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CORRECTIEWIJZER - CHECKLIST VOOR OPMAAKPROEVEN 

 

Onderstaande checklist - de Correctiewijzer - helpt je bij het systematisch controleren van 

opmaakproeven van drukwerk. Het is uitdrukkelijk geen instrument voor tekstcorrectie. 

 

Je gebruikt de Correctiewijzer in de fase van de opmaak van een publicatie. Als het goed is, is de 

tekst dan al gecorrigeerd en goedgekeurd. Het beeldmateriaal is geselecteerd en van goede 

kwaliteit (scherpte, kleur, compositie). En het conceptontwerp (formaat, kleuren, typografie, 

huisstijl, uitstraling) is goedgekeurd. Dan gaat de vormgever aan de slag met de opmaak.  

Dit resulteert in een eerste opmaakproef (vaak als pdf). Die opmaakproef moet worden gecheckt 

op leesbaarheid, opmaakfouten en correcte en consequente toepassing van vooraf gemaakte 

keuzes.  

In de tweede opmaakproef kijk je vooral naar de volgende zaken:  

• Zijn alle wijzigingen correct doorgevoerd? 

• Hebben de wijzigingen gevolgen voor de afbrekingen? 

• Is er tekst verschoven en heeft dit gevolgen voor de inhoudsopgave en verwijzingen in de 

tekst? 

 

 

TWEE TIPS VOORAF 

 

Let op bij lastminuteveranderingen 

Let goed op bij veranderingen in tekst en beeld die op het laatste moment worden doorgevoerd, 

dus vlak voor of tijdens de opmaak. Bijvoorbeeld: de opdrachtgever keurt een foto af, de 

communicatiedeskundige schrapt een controversiële alinea of de tekstschrijver verzint opeens een 

betere titel. Bijna altijd heeft zo’n wijziging gevolgen voor andere onderdelen van de publicatie. Zo 

kan een nieuwe foto ertoe leiden dat een kop niet meer van toepassing is. Een geschrapt tekstdeel 

kan tot gevolg hebben dat een quote opeens uit de lucht komt vallen. En bij een nieuwe titel wordt 

vaak vergeten dat deze niet alleen op de voorkant moet worden gezet, maar ook in voorwoord, 

colofon en op de achterkant.  

 

Vergeet niet de helikopterview 

De Correctiewijzer zoomt in op details. Vergeet echter niet om ook met een frisse helikopterblik 

naar de proef te kijken, bijvoorbeeld in een kleurenprint of op je beeldscherm (ware grootte). 

Blader het document door zoals een lezer zou doen.  



Correctiewijzer ● © Annet Huizing ● www.annethuizing.nl 

 2 

BLADSPIEGEL 

 

Koppen, rubrieken, intro, lead, beginletter en marges 

 Staan de juiste koppen boven het juiste stuk?  

 Is de koppenhiërarchie duidelijk?  

 Zijn de (sub)koppen consequent vormgegeven? Let op lettertype, lettergrootte, hoofdletters, 

cursivering, kleur, witruimte boven en onder, leestekens en inspringen.  

 Zijn de koppen juist gespeld? 

 Bij koppen over twee pagina’s: valt er geen tekst weg door de vouw? 

 Bij rubrieken in bladen: zijn rubrieksnamen, rubriekskleuren en rubriekslogo’s goed 

weergegeven? 

 Zijn intro’s en leads (beginalinea’s) als zodanig herkenbaar en consequent vormgegeven? 

 Zijn grote beginletters (initialen) consequent geplaatst (ingebouwd of niet)? 

 Zijn de marges (links, rechts, boven en onder) consequent toegepast?  

 

 

INDELING 

 

Buitenkant  

 Bij boeken, brochures en rapporten: zijn titel, subtitel, auteursnaam, uitgever, logo e.d. op de 

voorkant correct? Idem op titelpagina, rug, flaptekst en achterkant.  

 Bij periodieken: kloppen jaargang, jaar van uitgave, nummer, maand of datum? En zijn de 

verwijzingen naar de inhoud correct? 

 Bij folders: bevatten voor- en achterzijde afgeronde tekst?  

 

Inhoudsopgave  

 Komen de koppen in de inhoudsopgave overeen met die in de tekst en zijn ze consequent 

vormgegeven? Let op leestekens en cursiveringen. 

 Klopt de paginaverwijzing in de inhoudsopgave? 

 

Nummering pagina’s, hoofdstukken en paragrafen 

 Klopt de paginanummering en zijn de nummers consequent vormgegeven?  

 Klopt de nummering van hoofdstukken en paragrafen en zijn de nummers consequent 

vormgegeven? 

 

Kopteksten en voetteksten 

 Kloppen de kop- en voetteksten? Let op verouderde kop- en voetteksten in periodieken. 

 Zijn de kop- en voetteksten consequent vormgegeven?  
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TEKST 

 

Alinea’s 

 Klopt de alinea-indeling met hoe de tekst is aangeleverd?  

 Zijn de alinea’s herkenbaar en consequent vormgegeven (op een nieuwe regel, eventueel 

witregel of inspringing)? 

 

Opsommingen 

 Is alles wat onder de opsomming valt ook als opsomming weergegeven? 

 Zijn de opsommingen consequent vormgegeven? Let op opsommingstekens, inspringing, 

hoofdletters, puntkomma’s en punten. 

 

Kaderteksten 

 Is er een duidelijk onderscheid tussen kadertekst en lopende tekst? 

 Zijn alle kaders consequent vormgegeven?  

 

Quotes/streamers 

 Staan de quotes op een logische plek? 

 Zijn de quotes consequent vormgegeven? Let op dubbele of enkele aanhalingstekens. 

 

Lees de gehele tekst en let op: 

 leesbaarheid (lettergrootte, regelafstand, ruimte tussen letters en woorden, regellengte van 

tekstblok of kolom)  

 leesbaarheid van tekst over beeld en kleurvlakken (ook diapositieve tekst) 

 consequente toepassing van cursieve, onderstreepte en vette tekst  

 te veel wit tussen woorden bij uitgelijnde tekst 

 dubbele spaties of ontbrekende spaties 

 afbrekingen (foute, onduidelijke, lelijke, te veel, aan het eind van een pagina)  

 afbreekstreepjes midden in een regel (na weghalen van woorden)  

 lengte van gedachtestreepjes (overal even lang) 

 tekstdoorloop (let op weggevallen stukken tekst) 

 lelijke of onduidelijke opmaak (tussenkopje onder aan een kolom; eerste regel van een nieuwe 

alinea onder aan een pagina of kolom; laatste woorden van een alinea boven aan een nieuwe 

pagina of kolom) 

 eindemarkeringen bij artikelen (consequent gebruik) 

 correcte verwijzingen in de tekst naar andere pagina’s, paragrafen of hoofdstukken 
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BEELD 

 

Algemeen 

 Is de opmaak overeenkomstig de afspraken, de huisstijl en het conceptontwerp? Let op 

formaat, kleurgebruik, typografie, indeling en beeldmateriaal. 

 Zijn tekst, beeld en witruimte in balans? 

 Krijgen bepaalde onderdelen te veel of te weinig aandacht? 

 Bij magazines en nieuwsbrieven: heeft het blad een afwisselend ritme? 

 Bij folders: zijn tekst en beeld afgestemd op de vouwwijze van de folder? 

 

Foto’s en illustraties 

 Zijn de juiste foto’s en illustraties geplaatst, staan ze op de juiste plek, en is duidelijk bij welke 

tekst ze horen? Let op witruimte tussen tekst en beeld. 

 Is de juiste uitsnede van de foto genomen: staan de belangrijkste zaken en mensen erop? 

 Zijn foto’s en illustraties niet in spiegelbeeld geplaatst? 

 Wordt in de tekst correct verwezen naar foto’s en illustraties?  

 Staan de juiste bijschriften en nummers bij foto’s en illustraties? Let op volgorde bij 

persoonsnamen v.l.n.r. 

 Staat de naam van fotograaf of illustrator erbij en is de naam correct geschreven?  

 Zijn alle bijschriften consequent vormgegeven? Let op cursivering en leestekens. 

 

 

TABELLEN, SCHEMA’S, GRAFIEKEN 

 

Tabellen, schema’s, grafieken 

 Staan tabellen, schema’s en grafieken op de juiste plaats? 

 Wordt in de tekst op de juiste manier verwezen naar tabellen, schema’s en grafieken? 

 Klopt de nummering? 

 Staan er bijschriften bij? 

 Is de bron vermeld? 

 Worden afkortingen toegelicht? 

 Wordt toegelicht wat op de assen van een grafiek staat? 

 Staan de getallen recht onder elkaar? 

 Zijn alle nummers en bijschriften consequent vormgegeven? Let op cursiveringen en 

leestekens. 
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DIVERSEN 

 

Voetnoten/eindnoten 

 Staan voetnoten en eindnoten op de juiste pagina? 

 Klopt de nummering van de noten? 

 Zijn voet- en eindnoten consequent vormgegeven? 

 

Formules 

 Zijn formules correct overgenomen? 

 Zijn formules duidelijk leesbaar (niet te klein, niet afbreken, witregel erboven en eronder)? 

 

Literatuurlijst 

 Is de literatuurlijst consequent vormgegeven (titels in onderscheidende opmaak)? 

 

Bijlagen 

 Zijn de bijlagen genummerd en voorzien van een titel? 

 Wordt in de tekst op de juiste manier naar de bijlagen verwezen? 

 Zijn de bijlagen consequent vormgegeven? 

 

Trefwoordenregister 

 Kloppen de paginaverwijzingen in het register? 

 

 

COLOFON  

 

Colofon  

 Staat vermeld bij wie het copyright berust?  

 Staat er een copyrightbepaling in (niet noodzakelijk)? 

 Staat het jaar van uitgave (ook jaar van herdruk) erin? 

 Zijn de namen van uitgever, medewerkers, auteurs, fotografen, vormgever, drukker et cetera 

correct geschreven en consequent vormgegeven? 

 Zijn gegevens als ISBN en NUR vermeld? 

 Zijn bestel- en abonnementsgegevens vermeld? 

 Staan de adresgegevens van de uitgevende organisatie erin? 

 Bij periodieken: is het colofon nog actueel? 

 

Adressen en telefoonnummers 

 Zijn de contactgegevens gecheckt? 

 Staan de telefoonnummers recht onder elkaar? 

 Zijn de contactgegevens consequent vormgegeven? Let op spaties, haakjes en streepjes in 

telefoonnummers, en wel of geen landnummer. 


