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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
GRAFISCH BEDRIJF BRILJANT 
 
 
Tessa de Jong en Mark Viruly werken bij grafisch bedrijf Briljant. 
Het bedrijf heeft de opdracht gekregen om een folder te maken voor een kledingmerk.
 
 

1p  1 Tessa doet de vormgeving van de folder. 
Met welke factoren moet zij rekening houden? 
Met de technische uitvoerbaarheid van het ontwerp en met 
A de materiaalkeuze en de kleurkeuze. 
B de productiekosten en de materiaalkeuze. 
C de productiekosten en de productietijd. 
D de productietijd en de materiaalkeuze. 
 

2p  2 Als Tessa klaar is met het ontwerp, zet zij zetinstructies bij de teksten. Een voorbeeld van 
een zetinstructie is het lettertype. 

 Geef nog twee voorbeelden van zetinstructies. 
 

1p  3 Mark werkt bij de drukwerkvoorbereiding. Op de computer plaatst hij de teksten en de 
beelden voor de folder op de pagina’s. 
Ook geeft hij het aantal kolommen aan en de plaats van de koppen. 
Welk hulpmiddel gebruikt Mark hiervoor? 
A een dummy 
B een mock-up 
C een overlay 
D een stramien 
 

 
2p  4 Mark moet de folder opmaken in drie kolommen zoals in bovenstaande afbeelding. 

Het formaat van de folder is A4-liggend. De afmeting is 297 x 210 mm.  
De breedte van de kolommen is 81 mm. 
De witmarges rondom zijn 9 mm. 

 Hoeveel bedraagt het kolomwit? Laat je berekening zien. 
 
1p  5 Voordat de folder wordt gedrukt, controleert Mark de film met een densitometer. 

Wat controleert hij met die densitometer? 
A de dikte van de film 
B de giftige stoffen in de lucht 
C de zuurgraad 
D de zwarting van de film 
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1p  6 Bij het drukken van de folder is wat misgegaan. Een groot deel van de oplage is mislukt. 
Deze misdrukken worden bij het oud papier gezet. Oud papier kan meestal worden 
hergebruikt. 

 Wat is een ander woord voor hergebruik? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1p  7 Na het drukken wordt de stapel folders op maat gesneden met een planosnijmachine. 
Hierboven is een deel van zo'n machine afgebeeld. 
Hoe wordt het onderdeel van de planosnijmachine genoemd dat is aangegeven met  
het cijfer 1? 
A de persbalk 
B de snijlat 
C de zijaanleg 
D het zadel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1p  8 Als de folder gesneden is, wordt deze op bovenstaande manier gevouwen. 
 Hoe wordt deze vouwwijze genoemd? 

 
 
NADRUK 
 
 
Grafisch bedrijf Briljant drukt niet alleen folders, maar ook boeken.  
Briljant laat de gedrukte boeken vaak binden bij nabewerkingsbedrijf Nadruk. 
Onlangs is door Nadruk een partij kookboeken gebonden.
 
 

2p  9  Noem twee kenmerken waaraan je een gebonden boek herkent. 
 

1p  10 De kookboeken bestaan uit vijftien katernen. 
Wat zijn katernen? 
A gevouwen vellen papier 
B ongevouwen vellen papier  
C vergaarde vellen papier 
D verzamelde vellen papier 
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1p  11 Bij het binden is het belangrijk dat de katernen in juiste volgorde op elkaar komen te 
liggen. 

 Welk controlemiddel heeft de drukkerij daarvoor op de rug van de katernen 
aangebracht? 

 
1p  12 Nadat de katernen gebonden zijn, worden de boekblokken schoongesneden. 

 Welk type snijmachine kan daarvoor het beste gebruikt worden? 
 

1p  13 Tenslotte worden de kookboeken voorzien van een kapitaalbandje. 
   Het kapitaalbandje wordt niet alleen ter versiering aangebracht, maar heeft nog een 

andere functie. 
    Welke andere functie heeft het kapitaalbandje? 

 
1p  14 De kookboeken mogen niet snel vuil worden tijdens gebruik in een keuken. 

Daarom is de omslag voorzien van een dun laagje plastic. 
Hoe wordt het aanbrengen van zo'n dunne laag genoemd? 
A coaten 
B satineren 
C sealen 
D vouwplakken 
 

1p  15 In nabewerkingsbedrijf Nadruk wordt veel aandacht besteed aan veiligheid. 
De snijmachines zijn dan ook goed beveiligd. 

 Noem een manier waarop snijmachines beveiligd zijn. 
 

1p  16 Het veilig werken in het bedrijf is de verantwoordelijkheid van 
A de werkgever. 
B de werkgever en de arbeidsinspectie. 
C de werkgever en de werknemers. 
D de werknemers. 
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PERSONEELSADVERTENTIE 
 

bron: Pers 20 2001 
 

   In bovenstaande advertentie vraagt Grafisch Bedrijf Amsterdam een drukker offsetrotatie. 
De gezochte drukker moet onder andere de offsetpers gaan bedienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  17 Hierboven staat een schematische doorsnede van een offsetpers. 
 Met welk cijfer is de plaatcilinder aangegeven? 
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1p  18 In de afbeelding verwijst het cijfer 4 naar het vochtwerk.  
‘Vochtwater’ bestaat uit water waar andere stoffen aan toe zijn gevoegd. 

 Noem een stof die aan ‘vochtwater’ is toegevoegd. 
 

2p  19 In de advertentie staat bij functie-inhoud dat de drukker medeverantwoordelijk is voor het 
onderhoud en schoonhouden van de machines. 

 Noem twee redenen waarom regelmatig onderhoud van de offsetpers belangrijk is. 
 

1p  20 De drukker is niet alleen medeverantwoordelijk voor het onderhoud en schoonhouden van 
de machines. 

 Waarvoor is de drukker volgens de advertentie nog meer medeverantwoordelijk? 
 

1p  21 Volgens de advertentie werkt het drukteam samen met plaatmakers en verpakkers. 
Op welke afdeling van het bedrijf werken de plaatmakers? 
A drukkerij 
B nabewerking 
C voorbereiding 
D vormgeving 
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UITGEVERIJ MERLYN 
 
Olav Terra is redacteur bij uitgeverij Merlyn. Eén van zijn taken is het controleren van 
teksten op fouten. 

bron: Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek 
 

1p  22 De bovenstaande tekst is door Olav nauwkeurig op fouten gecontroleerd. 
Hoe wordt zo’n stuk tekst genoemd als het nog niet gecontroleerd is? 
A coderingsprint 
B instructieblad 
C kopij 
D proef 
 

1p  23  Hoe worden de tekens genoemd die Olav gebruikt om de fouten aan te geven? 
 

1p  24 Voor wie in het grafisch bedrijf zijn deze tekens bestemd? 
A voor de drukker 
B voor de plaatmaker 
C voor de vormgever 
D voor de zetter 
 

1p  25 In welke regelval is het stukje tekst in de afbeelding gezet? 
A gecentreerd 
B in blokvorm 
C in vrije regelval 
D linkslijnend 
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1p  26 De regels zijn uitgevuld. 
 Wat betekent uitvullen? 

 

bron: Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek 
 

2p  27 In bovenstaande tekst heeft Olav een aanwijzing voor de juiste typografie omcirkeld. 
 Wat betekent "vet o k 2 regels"? 

 
 
DISCOTHEEK MARKNESSE 
 
 
De discotheek van Marknesse, disco-M, heeft een boekje samengesteld met het 
winterprogramma 2003. 
Drukkerij Essenkram gaat het boekje drukken.
 
 

1p  28 Van tevoren heeft drukkerij Essenkram met disco-M overlegd over de vormgeving van het 
boekje. 
Hoe wordt zo'n eerste gesprek tussen de drukkerij en de klant genoemd? 
A een briefing 
B een instructie 
C een planning 
D een werkoverleg 
 

1p  29 In het boekje moeten veel foto’s van dj’s komen. De foto's zijn op papier aangeleverd.  
Sharifa werkt bij de drukwerkvoorbereiding. Zij scant de foto's om ze met de computer te 
kunnen bewerken. 

 Welke omzetting vindt er plaats tijdens het scannen? 
 

1p  30 Voor het drukken moeten de foto's gerasterd worden. 
 Waarom is rasteren nodig? 

 
1p  31 Er komen ook afbeeldingen in het boekje, die niet gerasterd hoeven te worden.  

Wat voor soort modellen zijn dat? 
A doorzichtmodellen 
B halftoon modellen 
C lijnmodellen 
 

1p  32 Op de omslag van het boekje wordt een foto afgedrukt van het gebouw van disco-M. 
Sharifa wil op deze foto de achtergrond weghalen. 
Hoe wordt het weghalen van de achtergrond op een foto genoemd? 
A knippen  
B uitlichten 
C vrijstaand maken 
 

1p  33 De foto op de omslag van het boekje is zwart/wit. De tekst is zwart met een steunkleur. 
 Waarvoor dient de steunkleur? 
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1p  34 De discotheek wil ook een eigen website op Internet: www.disco-M.nl  
 Wat betekenen de letters www?  

Schrijf de woorden voluit. 
 

1p  35 Het moet een interactieve website worden. 
Dat betekent onder andere dat de gebruiker moet kunnen navigeren. 

 Wat is navigeren? 
 
 
CASSANDRE 
 
 
Cassandre is een grafisch vormgever uit Frankrijk. 
Hij overleed in 1968 door zich een kogel door het hoofd te schieten. Hij had een brief 
van een lettergieterij gekregen met de opmerking dat zijn letters ‘niet aan de 
verwachtingen voldeden’. 
Hij kreeg veel opdrachten uit Nederland.
 
 
De vragen 36 tot en met 38 hebben betrekking op de onderstaande afbeeldingen 1 en 2. 
 
afbeelding 1        afbeelding 2 

 
bron: Compress, oktober 1999 
 

1p  36 Hierboven staan twee voorbeelden van letterontwerpen van Cassandre. 
Cassandre had een grote voorliefde voor 
A Bodoni's. 
B Egyptiennes. 
C Romeinen. 
D schreefloze letters. 
 

1p  37 In afbeelding 1 zijn de initialen van Yves Saint-Laurent verwerkt. 
In de typografie heeft het woord 'initiaal' meestal een andere betekenis. 

 Welke? 
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1p  38 In afbeelding 2 heeft Cassandre een alfabet ontworpen dat geschikt is voor verschillende 
talen. 

 Aan welke letters is te zien dat ze voor verschillende talen geschikt zijn? 
 
Raadpleeg de bijlage voor het beantwoorden van vraag 39 tot en met vraag 42. 
 

1p  39 Op de bijlage staat een afbeelding van het affiche 'De koffieboon van Van Nelle', gemaakt 
in 1931. 
Cassandre heeft de kleuren blauw en rood tegen elkaar geplaatst. 
Hoe wordt dit kleurcontrast genoemd? 
A complementair contrast 
B licht/donker contrast 
C simultaan contrast 
D warm/koud contrast 
 

2p  40 Een ander contrast dat Cassandre gebruikt is het vormcontrast. 
 Noem twee vormcontrasten in de afbeelding. 

 
1p  41 De kleur rood zorgt ervoor dat de woorden ‘Van Nelle’ opvallen. 

Hoe wordt zo’n kleur genoemd die er voor zorgt dat iets opvalt? 
A een esthetische kleur 
B een identificerende kleur 
C een psychologische kleur 
D een signalerende kleur 
 

1p  42 Voor de achtergrond in de afbeelding is een lichtblauwe kleur gebruikt. 
Die kleur is verkregen door aan een blauwe inkt wit toe te voegen. 
Wat verandert aan een kleur door toevoeging van wit? 
A de helderheid 
B de kleurtoon 
C de verzadiging 
 
 
DESIGN OR DIE  
 
Raadpleeg de bijlage voor het beantwoorden van vraag 43 tot en met vraag 47. 
 

1p  43 In de bijlage staat een afbeelding van de flyer ‘Design or Die’. De afbeelding lijkt wel uit 
een sciencefiction film te komen. 

 Noem een kenmerk waardoor de afbeelding aan sciencefiction doet denken. 
 

2p  44 De vormgever van de flyer heeft een aantal beeldinstructies aan de micromonteur 
gegeven.  

 Geef drie voorbeelden van beeldinstructies. 
 

2p  45 De flyer ‘Design or Die’ heeft geen commercieel doel. 
 Wat is de naam voor reclame die geen commercieel doel heeft? 

 Wat is het doel van dat soort reclame? 
 

1p  46 In de flyer is gebruik gemaakt van stockbeelden van een cd uit de reeks ‘Cyber-Stock’ van 
Digital Stock. 

 Wat zijn ‘stockbeelden’? 
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1p  47 De flyer 'Design or Die' is in offset gedrukt. 
   De tekst is oranje. 

 Welke twee drukkleuren moeten over elkaar gedrukt worden om oranje te krijgen? 
 

1p  48 Na het drukken van de flyer blijven inktresten over. 
Tot welk soort afval behoren inktresten? 
A biologisch afval 
B chemisch afval 
C mechanisch afval 
D synthetisch afval 
 
 
NEW DIMENSIONS 
 
 
De directeur van garagebedrijf Hoefnagels wil zijn bedrijf promoten. Hij laat een 
multimediaproductie op cd-rom maken bij New Dimensions.
 
 

1p  49 De multimediaproductie voor garagebedrijf Hoefnagels moet een vertakte productie 
worden. 

 Wat wordt bedoeld met de term 'vertakt'? 
 

1p  50 Welke van de onderstaande programma's is het meest geschikt voor het maken van zo'n 
multimediaproductie? 
A Adobe Photoshop 
B Microsoft Acces 
C Microsoft Powerpoint 
D QuarkXpress 
 

1p  51 Eén van de belangrijkste zaken bij een multimediaproductie is de vormgeving van de 
schermen. De opmaak van de schermen draagt bij aan een goede communicatie tussen 
de productie en de gebruiker. 
Wat is de algemene benaming voor de schermen waarmee een productie zich aan de 
gebruiker presenteert? 
A browser 
B interaction 
C interface 
D typografie 
 

1p  52 Door de vormgever wordt een overzicht met schetsjes gemaakt. Daaraan kan de klant 
zien hoe de schermen er uit gaan zien en hoe ze achter elkaar komen. 
Hoe wordt zo'n overzicht met schetsjes ter voorbereiding van de productie genoemd? 
A concept 
B flowchart 
C mock-up 
D storyboard 
 

1p  53 New Dimensions maakt twee versies van de multimediaproductie, een stand-alone 
productie en een netwerkproductie. 

 Welke van deze producties kan door een zo breed mogelijk publiek tegelijkertijd 
bekeken worden? 
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PALAU MUSICALE 
 
 
Het Palau Musicale in Barcelona is een bijzonder concertgebouw. De directie wil 
daarom in de hal een aantal computers laten plaatsen waarop bezoekers informatie 
kunnen krijgen. De bedoeling is dat met knoppen op het beeldscherm gekozen kan 
worden voor informatie over het gebouw of over de concerten. Bij de informatie over 
de concerten moeten enkele geluidsfragmenten kunnen worden afgespeeld.
 
 

2p  54  Is de bovengenoemde productie een multimediaproductie? 
 Leg uit waarom wel/niet. 
 

2p  55 Bij het maken van zo'n productie kunnen de volgende werkzaamheden worden 
onderscheiden:   
a  interface design 

   b  conceptvorming 
   c  het maken van een storyboard 
   d  de digitale voorbereiding 
   e  de briefing 

 Zet de bovenstaande werkzaamheden in de juiste volgorde. 
 

1p  56 Als onderdeel van het ontwerp van de productie worden de verbindingen tussen de 
onderdelen (schermen) in een schema weergegeven. 
Hoe wordt dit schema genoemd? 
A concept 
B flowchart 
C presentatie 
D script 
 

2p  57 Bij het ontwerp hoort ook de keuze van het lettertype voor de teksten.  
 Noem twee kenmerken van lettertypen die geschikt zijn voor gebruik op  

een beeldscherm. 
 

2p  58 Voor de productie over het Palau Musicale worden foto's gemaakt van de grote zaal en 
van de hal. Deze foto's zijn gemaakt met een digitale camera. In een digitale camera zit 
geen filmpje. 

 Noem twee andere voordelen van een digitale camera in vergelijking met een 
conventionele camera. 

 
1p  59 Op een afbeelding van de hal is een asbak te zien. Die asbak moet van de afbeelding 

worden verwijderd. Om de asbak te verwijderen moet de afbeelding worden bewerkt. 
Hoe wordt deze bewerking genoemd? 
A conversie 
B micromontage 
C reproductie 
D retouche 
 

1p  60 Bij de geluidsfragmenten komt een stukje opname van een Nederlands orkest. 
Voor die geluidsfragmenten moeten auteursrechten worden betaald. 

 Door wie worden deze auteursrechten in Nederland beschermd? 
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1p  61 De uitleg bij de presentatie over het Palau Musicale wordt gegeven door middel van een 
voice-over. 
Wat is een voice-over? 
A een apart ingesproken stem 
B een gelijktijdige opname van beeld en geluid 
C een nasynchronisatie 
D een ondertiteling 
 
 
 
 
 


