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EXPERT CLASS 
BOEKON T W ER P 2021

Tijdens deze Expert class ontwerp je een boek van A tot Z. 
Gedurende tien lesdagen, verspreid over een periode van zes 
maanden, begeleidt grafisch ontwerper en typograaf Jurgen Persijn 
je stapsgewijs door het ontwerp- en productieproces van een boek. 
Hij wordt ook bijgestaan door externe experts.
Bij aanvang van de lessenreeks worden tekst en beeld van het te 
ontwerpen boek ter beschikking gesteld. Via klassikale presentaties 
en individuele gesprekken worden raadgevingen en inzichten 
meegegeven, rekening houdend met de ontwerpcyclus en mogelijke 
productiemethodes.
De finale ontwerpen worden in augustus en september voor  
het publiek tentoongesteld in het Museum Plantin-Moretus of op 
een andere bijzondere plek in Antwerpen.
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De opdracht 

Iedere student ontwerpt één volledig 
boek. Tekst- en beeldmateriaal van het te 
ontwerpen boek worden op de eerste dag 
van de lessen digitaal aangeleverd. Iedere 
student gaat dus met hetzelfde materiaal 
aan de slag, waardoor iedereen evenveel 
informatie te verwerken krijgt en met 
gelijkaardige problemen geconfronteerd 
zal worden. De inhoud van het boek is 
wetenschappelijk-academisch van aard 
en zal voorzien worden van tal van foto’s, 
illustraties, tabellen en diagrammen. 

DOELSTELLING 
Het boek dient de leesbaarheid, helderheid 
en toegankelijkheid van de inhoud optimaal 
te ondersteunen. Daarnaast moet het boek 
handzaam en aantrekkelijk zijn. Het boek 
wil in de eerste plaats relatief complexe 
kennis overdragen aan een publiek dat niet 
per se wetenschappelijk of academisch 
geschoold is. Er worden geen budgettaire 
beperkingen opgelegd.

PaTTErNS IN NaTurE
Het boek dat ontworpen zal worden, 
Patterns in Nature, verscheen voor het 
eerst in 1974 in het Engels en werd later in 
meerdere talen vertaald. Het boek werd 
destijds onthaald als ‘a stunning synthesis 
of art and science’. In grote lijnen toont het 
boek aan dat een aantal vormen, structuren 
en patronen steeds terugkeren in de natuur. 
Het boek zet aan tot intense observatie 
en biedt diepgaander begrip over fysische 
fenomenen om ons heen. 

De auteur, Peter S. Stevens, is architect, 
kunstenaar en auteur. Ondanks de 
wetenschappelijke en academische aard 
van de publicatie werd het boek vrij 
laagdrempelig geschreven. 

Het boek bevat 8 hoofstukken, telkens 
voorzien van tal van beelden, illustraties 
en diagrammen die de tekst informatief 
ondersteunen. Naast de informatieve 
waarde hebben veel beelden eveneens 
esthetische kwaliteiten die het boek extra 
aantrekkingskracht geven. Een aantal 
diagrammen zouden best herontworpen 
worden. Het boek bevat daarnaast tal 
van typografische uitdagingen: tabellen, 
wiskundige notaties, beeldnummering, 
quotes, etc. Er wordt met een 
notenapparaat gewerkt en het boek is 
voorzien van een index. 

Tot slot maak je van de cover ook een 
Nederlandstalige en Franstalige versie 
die qua ontwerp volledig aansluit bij de 
Engelstalige versie. De vertalingen worden 
aangeleverd. O
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Programma Theorie 

De Expert class Boekontwerp is 
een praktijkvorming. Je kan dit 
combineren met vijf theoretische 
colleges van telkens 3 lesuren 
gegeven door dezelfde lesgever op 
zaterdagvoormiddag.

Deze onderwerpen komen aan bod:
 ‒ De intrinsieke kwaliteiten van 

het boek als materiële en tactiele 
informatiedrager

 ‒ De relatie tussen vormgeving, type 
inhoud en beoogd gebruik

 ‒ Zinvolle en duidelijke structuur en 
hiërarchie in boek en tekst

 ‒ Hulpmiddelen om te navigeren 
door de inhoud

 ‒ Ritme en flow van het boek
 ‒ Optimaliseren van de leeskwaliteit
 ‒ De basiselementen van 

tekstcompositie: formaat, 
bladspiegel, stramien, zetbreedte, 
zetwijze, regelafstand, lettertype, 
corpsgrootte…

 ‒ Gebruik van verschillende 
lettertypes en gewichten, cursief, 
kleinkapitalen en hangende cijfers

 ‒ Een basisstramien ontwerpen
 ‒ Tekst- en beeldmateriaal 

combineren
 ‒ Een kritische kijk op hedendaagse 

tendensen in boekontwerp

Deze hoorcolleges worden gegeven 
op zaterdag 16, 23 en 30 januari,  
6 en 13 februari 2021, telkens van 
10.00 tot 12.50 uur.

 22 jaNuarI   vm: Kennismaking + briefing van de opdracht.  
nm: Individuele brainstormsessies over mogelijke 
ontwerpoplossingen + bespreking.

 12 fEbruarI   vm: Publieke presentatie van je eerste ideeën, 
voorstel voor formaat, materiaalkeuze, technieken 
en lettertypes. Eerste ideeën voor de cover.

   nm: Individuele verwerking van de feedback + 
begeleiding.

 5 maarT   vm: Presentatie over boekontwerp door 
Ine Meganck.

   nm: Bespreking van het beoogde eindresultaat 
door Ine Meganck en Jurgen Persijn.

 19 maarT  vm: Publieke presentatie aan de hand van geprinte 
spreads die formaat, stramien, typografie en de 
verwerking/plaatsing van het beeldmateriaal 
aantoont + covervoorstellen.

   nm: Individuele verwerking van de feedback + 
begeleiding.

 2 aPrIL   vm: Individuele bespreking van de tussentijdse 
resultaten.

   nm: Sofie Jacobs over boeken en papier.
 23 aPrIL   vm: Bespreking over de praktische uitvoering van 

cover en binnenwerk, tekstconversie, zetwerk en 
het automatisch genereren van inhoudstafel en 
index.

   nm: Individuele bespreking van de tussentijdse 
resultaten.

 7 mEI Publieke presentatie van de tussentijdse resultaten.
  Individuele bespreking.
 28 mEI  Individuele begeleiding: finetunen van het ontwerp 

en de presentatiemaquette.
 18 juNI  Jury.  

De juryleden zijn Jurgen Persijn, Johan Van Looveren 
en Ine Meganck (onder voorbehoud).

 2 juLI  Feedback over de jury.  
Ontwerp en planning van de tentoonstelling en  
een kleine publicatie.

 auG/SEPTEmbEr Tentoonstelling
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Lesgevers 

Docent, practicum: Jurgen Persijn werkt sinds 1999 als autodidact grafisch 
ontwerper, voornamelijk voor de culturele sector. Zijn focus is geleidelijk 
aan steeds meer op boekontwerp komen te liggen, waarbij heel veel 
aandacht gaat naar de architectuur en de tactiliteit van het boek. 
Door de jaren heen ontwierp hij boeken voor uitgevers zoals 
Mercatorfonds, Lannoo, Ludion, nai010, Hatje Cantz en werkte hij voor 
instellingen/musea zoals BOZAR, S.M.A.K, WIELS of Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België. Zijn boeken werden viermaal bekroond 
met de Best Vormgegeven Boeken-award. De voorbije jaren is hij 
naast boekontwerp zich ook gaan toeleggen op de scenografie van 
tentoonstellingen.

Docent, theorie: Johan Van Looveren werkt sinds 1995 als zelfstandig 
grafisch ontwerper, typograaf en boekontwerper. Zijn ontwerpbureau 
Van Looveren & Princen werd driemaal bekroond voor de Best Verzorgde 
Boeken in Vlaanderen. Sinds 2005 doceert hij grafisch ontwerp aan LucA 
School of Arts in Brussel. 

Gastsprekers: 
Ine Meganck is grafisch ontwerper en docent typografie aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 
Sofie Jacobs is paper consultant voor de internatonale papierdistributeur 
Papyrus.

Voorkennis: Om aan de Expert class 
te kunnen deelnemen, verwachten 
we dat je minstens aan een grafische 
opleiding hebt deelgenomen. Ook 
heb je een goede kennis van Adobe 
InDesign, het softwarepakket dat 
in de Expert class wordt gebruikt. 
Van Photoshop en Illustrator heb je 
minstens al een basiskennis. 

Lessenrooster: tien vrijdagen:  
22 januari, 12 februari, 5 en 19 maart,  
2 en 23 april, 7 en 28 mei en 2 juli,  
telkens van 10.00 tot 16.40 uur.  
De jurering is op 18 juni 2021.
Theoretische colleges: vijf zaterdagen: 
16, 23 en 30 januari, 6 en 13 februari, 
telkens van 10.00 tot 12.50 uur.
Locatie: De lessen gaan door via Zoom 
(videostreaming). Als de corona-
maatregelen het toelaten dan komen 
we samen in het leslokaal, Museum 
Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22,  
2000 Antwerpen, maar ook dan zal de 
les worden gestreamd. 
Inschrijvingsgeld: 1350 euro.  
De theorielessen kosten 360 euro.
Voor kortingen: zie onze website.
Inschrijven kan op  
www.plantininstituut.be/boekontwerp  


