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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

PERS 

Hieronder zie je een deel van de voorkant van het grafisch vakblad Pers. 
 

 
bron: Pers, nummer 12, juni 2002 
 
Pers is een vakblad voor de grafische industrie. In de grafische industrie worden 
verschillende producten gemaakt, waaronder tijdschriften. 

 Noem nog drie producten die in de grafische industrie worden gemaakt. 

1 ........................................................................................................................................ 

2 ........................................................................................................................................ 

3 ........................................................................................................................................ 
 
Op de voorpagina van het blad is het woord Pers tweemaal afgedrukt; in wit en als 
'schaduw' in grijstonen. 
In welk lettertype is het witte woord Pers gedrukt? 
A in kapitaal 
B in onderkast 
C in romein 
 

2p  1 

1p  2 
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De letters van het witte woord Pers hebben schreven. 
 

 
 

 Zet een cirkel om elke schreef van de bovenstaande letter P. 
 
Het schaduwwoord Pers bevat grijstonen. 
Voor het drukken zijn de grijstonen omgezet in puntjes. 
Hoe wordt het omzetten van grijstonen in puntjes genoemd? 
A digitaliseren 
B rasteren 
C retoucheren 
 
Het vakblad Pers wordt in offset gedrukt. 
Waaraan kun je een afdruk in offset herkennen? 
A de dikke dekkende inktlaag 
B de kraalrand om de letters 
C de witte puntjes door vuil van papierstof 
 

ATHENE 2004   DE OLYMPISCHE SPELEN 

Voor de Olympische Spelen in 2004 in Athene wordt promotiemateriaal gemaakt. 
Er wordt onder andere een poster gemaakt. 
 
De poster wordt gedrukt op A1-formaat. 
Hoeveel A4-tjes passen er maximaal in een A1? 
A   4 
B   8 
C 16 
 
De poster wordt gedrukt in twee kleuren. 
De drukker bestelt inkt in de juiste kleuren. 

 Hoe heet het systeem dat de drukker gebruikt om de kleuren aan te geven? 

.......................................................................................................................................... 
 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 

1p  7 
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Na het drukken worden de posters op maat gesneden. Daarvoor wordt een  
planosnijmachine gebruikt. 
Hieronder staat een tekening van een stukje van zo'n snijmachine. 
 

 
 

 Wat zijn de namen van de onderdelen a en b? 

a ........................................................................................................................................ 

b ........................................................................................................................................ 
 
Snijmachines zijn gevaarlijk. Je mag nooit met je hand onder het mes komen. 
Om dit te voorkomen zijn de machines beveiligd. 

 Geef een voorbeeld van een beveiliging van snijmachines. 

.......................................................................................................................................... 
 
Om de poster te beschermen tegen vocht en vuil, wordt een folie op het papier geplakt. 
Hoe heet deze manier van veredelen van papier? 
A coaten 
B kalanderen 
C lamineren 
 
De afbeelding van de poster wordt ook op linnen tassen gedrukt. Het drukken van de 
tassen gebeurt met zeefdruk. 
Tot welke techniek behoort zeefdruk? 
A tot de diepdruk 
B tot de doordruk 
C tot de hoogdruk 
 

DVD-INLAY 1  

Drukkerij DeltaPrint krijgt de opdracht een inlay (inlegvel) te maken voor een DVD-hoes. 
Op de DVD staan spelletjes.  
 
Bij Deltaprint werkt Karel in de voorbereiding. Hij houdt zich bezig met de elektronische 
opmaak van de inlay. 
Wat is het beroep van Karel? 
A DTP-er 
B planner 
C visualiser 
 

2p  8 

1p  9 

1p  10 

1p  11 

1p  12 



400012-1-678o 5  ga naar de volgende pagina 

Op de inlay komen afbeeldingen uit de spelletjes. 
De afbeeldingen worden in full-color offset gedrukt. 
In welke modus moeten de afbeeldingen worden aangeleverd? 
A in CMYK 
B in grijswaarden 
C in RGB 
 
Karel gebruikt een beeldbewerkingsprogramma (Photoshop). 
Daarmee kan hij de afbeeldingen voor de inlay verkleinen. 

 Noem nog twee bewerkingen die met een beeldbewerkingsprogramma kunnen  
 worden uitgevoerd. 

1  ...................................................................................................................................... 

2  ...................................................................................................................................... 
 
Als de afbeeldingen klaar zijn, worden tekst en afbeeldingen samengevoegd. 
Daarvoor gebruikt Karel een opmaakprogramma. 

 Geef een voorbeeld van een geschikt grafisch opmaakprogramma. 

.......................................................................................................................................... 
 
Als de opmaak klaar is, gaat Karel de drukvorm vervaardigen.  
Hij doet dat rechtstreeks vanaf de computer, zonder film. 
Hoe heet zo'n systeem, waarbij geen film wordt gebruikt om een drukvorm te maken? 
A direct-to-plate 
B in-line productie 
C Pantone Matching System 
 
Dit systeem, waarbij geen film wordt gebruikt, is beter voor het milieu. 

 Geef daarvoor een reden. 

.......................................................................................................................................... 
 

DVD-INLAY 2 

Harold is offsetdrukker; hij werkt ook bij DeltaPrint. Hij gaat de inlay voor de DVD-hoes 
drukken. 
 
Tot welke druktechniek behoort offset? 
A tot de hoogdruk 
B tot de plaatdruk 
C tot de vlakdruk 
 
Het woord offset komt van 'overzetten': het overzetten van de drukvorm naar het 
drukwerk. 
Op welke manier gebeurt dit 'overzetten' bij offset? 
A van leesbaar naar leesbaar naar onleesbaar 
B van leesbaar naar onleesbaar naar leesbaar 
C van onleesbaar naar leesbaar naar onleesbaar 
D van onleesbaar naar leesbaar naar leesbaar 
 

1p  13 

2p  14 

1p  15 

1p  16 

1p  17 

1p  18 

1p  19 



400012-1-678o 6  ga naar de volgende pagina 

De achtergrond van de inlay wordt gedrukt in een niet heldere kleur blauw. 
Welke kleur wordt aan blauw toegevoegd om de helderheid te verminderen? 
A donkerblauw 
B lichtblauw 
C wit 
D zwart 
 
Harold werkt met illustratie-offset.  
Dat is een systeem waarbij de gedrukte vellen met hete lucht worden gedroogd.  
Bij het drogen verdampt wat van de oplosmiddelen uit de inkt.  
Het inademen van die damp is schadelijk voor de gezondheid. 

 Hoe kan worden voorkomen dat Harold de damp inademt? 

.......................................................................................................................................... 
 
De DVD-inlays worden in schoon- en weerdruk gedrukt. 

 Wat betekent schoondruk? 

.......................................................................................................................................... 
 
De DVD-inlays worden gedrukt op een vierkleuren offsetpers. 
Hoeveel drukgangen zijn er nodig om de voor- en de achterkant te bedrukken? 
A 2 
B 4 
C 8 
 
De DVD-inlays krijgen een strijklaag zodat de buitenkant een glanzend uiterlijk krijgt. 
Hoe heet deze manier van veredelen van papier? 
A coaten 
B satineren 
C sealen 
 
In totaal zijn er 10.000 vellen gedrukt. DeltaPrint heeft twee snijmachines beschikbaar: de 
planosnijmachine en de driesnijder. 

 Welke snijmachine is het meest geschikt om de inlays mee te snijden?  
 Leg uit waarom. 

snijmachine: ...................................................................................................................... 

omdat: ............................................................................................................................... 
 
De inlays worden per 100 verpakt in een banderol. 
Wat is een banderol? 
A een bindtouwtje 
B een envelop 
C een wikkel 
 

1p  20 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

2p  25 

1p  26 
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FREEZE DRUKWERK 

Frank loopt stage bij Freeze Drukwerk. Vandaag helpt hij Silke die bij de offsetafdeling 
werkt. Silke is bezig met het drukken van een poster. 
 
De poster wordt gedrukt op stevig papier. 

 Wat is de algemene benaming voor materiaal waarop gedrukt wordt? 

.......................................................................................................................................... 
 
Silke gebruikt een eenvoudige offsetpers. De pers heeft drie cilinders.  
Een tekening van de offsetpers staat hieronder. 
De cilinders zijn aangegeven met de cijfers 1, 2 en 3. 
Het cijfer 3 verwijst naar de tegendrukcilinder. 

 
 Wat zijn de namen van cilinder 1 en cilinder 2?  

1 ....................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................... 
 
De full-color poster wordt door Silke in meerdere drukgangen gedrukt. 
In de eerste drukgang wordt cyaan gedrukt. In de tweede drukgang wordt daar geel 
overheen gedrukt. 
Welke kleur ontstaat als geel over cyaan gedrukt wordt? 
A blauw 
B rood 
C groen 
 
Silke vertelt Frank dat drukinkt uit drie hoofdbestanddelen bestaat: kleurende 
bestanddelen, bindmiddelen en toevoegingsmiddelen.  

 Waarvoor dienen de bindmiddelen? 

.......................................................................................................................................... 
 

1p  27 

2p  28 

1p  29 

1p  30 
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Er zijn twee soorten kleurende bestanddelen die in drukinkt kunnen worden gebruikt.  
Kleurstof is de ene soort. 

 Welke is de andere soort? 

.......................................................................................................................................... 
 
Silke moet regelmatig het 'vochtwater' controleren.  
'Vochtwater' is water met bepaalde toevoegingsmiddelen. 
Welk toevoegingsmiddel hoort daarbij? 
A alcohol  
B benzeen 
C terpentine 
 
De poster moet een lange tijd in de zon kunnen hangen, zonder dat hij verkleurt. 
Welke eigenschap van inkt geeft aan of de inkt verkleurt in de zon? 
A alkali-echtheid  
B lichtechtheid 
C nitro-echtheid 
 
Na het drukken vraagt Silke aan Frank om de inktresten in een speciale bus te doen.  

 Waarom wordt inktafval apart gehouden van het andere afval? 
 Geef één reden. 

.......................................................................................................................................... 
 

FOLDER NOC 

Dit jaar zijn de Olympische Spelen in Athene.  
Het Nationaal Olympisch Comité (NOC) wil via scholen een informatiefolder verspreiden 
onder jongeren in Nederland.  
In de NOC-folder moeten zowel teksten als illustraties komen staan. Op elke pagina komt 
bovendien het eigen logo van het NOC, zoals het hieronder is afgebeeld. 

 
 
Voor de illustraties in de NOC-folder worden kleurenfoto's op papier aangeleverd.  
Om de afbeeldingen te kunnen bewerken, worden ze eerst gedigitaliseerd. 
Hoe heet het apparaat waarmee de foto's gedigitaliseerd kunnen worden? 
A modem 
B plotter 
C scanner 
 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

1p  34 

1p  35 
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In de folder wordt van elke afbeelding maar een stukje gebruikt. 
Welke handeling wordt hiervoor uitgevoerd? 
A De dekking wordt veranderd. 
B De kleurbalans wordt veranderd. 
C Er wordt een uitsnede gemaakt. 
 
Na het bewerken worden de afbeeldingen met de teksten samengevoegd tot pagina's. 
Dit gebeurt op de computer. 
Hoe wordt het samenvoegen van beeldelementen tot pagina's genoemd? 
A koppelen 
B opmaken 
C retoucheren 
 
Het NOC kiest onderstaand lettertype voor de tekst in de folder. 

M
Tot welke letterfamilie behoort dit lettertype? 
A tot de Bodoni 
B tot de Egyptiennes 
C tot de Romeinen 
 
De folder wordt gedrukt in een oplage van 500.000.  
Op elk vel worden 20 folders gedrukt. 

 Hoeveel vellen moeten er minstens gedrukt worden?  
 Schrijf je berekening op. 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  
 
Na het drukken worden de folders schoongesneden.  
In de afbeelding hieronder is een deel van een drukvel met hulptekens weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Noem twee hulptekens die nodig zijn voor het snijden. 

1 ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 

1p  36 

1p  37 

1p  38 

2p  39 

2p  40 
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De folders worden eerst twee slagen parallel en daarna één slag kruis gevouwen. 
In welk van de onderstaande schema's zijn deze vouwslagen te zien? 
 

 
 
 A   B   C 
 
 

1p  41 


