Hoe maak ik een
wetenschappelijke
poster?
Een wetenschappelijke poster hangt op een
congres/conferentie tussen heel veel andere posters,
op lange prikborden waar mensen langs lopen.
De vraag is dan ook: hoe zorg je ervoor dat jouw poster
opvalt tussen de rest en goed leesbaar is?

Praktische kader

Voordat deze richtlijn antwoord geeft op bovenstaande vragen schetsen we eerst de volledige route
van ontwerp en aanvraag tot het ontvangen van je print en het delen ervan.
•
•
•
•

•
•
•

•

Begin ruim op tijd, ongeveer twee maanden voor het congres.
Gebruik voor de opmaak het programma Microsoft Power Point. Een poster is dan één dia.
Check bij de organisator van het congres/symposium de correcte grootte, van de poster.
Dit kan A1 (84,1 cm x 59,4) of A0 (84,1 cm x 118,9 cm) zijn. Let ook op of de poster
staand of liggend moet zijn.
Let er op dat je het formaat van de dia in PowerPoint aanpast naar het gewenste
posterformaat. Als je PowerPoint opent, komt hij namelijk zelf met een standaard formaat.
Deze verhouding is anders dan A1 of A0. Bij Pagina-instelling kan het formaat worden
aangepast naar A1 of A0 (liggend of staand).
Stuur de poster twee weken van te voren naar de drukker via info@sonodruk.nl. Daar
checken ze foto’s, tabellen en grafieken op leesbaarheid en drukwerkkwaliteit.
NB Lever de poster in pdf aan > Kies hiervoor menu ‘bestand’, dan ‘exporteren’en dan
‘pdf-bestand maken’.
Geef in je aanvraag duidelijk aan:
o Hoeveel posters je wilt ontvangen.
o Of je ook hand-outs op A4 wilt.
o Waar en wanneer je de poster afgeleverd wil hebben.
o Op welke kostenplaats de opdracht geboekt kan worden.
Als je helemaal klaar bent en het bestand is goedgekeurd door de drukker / de
reproafdeling, vraag dan om een pdf van de definitieve versie en stuur deze naar de
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Dimence. Zij ontvangen namelijk graag een
kopie van je poster. Dit kan per email: onderzoek@dimence.nl.

Typografie

Een wetenschappelijk poster die voldoet aan de richtlijnen is onderscheidend en overzichtelijk. De
richtlijnen zijn afkomstig van instructie websites van verschillende universiteiten in binnen- en
buitenland. NB De lettergroottes zijn gebaseerd op echt formaat. Wijk hier daarom niet vanaf.
•
Gebruik lettertype Verdana
•
Gebruik onderscheid in koppen> dit kan in kleur of corpsgrootte of doorvet, cursief en
onderstreept in te zetten. Doe dit alleen niet teveel door elkaar.
•
Titelkop: Verdana vet, lettergrootte varieert van 80 (A1) t/m 90 (A0), afhankelijk van het
aantal woorden
•
Auteurs: Verdana vet, lettergrootte 36(A0) of 34 (A1)
•
Tussenkoppen: Verdana vet, lettergrootte 44 (A0) of 34 (A1)
•
Bodytekst: Verdana, lettergrootte 24 (A0) of 22 (A1)
•
References, correspondence, information etc: Verdana, lettergrootte 18 (A0) of 16 (A1)
•
Regelafstand: exact 36

Indeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef het logo van Dimence Groep, Dimence en/of andere stichtingen een duidelijke plek
Vermeld ook ergens deze website: https://www.dimencegroep.nl/onderzoek
Gebruik een duidelijke en beknopte titel van max. 15 woorden
Tekst op de poster moet beknopt zijn, maak korte zinnen
Maak gebruik van bullets als een opsomming verhelderend werkt
Gebruik maximaal 640 woorden voor de hele poster
Gebruik koppen in de tekst die allen te samen als een samenvatting werken
Pas een duidelijke leesvolgorde toe. Niet alle standaard vaste elementen passen of horen
op de poster, dus laat weg wat niet relevant is.
Mogelijke vaste elementen:
o Abstract
o Introduction
o Aim of the study
o Materials & Methods
o Results
o Discussion
o Conclusion
o References
o Correspondence

Foto’s, grafieken en tabellen

Deze gebruik je ter verduidelijk van je tekst. Zeker een beeld of plaatje kan soms heel
verhelderend zijn om de abstracte taal wat levendiger te maken. Een mooi opgemaakte tabel is
een prettig grafisch element en sowieso zorgt kleur voor een mooi breakpunt in het geheel.
Lever naast je opmaak de foto’s, grafieken en tabellen apart aan in de originele bestanden,
gemaakt in word of xcel. In je poster-opmaak kun je laten zien waar je de foto’s, grafieken en
tabellen wilt hebben. Voorzie een grafiek/tabel altijd van een titel en een legenda en let op je
kleurgebruik voor goede contrastwerking, zie verder.
Voor grote posters is het van belang dat foto’s, afbeeldingen, grafieken en tabellen van voldoende
grootte zijn. Foto’s en afbeeldingen van internet zijn meestal niet geschikt. Beelden zijn geschikt
voor drukwerk wanneer ze 300 dpi zijn. Dit kun je checken door met de rechtermuisknop op de
foto te klikken en dan ‘Eigenschappen’ te selecteren. Vervolgens ga je in dit menu naar het tabblad
‘Samenvatting’ en klik op de knop ‘Geavanceerd’. Check ook altijd of er auteursrecht op de foto zit.
Mooie gratis rechtenvrije foto’s vind je bv hier: https://unsplash.com/
Voor het drukken checkt de dtp-er de kwaliteit en schat hij in of de kwaliteit goed genoeg is. Is dit
niet zo, dan kan het zijn dat je een foto, grafiek of tabel nog eens moet aanleveren.

Goede kleurencombinaties

Wat ook bijdraagt aan de leesbaarheid is het inzetten van handige, goede kleurencombinaties.
Hieronder een lijstje van combinaties die goed zichtbaar zijn:
•
•
•
•
•
•
•

zwart op wit
(donker)blauw op wit
donkergrijs op wit
zwart op geel
(donker)groen op wit
rood op wit
rood op (licht)geel

Laatste tips
•
•
•
•

Neem highlight elementen in de tekst op, bv een belangrijke uitkomst of uitspraak in
citaatvorm tussen de tekst in lettergrootte 44 en vet / in kleur. Dit trekt de aandacht en
breekt het geheel even.
Een foto van de maker/auteur doet het ook altijd goed. Het maakt het wat persoonlijker.
Beeld dat de titel ondersteunt is als een goede boekomslag. Denk hier over na!
Wees niet bang voor witruimte op je poster en let op een mooie verdeling van de
hoeveelheid tekst over het geheel.

Voorbeelden

Heldere grafieken, goede bladverdeling

Opvallende kleur en effectieve foto’s

Relatief veel tekst, mooie illustratie

Tekst weinig contrast, mooie frisse opmaak

