
 
LEESBAARHEID  
(voor onderstaande criteria geldt logischerwijs dat de kwaliteit van de PDF niet hoger kan zijn dan 
de kwaliteit van het origineel) 
- De achtergrond tast de leesbaarheid van de tekst van de publicatie niet aan. Dit houdt 

in dat de achtergrond niet te donker (grijs) is en geen  ruis,  zoals spikkels bevat.  
- De tekst is niet hinderlijk scheef of golvend, met als gevolg dat de tekst niet goed 

doorzoekbaar is. 
- Plaatjes/schema’s/tabellen dienen goed duidelijk weergegeven te worden en de teksten 

in en onder de afbeeldingen duidelijk leesbaar te zijn. 
- De tekst dient te worden weergegeven zoals in het origineel. Dus niet vetgedrukt en/of 

wazig. 
 
VOLLEDIGHEID 
- De tekst is volledig  (let ook op het evt. wegvallen van de laatste woorden op een regel) 
- Er ontbreken geen pagina’s (of illustraties die essentieel zijn voor de tekst) en er zijn 

geen overbodige pagina’s gescand. De volgorde van de pagina’s dient die van het 
origineel te volgen. 

 
 
PRESENTATIE 
- 1 pagina van de PDF is 1 pagina van het origineel 
- Pagina’s zijn niet gekanteld of staan niet op de kop. 
- Zwarte randen om de pagina zijn niet breder dan 1 cm 

 
DOORZOEKBAARHEID 
- De PDF is doorzoekbaar op lettertypen sets Latin en Greek. Dat wil zeggen dat men 

met SEARCH button (of de functietoets; ctrl-f) kan gebruiken om woorden in het 
document te zoeken. 
Wij streven naar een zo goed mogelijke doorzoekbaarheid. 100% doorzoekbaar is niet 
realistisch, maar 90% is wel het minimale (liever meer).  

 
DE KOPPELING 
- Uiteraard dient de Metadata in het repositorium overéén te komen met de publicatie 

in het PDF bestand. 
 
DE BESTANDSGROOTTE 
- PDF bestanden zijn bij voorkeur niet groter dan 100mb, en zeker niet groter dan 

250mb. Indien dit toch het geval is kan de mogelijkheid onderzocht worden of met de 
Optie Reduce File Size in Adobe Acrobat Proffesional 8.0 (Dit programma is voor 
handen bij de Repositorium manager op de UB), het bestand nog tot een acceptabele 
grootte kan worden teruggebracht 

 


