
Procesverslag
inforgraphic volkskrant kijk verder

Lars Smetsers 3G



3

Inhoudsopgave

2.

4.

10.

12.

14.

16.

18.

20.

22.

24.

28.

30.

32.

34.

inhoudsopgave

vooronderzoek

doelgroep onderzoek

visuele stijl onderzoek

infographic onderzoek

Brainstorm onderwerp

Brainstorm doelgroep

concepten schetsen

Storyboard

berekeningen

script

feedback

gebruikerstest

software



5

2-6-2018 StatLine - Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, herkomst, woonregio

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/71493ned/table?ts=1527935219210 1/1

Datum: 02-06-2018 / 17:25

: Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, herkomst, woonregio
: Gewijzigd op: 1 september 2017

Geslacht: Totaal mannen en vrouwen

Herkomstgroepering: Totaal herkomstgroepering

Regio's: Nederland

Leeftijd: Leeftijd totaal

Onderwerp: Gediplomeerden

Onderwijssoort

Perioden

Totaal
voortgezet
onderwijs Vavo

Totaal
mbo
(incl.

extraneï)

Hbo
associate

degree
Hbo

bachelor
Hbo

master/vervolgopleiding
Wo

bachelor
Wo

master
Wo

doctoraal
Wo

vervolgopleiding
aantal

2000/'01 . . . 53 138 2 966 109 0 20 424 2 438

2001/'02 . . . 56 057 3 231 119 0 21 300 2 580

2002/'03 . . . 57 970 3 363 2 125 1 621 20 523 2 724

2003/'04 151 631 . . 59 624 3 539 5 716 3 717 20 053 2 916

2004/'05 150 813 . . 59 226 3 823 12 745 7 243 18 952 2 939

2005/'06 168 309 . 146 300 59 489 4 450 19 084 12 606 16 683 3 118

2006/'07 171 358 4 041 148 753 11 60 036 4 802 22 327 19 529 11 202 3 238

2007/'08 173 150 5 217 156 116 276 60 057 5 014 24 693 23 661 4 700 3 175

2008/'09 171 217 6 521 161 752 807 61 703 4 039 26 117 26 226 2 547 3 211

2009/'10 168 389 7 172 200 375 991 62 204 4 038 27 368 28 007 2 255 3 532

2010/'11 166 647 8 249 175 553 1 053 61 633 4 757 30 849 31 779 1 399 3 934

2011/'12 165 473 7 504 179 189 1 190 65 089 4 650 35 879 36 556 1 179 4 100

2012/'13 169 302 8 217 182 430 1 334 59 563 3 468 33 212 32 517 663 4 014

2013/'14 172 708 7 005 178 176 1 423 60 913 3 567 32 865 34 324 265 4 066

2014/'15 178 907 7 343 167 790 1 728 64 104 3 600 34 811 36 439 134 4 083

2015/'16* 183 512 7 106 154 373 1 704 65 446 3 758 34 321 37 158 48 3 998

Bron: CBS

Vooronderzoek

verhaal

DATA

Het doel van de infographic/uitleganimatie is het informeren van de kijker over hoeveel mensen gediplomeerd zijn per on-
derwijsniveau in 2015 in Nederland. In de animatie laat ik twee leuke feitjes zien, namelijk het volgende: wat het onderwijs-
niveau verschil is bij koppels in 2015 en hoeveel mensen er zijn gediplomeerd in 2015 per provincie. Bij beide feitjes zijn de 
onderwijsniveaus verdeeld onder laag, midden en hoog niveau. 

De informatie over het over hoeveel mensen gediplomeerd zijn per onderwijsniveau tussen 2000 en 2015 in Nederland heb 
ik van de website CBS StatLine. Als je globaal naar deze data kijkt zie je dat mbo het hoogste scoort.

Bron: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/71493ned/table?ts=1527935219210
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Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, herkomst, woonregio
Geslacht: Totaal mannen en vrouwen
Leeftijd: Leeftijd totaal
Perioden: 2015/'16*

Regio's Nederland Groningen (PV) Friesland (PV) Drenthe (PV) Overijssel (PV) Flevoland (PV) Gelderland (PV) Utrecht (PV) Noord-Holland (PV) Zuid-Holland (PV) Zeeland (PV) Noord-Brabant (PV) Limburg (PV) Niet in te delen (PV)
Onderwijssoort aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
Totaal voortgezet onderwijs 183512 5660 7765 5942 13611 4945 23466 13857 28080 36814 4430 27640 10943 359
Vavo 7106 223 238 181 560 163 979 497 1178 1505 133 930 498 21
Totaal mbo (incl. extraneï) 154373 5886 7296 5063 12684 4572 19284 9650 22008 32428 3696 22261 8964 581
Hbo associate degree 1704 70 120 77 68 30 147 93 129 549 33 320 65 3
Hbo bachelor 65446 3211 2222 1048 4589 1210 7325 5274 10386 11966 974 10610 3797 2834
Hbo master/vervolgopleiding 3758 130 96 101 307 65 358 273 533 780 66 578 266 205
Wo bachelor 34321 3345 189 127 1224 250 3529 4064 6702 8463 232 2668 2028 1500
Wo master 37158 2132 233 207 1293 272 3595 3808 7224 8345 113 3869 1672 4395
Wo doctoraal 48 0 0 0 0 1 0 0 29 16 0 1 0 1
Wo vervolgopleiding 3998 364 52 35 157 22 463 604 953 858 9 211 228 42
Bron: CBS

DATA

De informatie over hoeveel mensen er zijn gediplomeerd in 2015 per provincie heb ik uit de Excel sheet K0528 Gediplo-
meerden_leeftijd_onderwijssoort_herkomst_woonregio_1516 die we aangeleverd hebben gekregen. Deze Excel sheet heb 
ik bijgewerkt zodat de informatie die ik nodig heb over blijft. De niveaus die rood zijn gemarkeerd behoren tot het lagere 
segment. Het niveaus dat geel is gemarkeerd behoort tot het middelste segment. De niveaus die groen zijn gemarkeerd 
behoren tot het hogere segment.

Bron: K0528 Gediplomeerden_leeftijd_onderwijssoort_herkomst_woonregio_1516
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Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwerp Personen 25 jaar en ouder me  Personen 25 jaar en ouder m  Personen 25 jaar en oude   Personen 25 jaar en oude   Personen 25 jaar en ouder met partner
Geslacht Mannen Mannen Mannen Mannen Mannen
Onderwijsniveau paar Totaal Lager onderwijsniveau dan pGelijk onderwijsniveau Hoger onderwijsniveau da  Onderwijsniveau onbekend

x 1 000 x 1 000 x 1 000 x 1 000 x 1 000
Perioden 2015 4174 (100%) 973 (23%) 1687 (41%) 1420 (34%) 95 (2%)

Onderwerp Personen 25 jaar en ouder me  Personen 25 jaar en ouder m  Personen 25 jaar en oude   Personen 25 jaar en oude   Personen 25 jaar en ouder met partner
Geslacht Vrouwen Vrouwen Vrouwen Vrouwen Vrouwen
Onderwijsniveau paar Totaal Lager onderwijsniveau dan pGelijk onderwijsniveau Hoger onderwijsniveau da  Onderwijsniveau onbekend

x 1 000 x 1 000 x 1 000 x 1 000 x 1 000
Perioden 2015 4154 (100%) 1413 (34%) 1681 (41%) 966 (23%) 93 (2%)

Bron: CBS

DATA

De informatie over het onderwijsniveau verschil bij koppels heb ik uit de Excel sheet K0528 Onderwijsniveau_van_perso-
nen_en_partner die we aangeleverd hebben gekregen. Deze Excel sheet heb ik bijgewerkt zodat de informatie die ik nodig 
heb over blijft.

Bron: K0528 Onderwijsniveau_van_personen_en_partner
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Doelgroep onderzoek

doelgroep

Persona

inspiratie

De doelgroep van deze infographic/uitleganimatie zijn 
personen die filmpjes kijken op de website Volkskrant Kijk 
Verder. Deze personen lezen ook de Volkskrant. De lezer 
van de Volkskrant is hoger opgeleid en kan mannelijk of 
vrouwelijk zijn. Tegenwoordig is de doelgroep ook wat 
jonger (tussen de 20 en 65 jaar). Ze houden van feiten en 
lezen graag digitaal of analoog. Ze gaan ook graag naar het 
theater.

Dit is Niels. Een recent afgestudeerde 25-jarige mondhy-
giënist. Hij is nu net begonnen te werken bij een praktijk 
in Utrecht. Niels woont ook in Utrecht en kan dus handig 
door Utrecht reizen met het openbaar vervoer. Hij heeft wel 
een auto, maar als hij met het OV reist dan kan hij fijn de 
Volkskrant lezen op de heen en terug weg. Dit doet hij wel 
op zijn mobiel, want hij vind een analoge krant een beetje 
onhandig. Als Niels thuis komt dan kijkt hij altijd wel wat TV. 
Vaak kijkt hij naar RTL Nieuws. Niels stemt ook altijd op de 
VVD, omdat hij wel om zijn geld geeft en liever niet te veel 
besteed. Niels doet soms weleens een golfclinic met colle-
ga's, wat vaak eindigt met een drankje bij de golfclub. Niels 
heeft een partner, maar nog geen kinderen. Niels wil eerst 
carrière maken voordat hij aan kinderen begint.

Bron: https://www.persgroep.nl/merk/de-volkskrant#tab-1
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Visuele stijl onderzoek

de volkskrant Stijl

Medium

De opdrachtgever van deze infographic/uitleganimatie is de 
Volkskrant. De Volkskrant is een innovatieve krant. Zij gaan 
namelijk mee met de tijd en hebben nu digitale abonnemen-
ten van hun, waardoor de Volkskrant ook de interesse wekt 
bij de jong volwassene. De Volkskrant gebruikt heel veel 
bronnen voordat zij iets publiceren, dus als het in de Volks-
krant staat kan je ervan uitgaan dat het ook echt klopt.

De uitleganimatie die ik ga maken komt op de Volkskrant 
Kijk Verder website. Op deze website is een hele duidelijk 
stijl te zien. Ze maken gebruik van tekstkaders en op de 
website licht blauwe, roze, witte en zwarte kleuren. Bij de 
animaties van de Volkskrant op deze website willen ze een 
amateuristisch gevoel geven. Dit doen ze door middel van 
uitgeknipt papier en uitgeknipte afbeeldingen. Hieronder 
zijn de kleuren te zien van het Kijk Verder platform van de 
Volkskrant.

De Volkskrant heeft ook een bepaald soort font. Dit font 
heet Capitolium News 2 en is gemaakt door een van de 
grotere font makers Gerard Unger.

Hieronder laat ik de visuele stijl van de Volkskrant Kijk Ver-
der zien in beelden. Deze stijl wil ik wel aanhouden in mijn 
infographic/uitleganimatie.

Blauw: #5DC4EB
Zwart: #000000

Wit: #FFFFFF
Roze: #E83B83

Bron: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/

Bron: https://www.type-together.com/index.php?action=portal/viewContent&cntId_con-

tent=3477
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Infographic onderzoek

uiting

inspiratie

Ik wil een uitleganimatie maken, omdat ik beter wil worden in het maken van animaties. Deze uiting zal dezelfde stijl krijgen 
als de animaties van de Volkskrant Kijk Verder. 
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Brainstorm onderwerp
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Brainstorm doelgroep
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Concepten schetsen
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Storyboard
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Berekeningen
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Berekeningen
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Script
1. Het onderwijsniveau in Nederland

2. In 2015

3. Dat is het onderwerp dat we vandaag bespreken

--

4. We kijken nu eerst naar het aantal gediplomeerden per onder-
wijsniveau

--

5. Dit zijn de cijfers van het lagere onderwijsniveau

6. Hierbij hoort het voortgezet onderwijs en de VAVO

7. Met het volgende aantal gediplomeerde in 2015

--

8. Het middelste onderwijsniveau bestaat alleen maar uit het MBO

9. MBO heeft het volgende aantal gediplomeerde in 2015

--

10. Dit zijn de cijfers van het hogere onderwijsniveau

11. Onder het hogere onderwijsniveau vallen: HBO associate de-
gree, HBO bachelor, HBO master/vervolgopleiding, WO bachelor, 
WO master, WO doctoraal en de WO vervolgopleiding

12. Met het volgende aantal gediplomeerde in 2015

--

13. Als we dit vergelijken, ziet het er zo uit. Roze is het lagere ni-
veau, zwart is het middelste niveau en blauw is het hoogste niveau

--

14. Als we nu kijken naar het aantal gediplomeerde per onderwijsni-
veau, per provincie

15. Zien we dat de Noordelijke provincies het beste scoren

16. Roze is het lagere niveau, zwart is het middelste niveau en 
blauw is het hoogste niveau

--

17. Dit is het gemiddelde onderwijsniveau per provincie

--

18. Over heel Nederland is een lager onderwijsniveau het gemid-
delde

--

19. Maar heeft de gemiddelde Nederlander een partner die dan ook 
hoger opgeleid is? Of juist net lager opgeleid?

--

20. Bij de mannen heeft hun partner 24% van de tijd een lager on-
derwijsniveau

21. Bij 41% van de koppels is het onderwijsniveau gelijk

22. En bij 35% van de koppels hebben de mannen een hoger onder-
wijsniveau

--

23. Bij 35% van de koppels hebben de vrouwen een lager onderwijs-
niveau

24. Bij 41% van de koppels is het onderwijsniveau gelijk

25. En bij 24% van de koppels hebben de vrouwen een hoger onder-
wijsniveau

--

26. Voor meer informatie over het onderwijsniveau in Nederland

27. Bezoek dan onze website

28. Bedankt voor uw aandacht

11.2 associate degree

20.2 Bij 24% van de koppels heeft de man een lager onderwijsni-
veau in tegenstelling tot de vrouw

21.2 Bij 41% van de koppels is het onderwijsniveau gelijk

22.2 En bij 35% van de koppels heeft de man een hoger onderwijs-
niveau dan de vrouw

Script
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Feedback Hester

De kleuren van het laagste onderwijsniveau, middelste onderwijsniveau en het hoogste onderwijsniveau geduren-
de het hele filmpje het zelfde blijven. De animatie mocht ook volgens mij wat sneller en vlotter. Het hoger onder-
wijsniveau deel bij het aantal gediplomeerde duurde iets te lang. Het onderwijsniveau bij koppels is te onduidelijk.

Wat aanpassen?

Ik ga ervoor zorgen dat de kleuren per onderwijsniveau gedurende het hele filmpje gelijk blijven.

Ik pas een paar slomere punten aan en zorg dat deze sneller gaat. Ook bij het hoger onderwijsniveau gedeelte.

Ik pas het onderwijsniveau bij gediplomeerde koppels aan. Ik gebruik maar een grafiek en vergelijk dit met een 
koppel.

Feedback
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Vragen voor de doelgroep (over versie 1) 
1. Kunt u duidelijk omschrijven wat het onderwerp is?

2. Gaat de animatie te snel voor u?

3. Vindt u de stijl van de animatie passend bij de Volks-
krant kijk verder website?

4. Bent u genoeg geïnformeerd over het onderwijsni-
veau?

5. Vindt u de animatie passend bij het idee dat u over 
de Volkskrant heeft?

6. Heeft u nog vragen na het zien van deze animatie?

Emma

Emma is een mbo student die het leuk vindt om de 
Volkskrant te lezen. Ze is 19 jaar oud en wordt binnen-
kort 20. Emma werkt bij een snackbar.

1. Ja, het gaat over de onderwijsniveaus in Nederland. 

2. Nee, de animatie is niet te snel.

3. Iets te veel roze.

4. Ik ben genoeg geïnformeerd.

5. De stem is niet echt passend bij de Volkskrant.

6. Nee, alles was duidelijk behalve de zojuist genoemde 
feedback.

Jan

Jan is een afgestudeerde hbo student die al een aantal 
jaren werkzaam is als financieel controleur op SintLu-
cas. Hij is 51 jaar oud en wordt binnenkort 52. Jan leest 
niet dagelijks de Volkskrant, maar is wel geïnteresseerd 
in het meest recente nieuws.

1. Ja, overzicht van het aantal gediplomeerden in 2015 
verdeeld over het onderwijsniveau bij koppels en pro-
vinciaal.

2. Nee.

3. Ja, dat past wel.

4. Ja.

5. Ja, zover ik de Volkskrant ken.

6. Ja, bij de provincies mag het iets duidelijker qua pro-
vincies en het woord gediplomeerde schrijf je niet zo 
maar “gediplomeerden”.

Wat aanpassen?
De animatie snelheid zo aanhouden. Iets minder roze 
gebruiken als achtergrond. De stem houd ik toch aan, 
aangezien ik dit wel bij de Volkskrant vindt passen. Ik 
voeg een legenda toe bij de landkaart en verander ook 
het woord “gediplomeerde” in “gediplomeerden”.

Feedback (over versie 2)
Emma vindt dat er nog iets teveel roze aanwezig is in 
de video, dit mag veranderen voor haar. Jan vindt dat 
het geluid in het midden van de video vreemd hard 
gaat. De rest van de video was goed genoeg voor Jan en 
Emma.

Wat aanpassen?
Ik ga nog bij een sheet het roze veranderen in blauw en 
ik pas het geluid aan in het midden van de video

Gebruikerstest
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Illustrator

After effectsSoftware


