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Tijdschrift voor Coaching 
Handleiding voor het aanleveren van beeld- en illustratiemateriaal 

 
Tekst en illustraties worden bij het Tijdschrift voor Coaching apart verwerkt en geproduceerd. Om de 
kwaliteit van illustraties in het tijdschrift te waarborgen verzoeken wij u vriendelijk om deze 
handleiding goed door te nemen en de instructies op te volgen. Wij geven bij de verschillende typen 
illustraties (foto’s, tabellen, enzovoorts) gedetailleerd aan hoe deze aangeleverd dienen te worden.  
 
Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd even contact opnemen met de 
bureauredactie, redactie@tvc.nl, 0475–597152). 

 
1. Digitaal beeldmateriaal 
 
a. Foto’s 

 Lever het digitale bestand altijd als een apart bestand aan. Neem de afbeelding dus niet op in het 
tekstbestand. Geef de afbeelding een duidelijk herkenbare documentnaam.  

 Lever eventuele onderschiften/bijschriften apart en digitaal aan, met een duidelijke verwijzing naar 
het betreffende beeld. 

 Full-colour foto’s moeten worden aangeleverd met een resolutie van minimaal 300 dpi in CMYK 
en een formaat van minimaal 10 x 15 cm. 

 Zwart-wit foto’s moeten worden aangeleverd met een resolutie van minimaal 300 dpi in gray-scale 
en een formaat van minimaal 10 x 15 cm. 

 Digitaal opgeslagen beelden dienen aangeleverd te worden in één van de volgende formaten: 
TIFF, JPG of EPS. 

Pagina’s en foto’s van Internet hebben een resolutie van 72 dpi en zijn daarom niet reproduceerbaar. 
 
b. Tabellen 

 Lever iedere tabel apart aan en zet hierbij behalve het nummer van de tabel ook het bijschrift. 
Geef de tabel een duidelijk herkenbare documentnaam. 

 Verwijzing naar tabellen moeten in de tekst worden aangegeven met een doorlopende 
nummering, in volgorde van eerste voorkomen in de tekst (Tabel 1, Tabel 2, enzovoorts). 

 
c. Illustraties 

 Lever iedere illustratie apart aan en zet hierbij behalve het nummer van de illustratie ook het 
bijschrift. Geef de illustratie een duidelijk herkenbare documentnaam. 

 Verwijzing naar figuren moeten in de tekst worden aangegeven met een doorlopende nummering, 
in volgorde van eerste voorkomen in de tekst (Figuur 1, Figuur 2, enzovoorts). 

 De illustraties dienen in de afmetingen waarin ze moeten worden afgebeeld een resolutie hebben 
van minimaal 300 dpi. 

 Digitaal opgeslagen beelden dienen aangeleverd te worden in één van de volgende formaten: 
TIFF, JPG of EPS. 

 
 
2. Foto’s  
 
Bij voorkeur ontvangen wij van u originele foto’s. Deze kunnen op de gewenste resolutie en formaat 
door ons worden gescand. 
Foto’s die afkomstig zijn uit boeken, tijdschriften, enzovoorts zijn niet geschikt voor hergebruik. Als 
deze beelden opnieuw worden gebruikt ontstaat kwaliteitsverlies.  

 Noteer op de achterzijde van de foto duidelijk leesbaar de opeenvolgende nummering (breng 
nummering voorzichtig aan om doordrukken en/of vlekken te voorkomen). 

 Lever eventuele onderschiften/bijschriften apart en digitaal aan, met een duidelijke verwijzing naar 
het betreffende beeld. 

 

 
Let op: de uitgever gaat ervan uit dat alle aangeleverde beelden en illustraties 
auteursrechtvrij zijn! 
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