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Bij dit examen horen een kleurenbijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 53 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

FOLDER NVAV 

De NVAV (Nederlandse Vereniging van Atletiek Verenigingen) gaat ter gelegenheid van 
de Olympische Spelen een promotiefolder onder alle Nederlandse scholieren verspreiden.  
 
Volgens de zetinstructies is de tekst in de folder gezet in corps 12/14. Het corps zegt iets 
over de grootte van de letters. Aan letters zitten verschillende meetbare onderdelen. 
Welke pijl geeft in de onderstaande afbeelding de stokhoogte aan? 
 

Hpx d
a b c

 
 
A pijl a 
B pijl b 
C pijl c 
D pijl d 
 

 Waarnaar verwijst het cijfer 14 in corps 12/14? 
 
Op de voorkant van de folder zijn de letters oranje van kleur op een blauwe achtergrond. 
Welk soort contrast ontstaat door deze combinatie van kleuren? 
A complementair contrast 
B kwaliteitscontrast 
C primair contrast 
 
Voor de illustraties in de folder heeft de NVAV verschillende foto's aangeleverd. 
Een aantal daarvan is beschadigd. 
De beschadigingen worden na het scannen bijgewerkt. 
Wat is de algemene benaming voor het bijwerken van oneffenheden in een foto? 
A modus herstel 
B pixelretouche  
C resolutie aanpassing 
 

 Noem een computerprogramma dat geschikt is voor het bijwerken van  
 de oneffenheden in de illustraties. 
 
Als de tekst en de afbeeldingen van de folder klaar zijn, worden deze samengevoegd op 
de computer. 
Hoe wordt het samenvoegen van tekst en beeld op de computer genoemd? 
A impositioneren 
B indelen 
C nabewerken 
D opmaken 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 
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De folder wordt in full-color gedrukt op een 4-kleurenoffsetpers. 
 Hoeveel drukgangen zijn er minimaal nodig om een drukvel aan beide kanten te 

bedrukken? 
 
Waaraan kun je achteraf zien dat de folder op een offsetpers gedrukt is? 
A De letters hebben een moet. 
B De letters hebben een rasterstructuur. 
C De letters hebben rafelrandjes. 
D De letters zijn scherp. 
 
Verschillende vakmensen hebben aan de productie van de folder meegewerkt. 

 Noem vijf functies van vakmensen die aan het produceren van drukwerk meewerken. 
 
Het maken van zo'n folder brengt verschillende kosten met zich mee. 

 Behoren de kosten in de tabel op de uitwerkbijlage tot de vaste of tot de variabele 
kosten? 

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage een kruisje bij de juiste kostensoort. 
 

WEBSITE NVAV 

De NVAV wil ter gelegenheid van de Olympische Spelen ook een website laten maken. Zij 
nemen daarvoor contact op met een multimedia bedrijf. Op de website moeten de takken 
van sport komen te staan waarin leden van de NVAV aan de Olympische spelen 
meedoen. 
 
Multimediaproducties zijn onder te verdelen in twee soorten: stand-alone productie of 
netwerkproductie. Waarom is een website een netwerkproductie?  
omdat  
A een website een vertakte productie is 
B een website op meerdere computers tegelijk kan worden bekeken 
C er meerdere mensen aan te pas komen om een website te maken 
 
Het multimediabedrijf maakt van de website een vertakte productie. 

 Wat wordt bedoeld met de term 'vertakt'? 
 
Waaraan kun je zien dat een website een multimediaproductie is? 
Noem twee kenmerken. 
 
De teksten die voor de NVAV op de website worden geplaatst moeten goed leesbaar zijn. 

 Noem twee kenmerken van de typografie die belangrijk zijn voor de leesbaarheid van 
tekst op een beeldscherm. 

 
De NVAV heeft verschillende afbeeldingen aangeleverd die op de website moeten komen. 
De afbeeldingen worden bewerkt in een beeldbewerkingsprogramma. Daarna wordt er 
een kopie gemaakt in een lage resolutie: 72 ppi. 
Waarom wordt voor afbeeldingen op een website deze resolutie gebruikt? 
A Beeldschermen hebben een resolutie van 72 ppi. 
B De kleurcontrasten komen dan het beste over. 
C De afbeeldingen worden dan scherper weergegeven. 
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1p  8 
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Het maken van een multimediaproductie gebeurt in een aantal stappen. 
 Zet de onderstaande stappen in de juiste volgorde. 

 1 testing en mastering 
 2 interface design 
 3 ontwerpen 
 4 conceptontwikkeling 
 5 interaction design 
 6 digitale tekst- en beeldbewerking 
 

GEDICHTENBUNDEL 

Lees onderstaande tekst eerst goed door. 
 
De dichter Maximiliaan wil een gedichtenbundel uitgeven. Hij heeft hierover een gesprek 
met het grafisch bedrijf Repro. In dit gesprek geeft hij aan wat zijn wensen zijn. 
Hij wil 1500 A5 boekjes bestellen, met een gelamineerde omslag. 
Elk boekje moet uit 20 pagina's bestaan.  
De bladzijden van het boekje moeten tweezijdig worden gedrukt. 
Maximiliaan kiest voor de kleur van het papier heel lichtgroen uit, waarop de letters in 
groen gedrukt worden.  
Samen met Repro besluit hij dat de gedichten gedrukt worden op 120 grams papier. 
 
Op de uitwerkbijlage staat het opdrachtformulier van Repro. 

 Vul het opdrachtformulier verder in en kruis aan wat de wensen zijn van Maximiliaan. 
 
De gedichtenbundel krijgt A5-formaat. Voor het drukken gebruiken ze bij Repro meestal 
vellen van A2-formaat. 
Hoeveel keer gaat A5 maximaal in A2? 
A   6x 
B   8x 
C 12x 
D 16x 
 
Voor de tekst van de gedichten kiest Maximiliaan fantasieletters. 

 Noem twee andere letterfamilies. 
 
Repro heeft een eigen vormgever in dienst. Deze houdt zich onder andere bezig met de 
vormgeving van teksten. 
Wat is de grafische term voor het vormgeven van (letters en) tekst? 
A opmaken 
B typografie 
C visualiseren 
D zetten 
 

2p  16 
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Maximiliaan wil dat de letters van zijn gedichten in groene inkt worden gedrukt.  
Hij kiest die kleur om de esthetische functie. 
Andere belangrijke functies van kleuren zijn: 
- signalerende functie 
- identificerende functie 
- psychologische functie 

 Wat wordt bedoeld met de 'identificerende' functie? 
 
Er zijn twee soorten kleurende bestanddelen die in drukinkt kunnen worden gebruikt: 
pigmenten en kleurstoffen. 
Wat is het verschil tussen deze twee? 
A kleurstoffen zijn oplosbaar, pigmenten niet 
B kleurstoffen zijn transparant, pigmenten niet 
C pigmenten zijn oplosbaar, kleurstoffen niet 
D pigmenten zijn transparant, kleurstoffen niet 
 
Repro bestelt de groene drukkleur bij de fabriek.  

 Hoe heet het systeem dat de drukker gebruikt om de kleur aan te geven? 
 
De gedichten worden op 120 grams papier gedrukt. 
Wat betekent '120 grams'? 
A dat een vel papier 120 gram weegt 
B dat een pak papier 120 gram weegt 
C dat een doos papier 120 gram weegt 
D dat een vierkante meter papier 120 gram weegt 
 
Ook de omslag voor de bundel moet worden bedrukt.  
Om de bundel te beschermen tegen vocht en vuil wordt de omslag veredeld. 
Welke vorm van veredelen is daarvoor het meest geschikt? 
A lamineren 
B persen 
C strijken 
 
Tenslotte wordt de gedichtenbundel gebrocheerd. 

 Noem nog twee producten die in een brocheerderij worden nabewerkt. 
 

 Wat is een kenmerk van een gebrocheerd drukwerk? 
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WEEKBLAD TRENDY 

Het weekblad Trendy wordt gedrukt en uitgegeven bij Van Staveren. 
 

 
 
 
Hierboven staat de kop van het weekblad Trendy. De kop is een onderdeel van de 
huisstijl van Trendy. 

 Noem een functie van een huisstijl. 
 
Marianne werkt bij Van Staveren. Zij heeft de offerte voor Trendy gemaakt.  
Wat is een offerte? 
A een arbeidsovereenkomst 
B een eindafrekening 
C een prijsopgaaf 
D een aankoopcontract 
 
Voordat Trendy bij de mensen in de bus valt, heeft het tijdschrift een heel proces 
doorlopen bij Van Staveren. 

 Zet de onderstaande fasen van het productieproces in de juiste volgorde. 
 1  vormgeving 
 2  voorbereiding 
 3  orderverwerving 
 4  orderafhandeling 
 5  drukken 
 6  nabewerking 
 
Het weekblad Trendy wordt in offset gedrukt. 
Wat is een eigenschap van de inkt die meestal voor offset wordt gebruikt? 
A Deze is dekkend. 
B Deze is dun vloeibaar. 
C Deze is transparant. 
 
Trendy wordt op gesatineerd papier gedrukt. 

 Wat is de algemene benaming voor materiaal waarop gedrukt wordt? 
 
Wat is gesatineerd papier? 
A gecoat papier 
B gelakt papier 
C ruw gemaakt papier 
D vlakgewalst papier 
 

1p  28 

1p  29 

2p  30 

1p  31 

1p  32 

1p  33 



400012-1-597o 7  ga naar de volgende pagina 

Het formaat van Trendy is A5.  
Hoe groot is A5-formaat? 
A 105 mm x 148 mm 
B 148 mm x 210 mm 
C 210 mm x 297 mm 
D 297 mm x 420 mm 
 
De pagina's van Trendy worden op grote vellen gedrukt. Bij de nabewerking worden er 
tijdschriften van gemaakt. 

 Noem twee nabewerkingstechnieken die bij het maken van Trendy worden toegepast. 
 

DTP BUREAU CARLOS  

Na zijn opleiding aan een grafisch lyceum is Carlos een eigen DTP-bureau begonnen. 
 
Wat wordt in de grafimedia bedoeld met de afkorting DTP?  
A Desk-Transport-Producing 
B Desk-Transport-Publishing 
C Desk-Top-Producing 
D Desk-Top-Publishing 
 
Carlos krijgt de opdracht een flyer te maken. Hij krijgt daarvoor een aantal foto's op papier 
aangeleverd.  
Carlos wil de foto's op de computer kunnen bewerken. 

 Welke handeling moet Carlos dan eerst verrichten? 
 
Na de beeldbewerking volgt de opmaak van de flyer. 
Welk computerprogramma is het meest geschikt om de flyer op de computer op te 
maken? 
A Adobe Acrobat Writer 
B Microsoft Excel 
C Microsoft Word 
D QuarkXPress 
 
Carlos zit de hele dag achter de computer. Dat kan schadelijk zijn voor zijn gezondheid. 

 Noem een gezondheidsprobleem waar Carlos mee te maken kan krijgen. 
 
Het DTP-bureau loopt goed. Soms heeft Carlos werk genoeg voor twee DTP-ers.  
Hij vraagt zich af of hij iemand in vaste dienst zal nemen. 

 Noem één voordeel en één nadeel van iemand in vaste dienst nemen. 
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FREEZE DRUKWERK 

Frank zit op een grafisch lyceum. In het derde jaar moet hij onderzoek verrichten naar 
veiligheid en milieubeleid bij grafische bedrijven. Frank doet dat bij Freeze Drukwerk. 
 
Als Frank in de drukkerij met de drukker wil praten, kan hij de man nauwelijks verstaan 
door het lawaai van de persen. Frank besluit de geluidssterkte te meten. 
In welke eenheid wordt geluidssterkte uitgedrukt? 
A dB 
B MAC-waarde 
C NEN-norm 
D ppm 
 
Uit de meting blijkt dat het teveel aan lawaai een gevaar is voor de werknemers van 
Freeze Drukwerk. 

 Noem een ander gevaar in een grafisch bedrijf. 
 
Er kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, waardoor de werknemers in de 
drukkerij minder last hebben van lawaai. 

 Geef een voorbeeld van zo'n maatregel. 
 
De gevaren in het grafisch bedrijf zijn te onderscheiden in acute gevaren en in chronische 
gevaren. 

 Leg uit wat wordt bedoeld met de term 'chronische gevaren'. 
 
In een drukkerij wordt ook met oplosmiddelen gewerkt. Op de verpakking daarvan moeten 
pictogrammen staan, waaraan de drukker kan zien hoe gevaarlijk de stof is. 
Wat is de betekenis van het onderstaande pictogram? 
 

 
 
A brandbaar 
B explosief 
C vergiftig 
D schadelijk, irriterend 
 
De veiligheid en de gezondheid van de werknemers zijn in een wet geregeld. 

 Wat is de naam van deze wet? 
 

KURT SCHWITTERS 

Gebruik de bijlage bij het beantwoorden van de vragen 47 tot en met 53. 
 
Op de bijlage zie je een afbeelding van een kunstwerk, een collage, gemaakt door  
Kurt Schwitters in 1923. 
 
De collage is in full-color afgedrukt in een tijdschrift. 

 Welke primaire drukkleuren worden voor full-color gebruikt? 

1p  41 
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Wat is het belangrijkste kenmerk van een collage? 
A Een collage bestaat uit opgeplakte onderdelen. 
B Een collage bevat altijd cijfers en letters. 
C Een collage is altijd op hout geschilderd. 
D Een collage is opgebouwd uit blokken. 
 
In de collage zijn twee typen geometrische vormen te zien: het vierkant en de rechthoek. 
Wat zijn geometrische vormen? 
A vormen die alleen gebruikt worden bij kunstwerken 
B vormen die een symbolische betekenis hebben 
C vormen die je kunt maken met de primaire drukkleuren 
D vormen die je kunt maken met passer en/of liniaal 
 
Op de collage is een rood vierkant te zien. Om rood te drukken, worden vaak twee 
primaire drukkleuren over elkaar heen gedrukt. 

 Welke twee kleuren zijn dat? 
 
Midden boven in de collage bevindt zich een stukje tekst over Paul Rosenberg. 

 Tot welke letterfamilie behoren de gebruikte drukletters in dit stukje tekst? 
 
In welke regelval is het stukje tekst over Paul Rosenberg gezet? 
A gecentreerd 
B linkslijnend 
C rechtslijnend 
D vrije regelval 
 

 Noem drie kenmerken waardoor het getal 23 in deze collage erg opvalt. 
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