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Academische posters: posters en posterpresentatie 

1 Posters 

Een academische poster is een papieren poster of een geprojecteerde tekst, meestal van het formaat 

A0 (1,20 m X 0,85 m), en omvat een korte en heldere samenvatting van een onderzoek, zoals een 

abstract maar mét illustraties. De volledige poster moet in maximum 5’ gelezen kunnen worden.  

 

Poster = geïllustreerde abstract die uitnodigt om bekeken te worden 

Een poster is 

 goed leesbaar (vanop 2-3 m);  

 goed te begrijpen (zonder mondelinge toelichting); 

 goed georganiseerd (in kolommen); 

 beknopt (enkel essentiële informatie). 

 

1.1 Doelgroep 

Net zoals voor elk geschreven document en voor elke presentatie is het van belang op voorhand te 

weten wie de poster zal lezen en wie naar de posterpresentatie komt luisteren. Het publiek kan 

bestaan uit collega’s binnen of buiten de onderwijsinstellingen, binnen of buiten het kennisdomein, 

met veel of minder voorkennis. De doelgroep bepaalt de inhoud en de toon waarop posters worden 

geschreven. 

1.2 Schrijfproces 

Een poster wordt - net zoals een verslag - in meerdere stappen geschreven (cf. uitleg over schrijven, 

zie ook handboek Schrijven en uitlegsessies Modules Communicatie).  

Vergeet ook niet op het einde - als je denkt dat de poster afgewerkt is  -  de poster even te laten 

rusten en die daarna kritisch te bekijken. Vraag aan collega’s feedback. Durf dan nog schrappen. 

1.3 Inhoud 

Less is more - KISSS
1
 

Alhoewel op de poster enkel de belangrijkste informatie wordt geschreven, moet de poster toch 

zonder enige extra uitleg te vatten zijn. 

                                                           
1
 KISSS = Keep It Short Simple and Stimulating 
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Posters die duidelijk zijn opgesteld (inhoud, opmaak, taal … ) zorgen ervoor dat de boodschap 

eenduidig overkomt. Het doel wordt duidelijk door een sprekende titel en ondersteunende figuren. 

� Een poster is geen samenvatting van een paper of een bestaande presentatie.  

Vaak volgt een wetenschappelijke poster dezelfde vaste structuur als een wetenschappelijk verslag, 

bv. de Introduction-Methods-Results-and-Discussion-structuur (IMRaD-structuur) maar niet altijd.  

� De promotor bepaalt de inhoud  en  opbouw van het verslag, dus ook die van de poster. 

Titel. Kernboodschap (kan ook conclusie zijn) staat bovenaan, in maximum twee lijnen (korter, indien 

mogelijk) en is een reflectie van het onderzoek. De titel mag  niet te lang en niet te kort zijn. Streef 

naar maximum vijftien woorden. De titel moet leesbaar zijn vanop 3 m. 

bv. Evaluating spatial and social inequality in pre-schools in Ghent, Belgium 

Auteur met affiliatie
2
. De voornamen worden voluit geschreven. Er worden geen titels geschreven. 

Inleiding. Het probleemgebied, de wetenschappelijke context en het belang van onderzoek worden 

beschreven. Misschien wordt hier ook ingegaan op de onderzoeksvraag en de hypothese. Ondertitels 

maken de ‘Inleiding’ overzichtelijker. 

Materiaal en methoden. In dit onderdeel worden de producten en het materiaal die gebruikt 

werden voor het onderzoek kort beschreven. De methoden, de werkwijze, de experimenten (en de 

volgorde ervan) worden kort opgenomen. De rubriek ‘Materiaal en methoden’ is voor een poster 

minder van belang dan de ‘Resultaten’ en de ‘Conclusie’ en kan in bepaalde gevallen zelfs worden 

weggelaten. Vraag dit na bij de promotor.  

Resultaten. Figuren en eventueel tabellen zijn de belangrijkste delen van de rubriek ‘Resultaten’. De 

resultaten van het onderzoek zijn objectief af te leiden uit figuren, schema’s, grafieken … Vermeld 

enkel de essentiële informatie en verwijder overbodige details. De tekst herhaalt niet de gegevens uit 

de grafische voorstellingen maar bespreekt die in globale termen.  Schrijf geen voetnoten en 

afkortingen en gebruik geen jargon dat het publiek niet zal begrijpen. 

Conclusie. De conclusie van het onderzoek is het sterkste en krachtigste deel van de poster. 

Aangezien de conclusie vaak als eerste wordt gelezen, kan die  bovenaan worden geplaatst om de 

aandacht te trekken.  

Nieuwe interpretaties en/of aanbevelingen voor de toekomst kunnen ook in de ‘Conclusie’’ worden 

beschreven.  

Dankwoord (eventueel). Vermeld de personen die behulpzaam waren bij  het onderzoek en de 

fondsen die het onderzoek hebben gesteund. 

Referenties (eventueel). Geef de belangrijkste referenties op, niet alle referenties uit het onderzoek.  

                                                           
2
 Affiliatie = letterlijk ‘verbondenheid met een  instelling of een persoon’ - wordt gebruikt in wetenschappelijke papers om 

de gegevens van de instelling op te sommen (naam van de auteur(s), contactgegevens (bv. e-mailadres) van ten minste een 

auteur, instelling, vakgroep … waartoe de auteur(s) behoort/behoren. 
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Aantal woorden: maximum 800 - 1000 woorden (vraag na bij de promotor.) 

1.4 Taal 

De tekst moet vlot leesbaar  zijn en kan bestaan uit korte, kernachtige zinnen (maximum twee na 

elkaar), maar meestal uit woordgroepen of puntsgewijze opsommingen. Indien een volzin wordt 

geschreven, staat de belangrijkste informatie in de hoofdzin,  vooraan in de zin.  

Optimale lengte van een zin is tweemaal het alfabet: 

abcdefghijklmnopqrstuvxxyzabcdefghijklmnopqrstuvxxyz 

Volgende taaladviezen gelden (cf. een wetenschappelijk verslag): 

 - zakelijk, geen spreektaal 

 - duidelijk, exact en helder (bij voorkeur geen jargon dat het publiek niet begrijpt) 

 - taalkundig juist, geen taal-, schrijf- of tikfouten 

De taal op een poster is eenvoudiger dan die in een wetenschappelijk verslag.  

1.5 Opmaak 

1.5.1 Uniek en visueel 

 

Zorg dat de poster opvalt, dat hij anders is dan de andere posters. Hij moet enerzijds sober zijn, maar 

toch een in het oog springende titel en opmerkelijke figuren, tabellen en grafieken bevatten.   

De poster is een visueel document, net zoals een computerondersteunde presentatie, bv. 

PowerPoint of Prezi. Hij is als het ware een verzameling van goed opgebouwde, krachtige dia’s.  De 

meeste raadgevingen (opmaak letters, kleuren, achtergrond …) gelden zowel voor dia’s als voor 

posters.  

Plaats de belangrijkste elementen op ooghoogte. 

1.5.2 Programma en formaat 

 

De poster zelf kan worden opgemaakt met o.a. PowerPoint, LateX, Illustrator Cs3., CorelDRAW, 

Omnigraffle, Inkscape …  

Het meest gebruikte posterformaat is A0 (1,20 m X 0,85 m).  Gebruik bij voorkeur een landscape-

formaat (horizontaal liggend) want dat leest vlotter en de lezer hoeft zijn hoofd niet te veel bewegen. 
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1.5.3 Structuur 

Plannen en voorbereiden. Maak op voorhand een schets van de lay-out met de hand op papier: zo 

kan je de  verschillende delen op de poster optimaal schikken en herschikken tot de ideale 

constellatie. (Voorbeeld: logisch ingepakte koffer).  

Enkele voorbeelden van schetsen met de hand: 

 

Duidelijk. De informatie wordt zodanig gestructureerd dat de lezer de boodschap dadelijk - met een 

oogopslag - begrijpt. Duidelijke titels en ondertitels, nummering en figuren en/of tabellen maken de 

structuur duidelijk. 

Samen samen. Wat samen hoort, blijft ook dicht bij elkaar, bv. de uitleg bij een bepaalde figuur hoort 

dicht bij die figuur te staan. 

1.5.4 Marges, kolommen en kaders 

Schrijf geen lange tekst over de volledige breedte van de poster (lezer moet hoofd te veel bewegen 

en ondervindt minder leescomfort). Verdeel de tekst in kolommen. De kolommen hebben - bij 

voorkeur - steeds dezelfde breedte. 

Aligneer steeds links en vul de tekst niet uit (wegens vals wit). Kies dus voor een vlaggende tekst. 

Volgorde van de kaders. Lees- en denkrichting kan in culturen verschillen. Indien de volgorde van de 

kaders van belang is, verduidelijken pijlen de leesrichting die moet worden gevolgd. Onze leesrichting 

is van links naar rechts en van boven naar onder.  

Voorbeeld van onlogisch geschikte poster, zie op volgende pagina:  
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(http://1.bp.blogspot.com/-F-

qLPcJnDmo/T3y8To4a0HI/AAAAAAAAE_4/OZhv9rOIApM/s400/de_la_Vega_priming_path.png) 

Het belang van de kader bepaalt de grootte ervan. Bepaalde onderdelen (bv. resultaten) zijn van 

veel groter belang dan andere (bv. referenties) en zullen in een veel groter kader worden geplaatst. 

Gebruik geen dikke rand rond de diverse kaders.  

1.5.5 Wit en rust 

Zorg voor een rustig paginabeeld door voldoende wit in te bouwen (marges - boven - onder - tussen 

kaders - in kaders …).  

Gulden regel 

 40 % wit 

  40 % grafische invulling 

  20 % tekst 

Zorg voor een evenwichtige bladspiegel tussen teksten en afbeeldingen: plaats niet alle afbeeldingen 

samen, maar verdeel ze - indien inhoudelijk mogelijk - in harmonie op de poster. 

Vermijd ruis. Indien toegestaan, plaats het logo van de instelling klein rechts boven of links onder en 

niet groot centraal.  

Zijn de titels ‘Abstract’ en ‘Inleiding’ altijd nodig? 

Is de titel van een figuur steeds nodig?  

Zijn de referenties echt nodig? Indien ja, plaats die kleiner onderaan. 

Zijn de acknowledgments (dankbetuigingen) echt nodig? Indien ja, plaats die kleiner onderaan. 

Bullets (●)  worden enkel bij een echte opsomming gebruikt. 
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1.5.6 Achtergrond 

 

Donker op licht - niet druk. Gebruik een lichte achtergrondkleur en een donkere kleur voor de tekst. 

De omgekeerde combinatie (lichte letters op donkere achtergrond) is vermoeiend voor de ogen (en 

donkere achtergrondkleuren verbruiken veel inkt). 

De achtergrond mag in elk geval niet (te) druk zijn. Vaak is een achtergrondfiguur druk en storend. De 

achtergrondkleur mag niet met de tekst interfereren of met de figuren en/of tabellen. 

Gebruik nooit een kleurengradiënt-achtergrond waar de ene kleur vloeiend overgaat in de ander, bv. 

volgende achtergrond: .  

      

 

 

 

� Steeds geschikt: witte kaders (met donkere letters) voor een lichtgekleurde achtergrond  

1.5.7 Letters 

Ongeschreefde lettertypes (zonder voetjes, sans serif), bv. arial, helvetica, verdana zijn uitermate 

geschikt.  

Gebruik nooit vreemde, minder gebruikte en dus minder herkenbare letters (bv kristen ITC, 

CHiller, Bradley Hand, …) 

De letters moeten perfect leesbaar zijn en de tekst voldoende groot.  

Volgende  lettergroottes worden aangeraden: 

 titel: minstens 96 punt 

 auteurs: minstens 72 punt 

 affiliatie: minstens 36 punt 

 tussentitel/tussenkopjes/ondertitels: minstens 40 punt 

 tekst: minstens 28 punt 

Net zoals voor een dia tijdens een computerondersteunde presentatie worden op een poster nooit 

woorden volledig in kapitalen geplaatst, ook niet in de titel (enkel beginkapitalen), nooit 

onderstrepingen en bij  voorkeur ook geen cursiveringen (behalve gelegenheidsontleningen uit 

Latijn, Engels …). 

Nadruk. Indien je een woord of een woordgroep wilt beklemtonen, plaats je die vet (nooit in 

kapitalen). Meer witruimte rond een woord, een figuur … zorgt ervoor dat dat woord, die figuur 

meer opvalt, dus wordt benadrukt. 
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Contrast. Zorg voor voldoende contrast, bv. in de kader een witte achtergrond met zwarte of 

donkere letters. Groen-rood; geel-groen zijn geen goede combinaties (kleurenblindheid) (zelfde 

regels als voor dia’s). Vermijd felrode letters; donderrode zullen beter leesbaar zijn. 

Kleuren. De kleuren leiden niet af en dragen bij tot het begrip van de poster. Gebruik maximum drie 

verschillende kleuren in de poster. De kleuren moeten ook logisch worden gekozen, bv. geen wit om 

grijze hersencellen aan te duiden, groen voor de grijze … 

1.5.8 Grafische voorstellingen 

 De poster is een visueel document en bevat vele  figuren (afbeeldingen, foto’s …), grafieken en/of 

tabellen. Ze moeten duidelijk zichtbaar zijn vanaf 2 m.   

Enkel zinvolle en relevante figuren of tabellen worden opgenomen. Kies steeds voor de meest 

krachtige figuur of tabel. Beelden moeten illustreren en niet decoreren. 

In de tabellen worden de kolommen gelabeld en bij de grafieken worden de curves en de assen 

benoemd. Bij grafieken zijn vaak gridlijnen grafisch storend. Vermijd indien mogelijk 3D-grafieken en 

kies voor grafieken in 2D. 

Zorg voor afbeeldingen met een goede resolutie (300 dpi is voldoende). Bekijk die op 100 %-grootte. 

Bij afbeeldingen moeten de legende en de schaal worden opgegeven.  

1.6 Enkele voorbeelden 

1.6.1 Goede, aantrekkelijke, visueel sterke posters 

 

(http://www.wetenschappelijkeposters.nl/--/wp-content/uploads/2013/07/Poster-Deventer-na.png) 

 

� Opmerking: beter nooit kapitalen, ook niet als korte titels in de kaders - beter nog meer witruimte  
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(https://www.google.be/search?q=goede+academische+posters&biw=1536&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=v

g2EVPurEYTkUsXkgtgP&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=fnYrXTgDl0L7aM%253A%3BFHvhz6su8Wuu8M%3B

http%253A%252F%252Fwww.visservis.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F01%252FPoster-

Presentation-Lion-

final.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.visservis.com%252F%253Fpage_id%253D15%3B2384%3B3370) 

 

 

 

(http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign#dosanddonts) 



Academische poster - Leen Pollefliet   9 

 

 

 

 

(http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign#dosanddonts) 

 

1.6.2 Te drukke, onoverzichtelijke, onaantrekkelijke posters  

 

(http://4.bp.blogspot.com/-2lseax28Mnw/T-YNU23gXEI/AAAAAAAAFsE/vR1VNgEZMuA/s1600/Gill_2010.png) 
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(http://www.humanelearning.info/assets/resources/Papers/Comparative%20studies%20Knight%202007%20poster.jpg) 

(http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign#dosanddonts) 
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(http://www.afs.enea.it/giubileo/images/Rotary%202003.jpg)  

 

(http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/images/Anna%20Ressell%20poster.jpg) 
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(http://www.jschrauth.com/portfolio/posters/posters/glass.jpg) 

2 Posterpresentatie - postersessie 

 

Vaak  wordt de poster mondeling toegelicht tijdens de voorstelling van een project in de onderwijs- 

of onderzoeksinstelling of tijdens wetenschappelijke congressen.  

Doel van een postersessie?  

Posters die inhoudelijk interessant zijn en visueel aantrekkelijk trekken de aandacht van het publiek 

en zijn op die manier geslaagde  visitekaartjes voor de onderzoeker en sterke reclame voor het 

onderzoek en de instelling.   

Tijdens het informele gesprek tijdens de postersessie krijgt de onderzoeker feedback op zijn 

onderzoek.  

Tijdens de postersessie worden vele belangrijke contacten gelegd: een postersessie is dus essentieel 

voor netwerking.  
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Inhoud. Aangezien de poster enkel de essentiële tekst bevat - en geen details - is een mondelinge 

toelichting voor de sterk geïnteresseerde bezoeker steeds interessant. De  mondelinge uitleg kan 30 

sec., 1  min., 2 min., 3  min. of … duren. 

In elk  geval zullen volgende  onderdelen summier worden besproken, in deze volgorde: 

 - context en achtergrond van het onderzoek; 

 - relevantie van het onderzoek; 

 - doel van het onderzoek; 

 - opbouw van het onderzoek; 

 - belangrijkste resultaten van het onderzoek; 

 - conclusie.  

Poster op A4. Voor de geïnteresseerde bezoeker … Op een tafel/stoel voor de poster kunnen 

meerdere uitprints van de poster op A4-formaat gelegd worden. Op de achterkant kan aanvullende 

informatie over het onderzoek (of bedankingen of referenties) worden opgenomen.  

Mondelinge uitleg. Voor de minipresentatie zijn dezelfde aandachtspunten als voor een ‘normale’ 

presentatie van toepassing:  

 Spreek een verzorgde taal, geen spreektaal, geen dialect. 

 Hanteer een goede uitspraak en articulatie. 

 Wees enthousiast 

 Spreek luid genoeg (enkel voor publiek van jouw poster). 

 Hanteer een sterke lichaamstaal (open!) met oa. ondersteunende handgebaren 

 Maak oogcontact met het publiek (niet met de poster) 

 Glimlach 

  

Tot slot - praktisch 

Misschien heeft de vakgroep, de faculteit, de universiteit een bepaalde template, die moet gevolgd 

worden. Het is mogelijk dat sommige congressen op voorhand een bepaalde template opleggen en 

dus instructies geven (formaat, afbeeldingen …).  

Vergeet je naamkaartje niet. 

Hang de poster recht en op ooghoogte. 

Vergeet niet dat de  poster moet worden opgehangen; daarvoor zijn wellicht nodig: kleefband en 

schaar, duimspijkers ... De poster wordt best vervoerd in een koker.  
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