44.5

mm

mm

14

mm

> 1030 Brussel
Paleizenstraat 90
www.vsknet.be
F 02 215 41 78 >
T 02 215 32 29 >

DIN Bold 7.6 pt
DIN Regular 7.6 pt
Interlinie 9.5 pt

Formaat: 297 x 210 mm
Papier: Olin wit > 80 gr
Papierfabrikant: Map Belux nv
Het logo van VSK staat in de linkerbovenhoek
van het briefpapier (op 100%, zoals aangeleverd
op de logo-cd).

>

107.5 mm

De blauwe pijl op 107,5 mm van de bovenrand
geeft aan waar de brief dient gevouwen te
worden.
Het briefpapier wordt gedrukt in 2-PMS kleuren.

5

mm
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BASIS
DRUKWERK
VERVOLG
VEL

5

10

mm

mm

Het logo van VSK staat in de linkerbenedenhoek
van het briefpapier en heeft een hoogte van
14.3 mm.

37

mm

6

mm

6

mm

17
Huisstijlhandboek > VSK > 2008

5

mm

BASIS
DRUKWERK
ENVELOPPEN
Formaat: 114 x 129 mm
Venster: rechts
Model: Olin offset wit
Papierfabrikant: Map Belux nv
Voor enveloppen is het nodig het postadres van
de organisatie te plaatsen in geval van retour.

60

mm

De enveloppen worden in 2-PMS gedrukt.

49

44

mm

mm

Paleizenstraat

ssel
90 > 1030 Bru

DIN Bold 7.6 pt
DIN Regular 7.6 pt

> US enveloppe

60

mm

49

44

mm
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mm

Paleizenstraat

ssel
90 > 1030 Bru

DIN Bold 7.6 pt
DIN Regular 7.6 pt

BASIS
DRUKWERK
ENVELOPPEN
Formaat: 229 x 324 mm
Venster: geen

60

mm

49

44

mm

mm

Paleizenstraat

ssel
90 > 1030 Bru

DIN Bold 7.6 pt
DIN Regular 7.6 pt

Model: Olin offset wit
Papierfabrikant: Map Belux nv
Voor enveloppen is het nodig het postadres van
de organisatie te plaatsen in geval van retour.
De enveloppen worden in 2-PMS gedrukt.
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> A4 enveloppe

BASIS
DRUKWERK
ENVELOPPEN
Formaat: 229 x 162 mm
Venster: geen
Model: Olin offset wit
Papierfabrikant: Map Belux nv
Voor enveloppen is het nodig het postadres van
de organisatie te plaatsen in geval van retour.
De enveloppen worden in 2-PMS gedrukt.

60

mm

49

44

mm

mm

Paleizenstraat

ssel
90 > 1030 Bru

DIN Bold 7.6 pt
DIN Regular 7.6 pt

> A5 enveloppe
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INTERNE
DOCUMENTEN

3

deel

DIGITALE
COMMUNICATIE

4

deel

DIGITALE
COMMUNICATIE
E-MAIL FOOTER
Invulling 2009

Aanspreking,
Lorem ipsum dolor sit, 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.
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.
Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Andrem etuero commy num dolorpercil dolobore tat
nonsenim at am, qui ex ercin veniam num do doloreetum nullaorperos nulla feuipsu stismoloreet laortio
odolobore diam vent laorem zzril dolore dio ex et velenibh et lore magnisit aliquam, sequis er sed
magniamet incidunt autat adio cortie.
Dunt ad dignit wis nonse faciliquat wissequ atumsan dreetum irit num nim zzrillaore dio dolent pratem
dolor iliquip estie tio core elessim velessed tat ametue do ea faccumm odolor sustrud tat, con ex euis
ad min utat. Num amet iure minis nostis dunt at. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Slotformule,
Kristien Verheyden

Kristien Verheyden
Medewerker communicatie en administratie
----------------------------------

Vlaamse Scholierenkoepel vzw
Paleizenstraat 90 > 1030 Brussel
T 02 215 32 29 > F 02 215 41 78 > www.vsknet.be
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DIGITALE
COMMUNICATIE
NIEUWSBRIEF
Invulling 2009

Nieuwsbrief
> maart 2008

INHOUD
> Wisisciniatem nonsecte eum digniatis
> Quamet wis ad dolor
> Alit ipit autpati niamet aliquatis dipsuscilit
> Ut nostion seniscipi

> Wisisciniatem nonsecte eum digniatis
Vullam, quip ercin volor sum velit la aliquisse ex enim ipsumsandrer sim nostincilit eum nis nim
dolore er susto odolut la commy nit vent nonse molor sequatue te faccum ipisci blaortie tie do
odipit, sequi euiscil issectet praestrud eu faccum aliquamcon ulput venis exer secte tat nulla
feugait lut adit lut lorperatem quat. Ut nostion seniscipit, veraese min voloborerit ip er at,
quamet wis ad dolor sum at lam, conum autat, vel endrem inciliq uatisi euis nibh ea alit lore
faccummy nonsequam, ver acillan ut aut adiamet prat. Oloboreetue magna facin venibh
eugiat.
Meer info > ver acillan ut aut adiamet prat

> plaats voor onderschrift of
kleine quote

> Quamet wis ad dolor
Alit ipit autpati niamet aliquatis dipsuscilit ulla feugue modiam exercinci erciduisi.
Ros aut il esectem dolore feugait accum in vulput iriurerit utpatum doluptat.
Oboreriusto dolobore eummodipis nullummod dionsequam, venim in henibh el dolore et nosto
corem veliquat.
Endit, con er alis at, commy num quis dolore venim velit lamconsed min venibh eliqui tin
eratissectem in et volortin volorper suscipit prat lutatem dio consequis del utat. Accum quisi.
Rem ea commy nis eugait diam aciduis aut duisl eratummy nibh essi.
Irillam non hendignim dui tionulputet aliquis nummolorem veliquat, commy nullutpat. Iquis nis
do eummodit accum dipisim aliquis cillam nonsequat alissequat. Ut am, vel iliquis am, conulluptat velenim veril in hendiat vullaortinim nos nis nis ad tat.
Si. Esse faccumsan henit, quat alis adit velessisl ulla consendrero od tisl dionseq uatisl
ipsuscidunt atie dignit exer augiam quat iriusto dolobor sumsan hendreetum volore doloreet
augue te magna alis elesed deliquis nummy nos delenis nibh eu feumsandre digna conum
zzrillan henim aut alisim exerost ismolute faci et, conulpu tatumsan ulputpatem quamet ver sit
utpat adipis nulla feuguer aesecte commodo lorting eu feummy num delit augiatis alisl enim
zzrilis num diat.
Meer info > ver acillan ut aut adiamet prat

> Alit ipit autpati niamet aliquatis dipsuscilit
Odignim incip ent erciduisl ut nim vel et, quisl euguero od tem quat la facin verosting er se
mod dolore tat. Utem iusci exer sequat.
Accum quat wis dit illandre mincipisit utpat.
Ut lore con vel in ut nullaore velis nis nullaor iriuscing exerostisi tie conse exercin elisim inibh
estrud doluptate dolorem ipit ea faccummy numsan hendrem venisit augiam velit do commod
eugiam, sendit aci blam zzril dolorerosto con volendit praesequam dio cor sequam iuscil utpat,
sustrud min ute min velessi.
Lore magna adit wissi et ulputatummy nisim iure voluptat illa faci tem zzriure modolese ming
ex ex enim volenim ver ip ex erci bla aliquating eumsandre elis ex elese conullaoreet adit la at
am zzrit nisim at. Pis amconulla augiat. Tat. Ut iril.
Meer info > ver acillan ut aut adiamet prat

> plaats voor onderschrift of
kleine quote

“Tekst in
plaats van
een beeld is
ook mogelijk.”

> Ut nostion seniscipi
Rem ea commy nis eugait diam aciduis aut duisl eratummy nibh essi.
Irillam non hendignim dui tionulputet aliquis nummolorem veliquat, commy nullutpat. Iquis nis
do eummodit accum dipisim aliquis cillam nonsequat alissequat. Ut am, vel iliquis am, conulluptat velenim veril in hendiat vullaortinim nos nis nis ad tat.
Si. Esse faccumsan henit, quat alis adit velessisl ulla consendrero od tisl dionseq uatisl
ipsuscidunt atie dignit exer augiam quat iriusto dolobor sumsan hendreetum volore doloreet
augue te magna alis elesed del
Meer info > ver acillan ut aut adiamet prat
> plaats voor onderschrift of
kleine quote

Paleizenstraat 90 > 1030 Brussel
T 02 215 32 29 > F 02 215 41 78 > www.vsknet.be
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DIGITALE
COMMUNICATIE
POWERPOINT
> Titel eerste lijn

Invulling 2009

Titel tweede lijn lorem ispsum
derde lijn lorme ipsul

> Titel eerste lijn
Titel tweede lijn lorem ispsum
derde lijn lorme ipsul
Paleizenstraat 90 > 1030 Brussel
T 02 215 32 29 > F 02 215 41 78 > www.vsknet.be
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> Titelniveau 1 eros et ipsuscing esecte
Titelniveau 2
Dolor iriure eugait lore feugue digniametum il ipit ip et ilisci tat ipsum ing erosto dolesequatie tet
volore velessi ea feuguero con elessectet, sum ex etummod olorperaesto euismolor sequam ex er
sum diam irit ut dolor inim:
> bullet 1 el duis ad et ullaore dolent ulla facin utpat prat. Perate dui tionsecte modio conulla
ndiam, quisl dolor suscilla feui tatum quamconse volortie ming euissed tion henim dipit landreet
exer sis ad tat.
> Ostrud dolenibh eniatum dolenit la feu feu feugait vullum quam, si blaor sit wissim ilit augiamc
onumsan venibh eratuercip ea commodip exerit.
Ve dolenibh exer alisit alis alisis et ad te tat. Ut lorem nonsed duis aci esto consequisl ipismodipisi
enibh elit wisis augue duipis.

Titelniveau 2
Eum quipit wis nonumsandrem quis ation velenisit veratue tionsed ming euisl eugiam veliqua
tincillaore dipis nulput inciliqui bla faccum ad dolobor iureetuero elit, veliqui tis eum volenis
modolortis alismolor si.
Uscinim dolor suscilit at, consenim

Vlaamse Scholierenkoepel > 3 juni 2008 > Titel presentatie

> Titelniveau 1 eros et ipsuscing
esecte
Titelniveau 2
Dolor iriure eugait lore feugue digniametum il ipit ip et
ilisci tat ipsum ing erosto dolesequatie tet volore velessi
ea feuguero con elessectet, sum ex etummod
olorperaesto euismolor sequam ex er sum diam irit ut
dolor inim:
> bullet 1 el duis ad et ullaore dolent ulla facin utpat
prat. Perate dui tionsecte modio conul ndiam, quisl
dolor suscilla feui tatum quamconse volortie ming
euissed tion henim dipit landreet exer sis ad tat.
- bullet 2 nonsed duis aci esto consequisl
ipismodipisienibh elit wisis augue duipis.
- veratue tionsed ming euisl eugiam veliqua
tincillaore dipis nulput inciliqui bla faccum ad

Vlaamse Scholierenkoepel > 3 juni 2008 > Titel presentatie

> Grafiek stelt de secundaire kleuren voor
Titelniveau 2
Dolor iriure eugait lore feugue digniametum il ipit ip et ilisci tat ipsum ing erosto dolesequatie tet
volore velessi ea feuguero con elessectet, sum ex etummod olorperaesto euismolor sequam ex er
sum diam irit ut dolor inim:

West-Vlaanderen
Vlaams Brabant
Antwerpen
Limburg
Henegouwen
overige

Vlaamse Scholierenkoepel > 3 juni 2008 > Titel presentatie
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> Slotzin presentatie en een
eventuele tweede lijn en
ook een derde
Paleizenstraat 90 > 1030 Brussel
T 02 215 32 29 > F 02 215 41 78 > www.vsknet.be

