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Checklist beeldmateriaal  

 

Hieronder staan zestien punten waarmee je kunt nagaan of je (concept)beeldmateriaal geschikt is 

voor je doel en doelgroep. 

 

1. De doelgroep kan zich herkennen in de afgebeelde personen en/of de illustraties. 

JA / NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

2. Het beeldmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep (culturele achtergrond, 

leefomgeving, etc.) 

JA / NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

3. Het beeldmateriaal is herkenbaar voor de doelgroep. 

JA / NEE/ NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

4. De doelgroep kan het beeldmateriaal maar op één manier opvatten.  

JA / NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen:  

 

5. De doelgroep kan ook zonder de tekst erbij begrijpen waar het beeldmateriaal over gaat.  

JA / NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen:  

 

6. Elk beeld bevat één boodschap.  

JA / NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

7. Het beeldmateriaal en de tekst geven dezelfde boodschap weer.  

JA / NEE / NIET VAN TOEPASSING / NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 
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8. De afbeeldingen zijn groot en scherp genoeg.  

JA /NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

9. Er zijn geen details die afleiden van de kernboodschap.  

JA / NEE/ NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

10. Er zijn geen effecten in animaties en filmpjes die afleiden van de kernboodschap.  

JA / NEE/ NIET VAN TOEPASSING/ NOG TESTEN 

             Opmerkingen: 

 

11. Het tempo van animaties en filmpjes is rustig, de kijker heeft ruim de tijd om de beelden te 

bekijken. 

JA /NEE/ NIET VAN TOEPASSING / NOG TESTEN 

             Opmerkingen:  

 

12. De teksten in het beeldmateriaal zijn begrijpelijk.  

JA/ NEE/ NIET VAN TOEPASSING/ NOG TESTEN 

Opmerkingen: 

 

 

13. Het beeldmateriaal heeft heldere lijnen en een helder contrast. De voor- en achtergrond zijn 

goed van elkaar te onderscheiden.  

JA/NEE 

             Opmerkingen:  

 

14. Kleurenafbeeldingen zijn ook in zwart-wit goed zichtbaar.   

JA /NEE / NOG TESTEN 

             Opmerkingen:  
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15. De gebruikte kleuren zijn waarheidsgetrouw. 

JA/NEE 

             Opmerkingen: 

 

16. Er zijn zo min mogelijk symbolen, schema’s of andere abstracte figuren gebruikt.       

JA/NEE 

             Opmerkingen:  

 

 

 

Dit document is ontwikkeld door: 

 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie, met 

medewerking van Team Taaladvies van de Vlaamse overheid. 

 

 

 


