
verbindt burgers met bestuur

9 opmaaktips voor
digitale documenten

Maak het
je lezers

makkelijk!

Navigatie: geef 
orientatiepunten

Een digitaal document is geen stapel 
papier, en dus weten lezers minder 
makkelijk waar ze zich bevinden. 

Zorg daarom altijd voor een duidelijk 
paginanummer (én het totaal aantal 

pagina’s) en vermeld in kop- of 
voettekst de titel van het hoofdstuk.

Gebruik hiërarchie 
consequent

Help je lezers door je tekst heel 
duidelijk in te delen in koppen, 

subkoppen en alineakoppen, en maak 
ze herkenbaar door gebruik van vet 
en cursief. Zo kunnen lezers je tekst 
snel doornemen en begrijpen ze de 

structuur makkelijker.

Gebruik voldoende
regelafstand

De verticale afstand tussen twee 
regels is belangrijk om prettig te lezen. 

Als regels te dicht op elkaar staan,
voelt de tekst ‘volgepropt’ aan. 

Vuistregel: maak de regelafstand 
minimaal 125 procent van de 

lettergrootte. Dus is je lettergrootte 
bijvoorbeeld 16pt, maak dan de 

regelafstand 20pt.

Contrast: geen
zwart maar grijs

Een prettig leesbare tekst is letterlijk 
prettig voor de ogen. Kies als 

tekstkleur daarom donkergrijs, 
waardoor het contrast tussen 

achtergrond en tekst zachter wordt.

Help de lezer met 
witruimte

Marges, witregels en witruimte: 
de lege delen in je pagina sturen 

het oog van de lezer naar de tekst. 
Ruime marges voorkomen bovendien 
een gevoel van een ‘lange lap tekst’. 
Gebruik dus altijd witruimte tussen 
koppen, subkoppen en alinea’s en 

prop je bladzijde niet vol met tekst.

Lijn je tekst 
links uit

Een links uitgelijnde tekst heeft aan 
de rechterkant een ‘rafelrand’. Dat lijkt 
misschien slordig, maar toch leest de 

tekst veel prettiger. Waarom? 
De rafelrand geeft meer houvast waar 
je bent, omdat je makkelijker herkent

in welke regel je je bevindt.

Regellengte:
10-12 woorden

Een te lange regellengte werkt 
vermoeiend, omdat het oog een lange 

afstand moet afleggen tussen het 
eind van de ene en het begin van de 

volgende regel. Een optimaal leesbare 
regel telt dan ook nooit meer dan  

10 à 12 woorden.

Word voor tablets:  
lettergrootte  

14-16pt
Als je in Word een tekst maakt die op 
een tablet terechtkomt, kies dan een 
groter lettetype. Een tablet verkleint 
je tekst namelijk en dat geeft al snel 
te kleine letters. Vuistregel: kies een 

lettergrootte tussen 14 en 16pt. 

Lettertype: gebruik
een schreefletter

Schreeflettertypes zoals Times, 
Georgia en Palatino zijn het meest 
geschikt voor lange, doorlopende 

teksten. Ze zijn zo gemaakt dat ze het 
oog langs de tekstregel leiden,  

en dat leest prettiger.


