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Aantal woorden: max. 400 woorden 

 

Vorm:  

- Beschrijving van een beeldend kunstwerk. 

- Insteek zijn de verhalen/anekdotes/interpretaties die horen bij beeldende kunst. 

De insteek is niet zozeer kunsthistorisch (in de zin dat de spelregels van de 

klassieke iconografie moeten worden gevolgd) of wetenschappelijk (in de zin dat 

er een compleet en feitelijk beeld geschetst wordt m.b.t. het kunstwerk).  

- De toon is eerder verhalend en lichtvoetig waarbij de auteur ruimte krijgt om een 

persoonlijke toets en stijl te ontwikkelen.  

 
Onderwerp  Thema:  

- De keuze van het kunstwerk is gekoppeld aan het thema van de betreffende 

Kunstzone. 

 

Kader 

In een kader kan wat feitelijke informatie over het kunstwerk gegeven worden. 

Bijvoorbeeld: titel van het kunstwerk, naam van de kunstenaar, jaartal waarin het 

gemaakt is, wat is het, waar bevindt het kunstwerk zich. 

 

Beeld bij artikel 

Het beschreven kunstwerk wordt goed in beeld gebracht. 

Zie voor het aanleveren van beeld de aparte bijlage Format Beeldmateriaal. 

 

Website/online 

Er is een mogelijkheid om in de folio een beknopte versie te plaatsen en online een 

langere versie met meer beeldmateriaal. 

 

Aanleveren 

- Lever het artikel digitaal aan in een Word-bestand met lettertype Verdana en 

lettergrootte 12. 

- Ieder artikel voor Kunstzone krijgt een unieke artikelcode. Bijvoorbeeld 540M2, wat 

staat voor: editienummer (5) + paginanummer (40) + type artikel (M2). De auteur of 

redacteur vermeldt deze artikelcode in de bestandsnaam van het artikel en in de email 

bij het insturen van het artikel. Zie hiervoor het GoogleDocs-document (GGDD). 

 

 

Technische richtlijnen: 

 

Aandachtspunten voor de (hoofd)tekst: 

- Houd bij het schrijven rekening met de lezer 

- Schrijf helder en in begrijpelijke taal 

- Vermijd te veel vakjargon, zelfs al schrijf je voor collega’s 

- Verdeel de tekst in alinea’s 

- Geef bij afkortingen de volledige schrijfwijze aan 

 

Opmaak 

- Lever het artikel aan met lettertype Verdana en lettergrootte 12 

- Lever de tekst verder zo ‘plat’ mogelijk aan 

- Cursief gebruik voor titels van boeken, films, projecten, etc. 

- Woorden of zinsdelen die een extra accent nodig hebben, kun je cursiveren, maar wees 

hier spaarzaam mee 

- Gebruik alleen enkele aanhalingstekens voor quotes  

 


