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Na het afronden van de studio of de opleiding dien je je 
studio- en/of afstudeerwerk op studentenwerk.ravb.nl te 
publiceren. 

Alleen wanneer je werk gepubliceerd staat op de 
website worden je studiopunten uitgeschreven in je 
studievoortgangsoverzicht. 
 
De website vormt namelijk ook ons studioarchief, de plek 
waar alle ontwerpprojecten van studio’s en afstuderen 
bewaard worden. Daarnaast kun je het zien als een digitaal 
portfolio van je ontwerpwerk en fungeert het daarmee ook 
als visitekaartje.

In deze handleiding geven we richtlijnen voor het schrijven 
van een goede projectbeschrijving, de keuze van de beelden 
en instructies voor het uploaden van je werk op de site.

studentenwerk.ravb.nl



stap 1: projectbeschrijving 

–  Een goed project heeft een goede titel.
Wees uniek en kies niet de titel van de 
studio.

–  Beschrijf in één of twee zinnen wat de 
opgave was (of je afstudeerproject over 
gaat) zodat de lezer het eenvoudig kan 
begrijpen.

–  Schrijf kort, bondig en deel je tekst op in 
alinea’s. Dit vergroot de leesbaarheid van 
je tekst. Probeer zakelijk en objectief je 
project te beschrijven zonder veel uit te 
wijden over bijzaken. Je beelden vertellen 
veel, daar kun je naar verwijzen in je tekst. 
Vermijd procesbeschrijvingen in de trant 
van ‘en toen, en toen’, maar beschrijf de 
werking van je project; wat doet het, hoe 
gebruik je het of hoe werkt het?

–  Een projectbeschrijving heeft een lengte 
tussen 100 en 300 woorden. Het is moeilijk 
om in minder woorden iets inhoudelijks te 
schrijven over je project; langere teksten 
worden al gauw te ‘wollig’.

– Controleer de tekst op taal- en spelfouten!

stap 2: beeldkeuze 

– Kies één goede maquettefoto of pakkende 
visualisatie. Deze vormt het openingsbeeld 
van je studio- of afstudeerwerk pagina. 
Deze wordt tevens gebruikt op overzichts-
pagina’s. Een liggend beeld werkt hier het 
beste. (zie het voorbeeld op pagina 4).

–  Kies vervolgens een aantal beelden die 
je project in het platte vlak of in schema’s 
uitleggen (voor zowel exterieurs en/of 
interieurs). Deze vertellen veel over de 
ruimtelijke werking van je ontwerp.

– De ideale formaten zijn:  
Liggend 2640 x 1540 pixels 
Staand 1094 x 1540 pixels

stap 3: uploaden werk
 
Om je werk te kunnen publiceren ga je naar 
studentenwerk.ravb.nl. 
Wanneer je bent ingelogd zie je een overzicht
van het door jou geplaatste werk. Om een
nieuw werk te plaatsen klik je op ‘nieuw’.

Volg de stappen, zoals aangegeven in 
het scherm: 

• Titel van het werk;
• Beschrijving van het werk;
• Afbeelding voor overzicht: dit wordt 

gebruikt hoofdbeeld in overzichten en op 
de pagina van het werk; 

• Werktype: Afstudeerwerk/Studiowerk;
• Richting (in het geval van een afstudeer-

werk);
• Studio (in het geval van een studiowerk);

Bouw je pagina 
Hieronder kun je onbeperkt content-blokken
plaatsen. Je hebt de keuze uit twee types
‘Afbeelding(en)’ of ‘Kop/Tekst’. 
– Met het contentblok ‘Afbeelding(en)’ kun 

je 1 of meerdere afbeeldingen als groep 
plaatsen. De volgorde bepaal je door op het 
pijltje in de geplaatste afbeelding te klikken.

- Het contentblok ‘Kop/Tekst’ kun je plaatsen 
als toelichting boven of onder een groep 
afbeeldingen.

Vergeet niet je op te slaan met de knop
rechtsonder in je scherm bewaar.

Houd rekening met de volgende technische
regels:
– Schrijf bijv voorkeur de tekst direct in de 

teksteditor in de site. Wanneer je tekst 
kopieert vanuit een andere editor komen 
er onzichtbare opmaakcodes mee die jouw 
tekst  de lay-out van de site kunnen versto-
ren. Om zeker te zijn dat deze onzichtbare 
code niet meegenomen wordt, klik je in de 
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teksteditor op het icoontje rechts ‘Remove 
format’.

– De ideale formaten zijn:  
Liggend 2640 x 1540 pixels 
Staand 1094 x 1540 pixels

– Bestandstypes die ondersteund worden zijn 
png, gif, jpg en jpeg.

– Als je in Illustrator of Photoshop gewerkt 
hebt, zorg er dan voor dat je afbeeldingen 
altijd in RGB opslaat. Afbeeldingen die in 
CMYK opgemaakt zijn, worden namelijk 
ALLEEN in Firefox en Chrome weergegeven. 
Gebruikers die andere browsers gebruiken 
zien enkel een kruisje. Als je niet weet wat 
CMYK is, heb je waarschijnlijk de stan-
daard RGB-kleurcodering van Photoshop 
gebruikt.
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PRIVACY PERSOONSGEGEVENS (AVG) 

Alle studentenprojecten - studio- en afstudeerwerk - die worden geüpload en gepubliceerd zijn openbaar. Dat wil 
zeggen: dat je medestudenten en bezoekers aan het platform jouw geuploade projecten kunnen bekijken. In het 
kader van de wet Algemene verordening gegevenstoepassing (AVG) is jouw werk niet vindbaar via zoekmachines 
en rss-feeds. Je werk is dus alleen te zien als je de website Studentenwerk.ravb.nl bezoekt. Daarnaast bieden 
we de mogelijkheid aan om je werk op ongepubliceerd te zetten als je deze liever niet publiek wilt maken, 
bijvoorbeeld omdat je zelf niet tevreden bent over het project.
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Hier zie je twee voorbeelden van een 
mogelijke lay out.

Voor het lead/header beeld (1) is het 
het mooist om een liggend beeld up te 
loaden.

De hoeveelheid beelden die je vervol-
gens kunt uploaden is variabel. Als je in 
één rij drie beelden uploadt dan worden 
ze automatisch in een drie koloms lay 
out geplaatst, zie (3). Dit werkt hetzelfde 
wanneer je twee beelden uploadt, zie 
(2), of maar één beeld in een rij, zie (4).
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