RDM
CENTRE OF EXPERTISE
STIJLWIJZER
2021 — VERSIE 3.0

INNOVATIE VOOR HAVEN
EN STAD RDM CENTRE
OF EXPERTISE (RDM CoE)
FACILITEERT SAMEN
WERKINGSPROJECTEN
TUSSEN ONDERWIJS,
ONDERZOEK EN BEDRIJVEN,
CREËERT OP RDM ROTTERDAM
EEN MODERNE LEERWERK
OMGEVING EN ORGANISEERT
TECHNIEKPROMOTIE-EVENTS.

LOGO — BASISVERSIE
Binnen de visuele identiteit wordt gebruikgemaakt van een basislogo. Het logo is een
visualisatie van de verbindingen die tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven
binnen RDM CoE ontstaan en plaatsvinden. Het basislogo wordt voornamelijk gebruikt
als ‘afzenderlogo’ (op uitingen van derden) of als afsluiter op een uiting.
Het logo kent twee kleurversies; een van donkerrood naar lichtrood verloop op wit en
een van lichtgrijs naar wit verloop op lichtrood. Het logo van RDM CoE wordt meestal
in combinatie met dat van Hogeschool Rotterdam gebruikt.

Basisversie positief

Basisversie diapositief

LOGO — COMBINATIEVERSIE
Combinatieversie positief

Combinatieversie positief Engelstalig

Combinatieversie diapositief Engelstalig

Combinatieversie diapositief

LOGO — ZWART-WITVERSIE
Voor de beide kleurversies van het logo zijn zwart-wit
varianten beschikbaar. Deze zijn alleen bedoeld voor uitingen
waarin kleurendruk niet mogelijk is.
Van het zwart-witlogo bestaat geen combinatielogo
(RDM CoE + Hogeschool Rotterdam).

LOGO — STANSVERSIE
Voor speciale uitgaven of bijzondere producties is er een
versie van het logo ontwikkeld die geschikt is om te stansen,
lasersnijden of graveren.
Van het stanslogo bestaat geen combinatielogo
(RDM CoE + Hogeschool Rotterdam).

LOGO — WITRUIMTE
Bij plaatsing van het logo gebruikt men idealiter een minimale
witruimte. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden wanneer
ruimte schaars is, zoals bijvoorbeeld op webpagina’s.
MINIMALE WITRUIMTE
2x

1x

MINIMALE WITRUIMTE
2x

1x

2x

LOGO — DYNAMISCHE VERSIE
Vanuit het basislogo is een dynamisch logo ontwikkeld. Deze
variant kent verschillende verschijningsvormen door de letters
t.o.v. elkaar te verplaatsen. Zo ontstaat er een visuele vertaling
van de dynamische verbindingen binnen RDM CoE.
Het verbindende lijnenspel kan variëren en worden afgestemd
op het formaat van het medium, óf op de beschikbare ruimte
binnen de desbetreffende uiting.
De dynamische variant wordt altijd aanvullend gebruikt, maar
nooit zonder het basislogo op dezelfde uiting.
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LOGO — DONT’S

Dit is de enige correcte plaatsing

Nooit één van de kleuren
aanpassen

Nooit vullen met een ander
verloop

Nooit draaien, spiegelen of
vervormen

Nooit effecten toepassen zoals
vervagen

Nooit een slagschaduw
gebruiken

Nooit op een gekleurde
achtegrond

Nooit op een foto plaatsen

Nooit op een drukke achtergrond
of patroon plaatsen

KLEURENSET
Bij RDM CoE werken studenten, docenten en onderzoekers van
Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen
met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad.
In de huisstijl wordt daarom een combinatie gemaakt tussen de
kleurenset van RDM CoE en die van Hogeschool Rotterdam.
De kleuren van RDM CoE voeren daarbij wel de boventoon.

RDM COE PRIMAIRE KLEUREN

CMYK
PMS
RGB
HEX

C0 M85 Y100 K0
2035 U
R240 G60 B0
#F03C00

CMYK
PMS
RGB
HEX

C0 M100 Y100 K35
1807 U
R165 G0 B0
#A50000

RDM COE SECUNDAIRE KLEUREN

PRIMAIRE KLEUR
HOGESCHOOL ROTTERDAM

CMYK
PMS
RGB
HEX

CMYK
PMS
RGB
HEX

C0 M15 Y5 K0
705 U
R252 G229 B232
#FCE5E8

CMYK
PMS
RGB
HEX

C0 M0 Y5 K10
Cool Gray 1 U
R235 G235 B227
#EBEBE3

C0 M100 Y55 K12
193 U
R204 G0 B51
#CC0033

PAPIERSOORTEN
HUISSTIJLSET

Offset Superbrut

OMSLAGEN / FLYERS / KAARTEN

300 grams offset Superbrut

BINNENWERK

120 grams offset Superbrut

FOLDERS / LEPARELLO’S

150 - 200 grams offset Superbrut

TYPOGRAFIE — PRIMAIR 1

Aa

Aa

DIN PRO — Bold (KAPITALEN)
Dit font wordt gebruikt voor titels en headers

DIN PRO — light (KAPITALEN)
Dit font wordt gebruikt voor subheaders,
introteksten en quotes

THE QUICK
BROWN FOX
JUMPS OVER

THE QUICK
BROWN FOX
JUMPS OVER THE
LAZY DOG

TYPOGRAFIE — PRIMAIR 2

Aa

Aa

DIN PRO — Bold
Dit font wordt gebruikt voor titels, headers en
accentuering in lopende teksten

DIN PRO — Regular
Dit font wordt gebruikt voor lopende teksten

The quick brown
fox jumps over
the lazy dog
Corpsgrootte 10pt / Regelafstand 12pt

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog
Corpsgrootte 10pt / Regelafstand 12pt

TYPOGRAFIE — SECUNDAIR

Aa

Aa

Poppins — Medium
Dit font wordt gebruikt als vervanging van de
DIN PRO Bold in e-mails en Wordbestanden

Poppins — Regular
Dit font wordt gebruikt als vervanging van de
DIN PRO Regular in e-mails en Wordbestanden

The quick brown
fox jumps over
the lazy dog

Aa

The quick brown
fox jumps over
the lazy dog
Poppins — Light
Dit font wordt gebruikt als vervanging van de
DIN PRO Light in e-mails en Wordbestanden

The quick brown
fox jumps over
the lazy dog

LAYOUT — BASIS
RDM CoE en RDM Rotterdam zijn ‘familie’ van elkaar.
Veel uitingen zullen elkaar qua stijl raken. Om naast
kleur een extra onderscheid te creëren kent de
basislayout van RDM CoE een verticale oriëntatie.
RDM Rotterdam kent een horizontale oriëntatie. Deze
oriëntatie (of richting) kan in verschillende gedaantes
terugkomen. De toepassing dient ter accentuering van
communicatieuitingen en hoeft niet stringent op iedere
pagina toegepast te worden.

RDM CoE
layout

RDM ROTTERDAM *
leporello

layout

leporello

* RDM Rotterdam heeft zijn eigen stijlwijzer

Neem voor vragen contact op met
de afdeling communicatie van RDM CoE
010 - 794 9292
rdmcoe@hr.nl

