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handleiding
 voor televisievormgeving
In het kort:
De vormgeving is opgedeeld in 4 domeinen + jeugd: 1. informatie
 2. educatie
 3. cultuur
 4. schooltv (primair en voortgezet)
 5. jeugd

Elk programma heeft een ident voor het programma (opener) en een ident na het programma (sluiter).
Ieder domein heeft een eigen set idents, zowel openers als sluiters.
‘jeugd’ en ‘schooltv primair onderwijs’ hebben qua verschijningsvorm een afwijkende ‘opener’ en ‘sluiter’.
Naamtitels en aftitelingen zijn voor alle programma’s gelijk.
Dit vormgevingspakket is beschikbaar in 16:9 (720x576 anamorphic), 4:3 (720x576), en HD (1920x1080).
Alle clips zijn interlaced (50i, upper field first) RGB gerenderd met animation-compressie en straight alpha kanaal.
De meeste clips bevatten geluid

Ieder programma behoort tot een van te voren door NTR vastgesteld domein óf valt onder jeugd.
Neem dit gegeven als uitgangspunt voor de toepassing van de vormgeving voor je programma.

de nieuwe huisstijl introductie
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De drie omroepen NPS, Teleac en RVU fuseren tot één nieuwe omroep: NTR.
De huisstijl bestaat uit verschillende onderdelen.
Dit onderdeel van de handleiding betreft de vormgeving voor televisie.

Logo, dubbele punt en scroll
De belangrijkste onderdelen van de huisstijl zijn het logo, de dubbele punt
en de scroll. Het logo heeft een dubbele punt. Die staat ergens voor: letterlijk
en figuurlijk. Achter de dubbele punt van het logo komt de scroll die bestaat
uit een bewegende tekstrol die tot stilstand komt op een stopwoord.
Dit zogenaamde stopwoord wordt gebruikt om het soort programma of de
thematiek aan te duiden. Tezamen vormen deze elementen de basis voor
de idents.

  De dubbele punt vormt samen met de letters ‘NTR’ het beeldmerk.

  De dubbele punt zal je dan ook vaak zien terugkeren in verschillende uitingen.

  Het logo kan verschillende kleuren aannemen of een doorkijk bieden naar een

  achtergrond (bijv. het programmabeeld). 

Idents
Alle programma’s hebben dezelfde opbouw en worden geopend en afge-
sloten met een ident. Hiermee wordt elk programma geprofileerd als een
NTR-programma. 
Elk programma begint met een korte ident: de opener (3 sec.)
en het programma eindigt ook met een ident: de sluiter (5 sec.).
Aan het beeld van de idents is audio gekoppeld. Dit soundlogo komt ook
terug op de radio of in promo’s.

Domeinen en idents
Elk programma hoort bij een bepaald thema. Dat noemen we de domeinen. 
NTR heeft vier domeinen: informatie, educatie, cultuur en Schooltv.
In principe valt ieder programma onder één van deze domeinen.
Schooltv is een aparte merknaam binnen NTR. Schooltv is daarmee een
sublabel en heeft twee doelgroepen: het  primair en voortgezet onderwijs. 

  Ieder domein heeft eigen idents. Het principe en de opbouw blijven hetzelfde

  evenals de lengte en de audio. De verschillen zitten in de scrollwoorden en het

  stopwoord.

Met de opener-ident wordt het domein aangeduid, bijvoorbeeld ‘cultuur’. 
Na afloop van het programma volgt de sluiter-ident met de beleving uitge-
drukt in stopwoorden als ‘genieten’ of ‘inzicht’.

  Een opener-ident voor programma’s met het domein ‘informatie’ heeft als

   sluiter-ident ‘inzicht’ of ‘nieuwsgierig’. Schooltv  eindigt altijd met ‘wijzer’.

  Alle idents worden aangeleverd als kant-en-klare animaties.

Jeugdprogramma’s
Een aparte benadering is er voor de jeugdprogramma’s die op Zapp en
Z@ppelin worden uitgezonden. Hieronder vallen de programma’s voor de 
jeugd tot en met 12 jaar en de programma’s die Schooltv maakt voor het
primair onderwijs. Hier mogen geen idents met omroepnaam gebruikt 
worden. Daarom gebruiken we hier uitsluitend een zeer korte ‘dubbele-
punt’-animatie: voor en na het programma.

  Elk programma hoort bij een specifiek domein. NTR bepaalt van te voren bij

  welk domein het betreffende programma hoort. Als je de NTR-vormgeving

  gaat gebruiken weet je dus al welk domein je moet gebruiken. Informatie,

  educatie, cultuur of schooltv. Ook is bekend of het een programma voor

  jeugd is of niet. Heb je gekozen voor jouw domein dan zijn hierbinnen alle

  vormgevingselementen te vinden.

Opbouw vormgeving
Een programma begint altijd met een opener. Om een programma af te bou-
wen zijn er een aantal opties. Direct na het programma naar de sluiter-ident
is de kortste weg. De aftiteling is namelijk niet verplicht. Kies je echter wél 
voor een aftiteling dan gaat deze vooraf aan de sluiter-ident. Hieraan zijn
een aantal voorwaarden verbonden.

  Alle idents (openers en sluiters) hebben een palet dat bestaat uit vijf kleuren

  en een extra transparante versie (voor de sluiters) waarbij het oorspronkelijke

  programmabeeld zichtbaar blijft. De keuze uit het palet is vrij voor elk program-

  ma waarbij het voor de hand ligt om een bepaalde kleur aan te laten sluiten bij

  het programmabeeld. Voor de sluiters hebben we een voorkeur voor de transpa-

  rante versie. Een uitzondering vormt Schooltv, dat altijd de kleur blauw heeft.

de nieuwe huisstijl introductie
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Aftiteling
Alle programma’s hebben dezelfde opbouw en vormgeving voor de aftiteling.
Hiervoor is gekozen om de herkenbaarheid van NTR te vergroten. Bovendien 
heeft het praktische voordelen, het scheelt veel tijd en het wiel hoeft niet
elke keer opnieuw uitgevonden te worden. 

Er zijn twee soorten aftitelingen: de halftransparante titelkaarten rechts in 
beeld, met een keuze uit één, twee of drie kaarten óf het alternatief van een 
crawl onderin beeld. De voorkeur gaat uit naar de titelkaarten maar als dit 
problemen oplevert kan er uitgeweken worden naar de crawl.
In beide opties wordt, naast de medewerkers van het programma, op een 
vaste plek in een zwart balkje de programma-url vermeld. In principe is dat 
‘ntr.nl/programmatitel’ (zonder www). Echter sommige programma’s heb-
ben een eigen url. Dan wordt het bijvoorbeeld ‘hetklokhuis.nl’. Schooltv wordt 
‘schooltv.nl’.

Logo’s van producenten worden nooit gebruikt in de aftitelingskaarten of 
-crawl. Indien de naam van de producent of sponsor wel vermeld wordt,
wordt dat in het reguliere lettertype gedaan.

Een andere optie is een infokaart zoals korrelatie voor de aftiteling of een 
webwinkel-promo na de aftiteling. Indien er geen aftiteling is komen beide
direct na het  programma. Alle situaties worden afgesloten met een sluiter-
ident.

  De totale lengte van een infokaart of webwinkelpromo mag niet langer

  dan 25 seconden duren. Inclusief de 5 seconden van de sluiter-ident

  is dat totaal 30 seconden. Bij voorkeur korter.

Naamtitels
Ook is gekozen voor een uniforme vormgeving van de naamtitels. Er zijn twee 
opties: alleen naamtitels en naamtitels plus functie. Voor korte tot zeer lange 
titels zijn er vier maten: small, medium, large en extra large.
De naambalkjes komen net zoals de aftiteling met voorgeprogrammeerde
animaties in beeld. De tekst wordt er ‘hard’ overheen gezet. De lengte bepaal 
je zelf. Indien er ondertiteling van het programma is moet de naambalk iets 
omhoog worden geschoven. Hier zijn geen vaste maateenheden voor gemaakt.

Lettertype
We gebruiken één lettertype: CP company. Een bold en een regular versie. Dit 
zijn de standaard versies voor alle vormgevingsuitingen. Er is ook een light 
en een black versie van dit font maar deze worden alleen voor uitzonderlijke 
situaties gebruikt zoals koptitels in films of andere momenten waar meer 
onderscheid nodig is.

Bug
Rechtsbovenin staat de zenderaanduiding. Bovenin links staat de bug oftewel 
het omroeplogo in wit. Hier hebben we geen invloed op; dit wordt automatisch 
over het beeld gezet op het moment van uitzending. Ook bij Schooltv komt er 
een NTR-bug. Schooltv is weliswaar een apart merk maar behoort wel tot de 
familie van NTR.

Verschillende platforms
De huisstijl wordt geïmplementeerd op verschillende platforms en systemen. 
Het principe is overal gelijk maar de specifieke technische uitvoering ver-
schilt. Zo is er een opzet voor de meest gebruikte digitale editsystemen zoals 
Avid en Final Cut Pro en voor live-uitzendingen worden de titelgeneratoren 
van Xpression en Inscriber het meest gebruikt. Indien je met een ander sys-
teem werkt of lineair monteert (tape to tape) kan hetzelfde pakket als basis 
gebruikt worden.

Gebruik en gemak
We hebben geprobeerd de opzet voor het gebruik van de huisstijl zo eenvoudig 
mogelijk te houden. In een apart document staat de mappenstructuur en kies 
je voor een domein dan wordt je vanzelf door de mappenstructuur geleid. 
In het vormgevingspakket staan enkele voorbeeldclips van de verschillende 
mogelijkheden (quicktime) en voorbeelden van naamtitels en aftitelings-
pagina’s. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn ten aanzien 
van het gebruik van de vormgeving dan kan je je wenden tot de NTR, afdeling 
marketing & communicatie.

Herkenbaar 
We streven naar een herkenbare en heldere vormgeving rondom alle NTR-
programma’s. Op die manier willen we van NTR een sterk merk maken.
Een merk met verschillende, mooie en uitgesproken programma’s en een 
duidelijke signatuur.

de nieuwe huisstijl introductie



6

‘Informatie’, ‘educatie’, ‘cultuur’ en ‘schooltv-voortgezet’ hebben qua vormgeving gelijkwaardige modules.
Hieronder volgen schematische weergaven van mogelijke situaties.
Als voorbeeld wordt het domein ‘cultuur’ in 16:9 gebruikt. Voor alle andere formaten gelden dezelfde regels.

Programma’s beginnen met een ‘opener’.

Een ‘opener’ duurt 4 seconden (inclusief wipe).
Het programma start op 00:00:02:23. Dit is het moment waarop de ‘punt’ begint met ‘zoomen’.
‘Openers’ voor informatie, educatie en cultuur, bestaan in 5 kleuren (blauw, groen, oranje, paars en rood).
Schooltv is altijd blauw.

Openers

informatie
educatie
cultuur
schooltv (voorgezet)
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‘Sluiters’ bestaan in 5 kleuren (blauw, groen, oranje, paars en rood) + een transparante versie.
De tranparante versie heeft altijd de voorkeur, maar als dit niet uitkomt, kan één van de andere kleuren gebruikt worden.
Bijvoorbeeld als het onderliggende beeld weinig tot geen kleur heeft of als er te weinig beweging in het beeld zit.
Een ‘sluiter’ komt direct na het programma, een aftitel-kaart, een crawl, of een webwinkel.
Voor alle vier de situaties bestaan passende ‘sluiters’.*

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een ‘transparante sluiter’, direct na het programma.*

Domeinen kunnen inhoudelijk meerdere ‘sluiters’ hebben.
Als er keuzes zijn, kies dan degene die inhoudelijk en qua kleur het beste bij het programma past.
Onderstaande begrippen zijn van toepassing op het domein ‘cultuur’.

informatie
educatie
cultuur
schooltv (voorgezet) Sluiters

*  De bestandsnaam van de sluiter is in dit geval  
‘Geniet_Sluit_na_Prog_Transp’. 
Gebruik je bijvoorbeeld een sluiter na een aftitelingskaart, dan is de 
bestandsnaam van de sluiter ‘Geniet_Sluit_na_Kaart_Transp’.
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Programma’s eindigen met een ‘sluiter’, die vooraf kan worden gegaan door een aftiteling of een webwinkelpromo.  
Bij de aftiteling kan worden gekozen uit kaarten of een crawl. (de voorkeur gaat uit naar kaarten)

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van 3 aftitelkaarten met een ‘transparante sluiter’.*

informatie
educatie
cultuur
schooltv (voorgezet) Aftiteling en Sluiters

*  De bestandsnaam van de sluiter is in dit geval ‘Geniet_Sluit_na_Kaart_Transp’.
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4 lege framesKaart opbouw programma-url.nl (zonder www)

Bij het gebruik van aftitel-kaarten kan worden gekozen uit 1, 2, of 3 kaarten.
Om een set kaarten te construeren, worden de onderdelen los aangeboden. (Kaart_Opbouw + 1, 2 of 3 kaarten)    
Tussen de titels op de verschillende kaarten zitten steeds 4 lege frames.
Dit gebeurt vanzelf als voor de timing van de teksten, de lengte van de laatste titel-kaart wordt aangehouden.
Eventuele logo’s worden uitgevoerd in tekst (CPCompany regular 24).
‘Namen’ hebben een ‘beginkapitaal’ en ‘functies’ zijn geheel in ‘onderkast’. De teksten, inclusief web-adres, zijn ‘rechtslijnend’.
De aftitel-kaarten zijn voor alle programma’s en domeinen gelijk.

CPCompany Bold 18

CPCompany Regular 24

CPCompany Bold 24

informatie
educatie
cultuur
schooltv (voorgezet) Aftiteling: Kaarten
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Crawl opbouw (10 frames) programma-url.nl (zonder www)

Voor de crawl geldt dat deze niet langer mag worden dan 25 seconden.
Een ‘sluiter’ duurt 5 seconden, samen dus maximaal 30 seconden.
‘Namen’ hebben een ‘beginkapitaal’ en ‘functies’ zijn geheel in ‘onderkast’.
De teksten, inclusief web-adres, zijn ‘linkslijnend’.

CPCompany Bold 18

CPCompany Regular 24

Harde Wipe

CPCompany
Bold 24

informatie
educatie
cultuur
schooltv (voorgezet) Aftiteling: Crawl
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‘Schooltv-primair’ en ‘jeugd’ hebben een andere ‘opener’ en ‘sluiter’ dan de overige domeinen.
Voor het gebruik van de ‘opener’ bestaat maar één mogelijkheid.

De ‘opener’ duurt 17 frames, en start aan het begin van een programma.
De ‘opener’ bestaat alleen in een transparante versie, en heeft geen geluid.

schooltv (primair)
jeugd Opener
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De ‘sluiter’ voor ‘schooltv-primair’ en ‘jeugd’ bestaat als transparante versie, en in 5 verschillende kleuren (blauw, groen, oranje, paars en rood).
De tranparante versie komt direct na het programma, een aftitel-kaart, of een crawl.
De kleuren-versies zijn voor na de ‘webwinkel’.

De ‘sluiters’ zijn 1 sec. + 19 frames en hebben wel geluid.

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een ‘transparante sluiter’, direct na het programma.

schooltv (primair)
jeugd Sluiters
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Net als de tranparante versie van de ‘sluiter’, kan de ‘webwinkel’ direct na het programma, een aftitel-kaart, of een crawl komen.
Voor alle drie de situaties bestaan passende ‘webwinkels’.

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een ‘webwinkel’ na een titelkaart, gevolgd door een ‘sluiter’.

De kleurkeuze van een ‘sluiter’ is vrij.

schooltv (primair)
jeugd Sluiters en Webwinkel
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4 lege framesKaart opbouw
programma-url.nl
(zonder www)

Net als bij de andere domeinen kan bij het gebruik van aftitel-kaarten worden gekozen uit 1, 2, of 3 kaarten.
Eventuele logo’s worden uitgevoerd in tekst (CPCompany Regular 24).
‘Namen’ hebben een ‘beginkapitaal’ en ‘functies’ zijn geheel in ‘onderkast’.
De teksten, inclusief web-adres, zijn ‘rechtslijnend’.

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van 2 aftitelkaarten met een ‘transparante sluiter’.

CPCompany Bold 18

CPCompany Regular 24

logo’s in tekst

CPCompany Bold 24

schooltv (primair)
jeugd Aftiteling: Kaarten
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TekstBalk-opbouwProgramma Fade-out (5 frames)

Naamtitels zijn voor alle programma’s gelijk en bestaan in 4 lengtes (S, M, L, XL) met 1 balk (alleen naam), of 2 balken (naam en functie).
De balken animeren vanzelf in, maar de timing moet zelf worden bepaald.
De teksten komen ‘hard’ in beeld op het moment dat de balken op hun plek staan.
Uiteindelijk faden de balken en teksten samen uit, met een dissolve van 5 frames.
Bij ondertiteling moeten de balken + tekst omhoog worden geschoven. Voorbeelden hiervan staan in de map: ‘7_voorbeelden/Opmaak_Titels’.
‘Naam’ en ‘Functie’ hebben allebei een ‘beginkapitaal’. De teksten, inclusief web-adres, zijn ‘linkslijnend’.
Alléén in uitzonderlijke gevallen kan de naamtitel rechts in beeld komen. De tekst wordt dan ook rechtslijnend en hiervoor zijn aparte animaties gemaakt.

CPCompany Bold 18 CPCompany Regular 24

informatie
educatie
cultuur
schooltv
jeugd Naamtitels
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Soms eindigt een programma met andere informatie.
Gebruik hiervoor als basis de aftitel-kaarten en plaats hierbinnen de extra informatie.
Eventuele logo’s worden uitgevoerd in tekst (CPCompany Regular 24).
‘Namen’ hebben een ‘beginkapitaal’ en ‘functies’ zijn geheel in ‘onderkast’.
Teksten, inclusief web-adres, zijn ‘rechtslijnend’.
Voorbeelden hiervan staan in de map: ‘7_voorbeelden/Opmaak_Titels’.

CPCompany Bold 56

CPCompany Regular 20

CPCompany Bold 24

CPCompany Bold 24

informatie
educatie
cultuur
schooltv
jeugd Overige info-kaarten


