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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 61 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 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. 
 

SPEL-O-SPEL 

Het bedrijf Spel-O-Spel maakt computerspelletjes. Om de spelletjes te promoten,  
wordt een folder besteld bij drukkerij DeltaPrint.  
Kim werkt bij DeltaPrint als ontwerpster/vormgeefster. Zij heeft een aantal ontwerpen 
gemaakt. 
 
Het door Spel-O-Spel gekozen ontwerp werkt Kim uit in een werktekening. 
De werktekening wordt door Kim naar de voorbereiding gestuurd. 
Hoe wordt de afdeling genoemd waar de folder elektronisch wordt voorbereid? 
A de computerafdeling 
B de EPP 
C de macromontage 
D de PPM 
 
Op de werktekening heeft Kim verschillende aanwijzingen staan voor de 
drukwerkvoorbereider. Zij heeft onder andere de kolombreedte van de tekst aangegeven. 

 Noem nog twee aanwijzingen op de werktekening die voor de drukwerkvoorbereider 
 bedoeld zijn. 
 
De werktekening bevat niet alleen aanwijzingen voor de voorbereider.  
Er staat ook informatie op voor de drukker.  
Welke informatie is dat? 
A de papiersoort 
B de paskruizen 
C het drukprocédé 
 
Van de elektronisch opgemaakte folder wordt direct met de computer een drukvorm 
gemaakt. 
Hoe heet dit systeem waarbij een drukvorm wordt gemaakt zonder film? 
A direct-to-plate 
B DTP  
C impositioneren 
D macromontage  
 
Een systeem waarbij de drukvorm direct op de computer gemaakt wordt, is beter voor het 
milieu dan een conventioneel systeem.  

 Noem een voordeel voor het milieu. 
 
Van de voorbereiding gaat de drukplaat naar de drukkerij.  
Bij DeltaPrint is de productie volledig geautomatiseerd. Daarbij zijn het drukken en  
het nabewerken aan elkaar gekoppeld in één systeem.  
Hoe wordt dit systeem genoemd? 
A computer-to-plate 
B in-line productie 
C nacalculatie 
D polymerisatie 
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Spel-O-Spel ontwerpt zelf een website voor het promoten van haar interactieve spelletjes. 
 Noem twee voordelen van een folder ten opzichte van een website. 

 

POSTZEGELS 

TPG Post heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor kinderen van de basisschool. 
Het gaat om het ontwerpen van een nieuwe serie vrolijke postzegels. Raisah, uit groep 8, 
heeft de wedstrijd gewonnen. Zij mag naar de drukkerij om de productie van  
de postzegels mee te maken. 
 
Raisah wordt ontvangen door Bryan.  
Het grafische bedrijf omvat verschillende afdelingen: A de drukkerij, B de voorbereiding,  
C de nabewerking, D het bedrijfsbureau, E de vormgeving. 
Bryan doorloopt met Raisah het bedrijf in de volgorde van het productieproces.  
Ze beginnen bij het bedrijfsbureau. 

 In welke volgorde moeten ze de overige afdelingen doorlopen? 
 
Bryan werkt bij het bedrijfsbureau. Hij is commercieel medewerker.  

 Noem nog twee functies op het bedrijfsbureau van een grafisch bedrijf. 
 
Raisah ontdekt dat de postzegels op speciaal papier gedrukt worden. 
Bryan vertelt dat het papier gesatineerd is.  
Wat is satineren? 
A coaten 
B recht afsnijden 
C ruw maken 
D vlakwalsen 
 
Raisah heeft in haar ontwerp gekozen voor een glanzende, zachtgroene kleur. Ze ziet dat 
die kleur wordt gemaakt door aan een groene inkt een hoeveelheid wit toe te voegen.  
Wat verandert aan een kleur door toevoeging van wit? 
A de helderheid 
B de kleurtoon 
C de verzadiging 
 
Inkt bestaat uit verschillende bestanddelen.  

 Welk bestanddeel zorgt ervoor dat de inkt glanst? 
 
Bryan laat Raisah zien hoe de vellen waarop de postzegels gedrukt zijn worden 
geperforeerd. 

 Wat is perforeren? 
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SCHEURKALENDER 

Bij nabewerkingsbedrijf Kant-en-Klaar worden scheurkalenders gemaakt voor het jaar 
2005. De kalenders worden op grote drukvellen aangeleverd.  
Op elk drukvel is 24 keer hetzelfde kalenderblaadje gedrukt. Voor een volledige kalender 
zijn 365 drukvellen nodig. 
 
Om complete kalenders te maken, moeten de drukvellen in de juiste volgorde op elkaar 
worden gelegd. 

 Hoe wordt het op de juiste volgorde leggen van drukvellen genoemd? 
 
Als de drukvellen in de juiste volgorde op elkaar liggen worden de kalenders gesneden. 

 Welke verwerkingstekens op de drukvellen geven aan hoe de kalenders gesneden 
moeten worden? 

 
Om het milieu te sparen wordt van het snij-afval van de kalenders opnieuw papier 
gemaakt. 

 Hoe wordt het opnieuw gebruiken van afval- en restmateriaal genoemd? 
 
Er zijn verschillende technieken waarmee vellen op elkaar bevestigd kunnen worden, 
bijvoorbeeld lijmen en nieten. De scheurkalender wordt gelijmd.  
Waarom kunnen de kalenderblaadjes niet aan elkaar worden geniet? 
A De kalender kan dan niet bij het papierafval. 
B Het aantal blaadjes is te groot. 
C Het formaat is te klein. 
D Het materiaal is te stug. 
 
De scheurkalender krijgt twee boorgaten om hem op te kunnen hangen.  

 Wanneer kunnen de boorgaten het beste worden gemaakt? Vóór of ná het lijmen? 
 Licht je antwoord toe. 
 
Het nettoformaat van de kalender is A6. 
Wat zijn de afmetingen van de scheurkalender? 
A 105 mm x 148 mm 
B 210 mm x 297 mm 
C 297 mm x 420 mm 
D 420 mm x 594 mm 
 
Wat voor soort nabewerkingsbedrijf is Kant-en-Klaar? 
A een drukkerijbinderij 
B een handboekbinderij 
C een kartonnagebedrijf 
D een uitgavebinderij 
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DE MOTORRIJDER 

Onderstaande foto staat op de voorkant van het tijdschrift Pers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bron: Pers, nummer 12, juni 2002 
 
Het is een van de prijswinnende foto's van Fujifilm Euro Photo Awards. 
 
De foto is met een digitale camera gemaakt. 
Voor het elektronisch opmaken heeft digitale fotografie voordelen boven conventionele 
fotografie. 

 Noem zo'n voordeel. 
 
De uitgever van een motortijdschrift wil de afbeelding van de motorrijder als logo op 
iedere pagina terug laten komen. Daarvoor moet de achtergrond worden verwijderd.  

 Hoe heet het losmaken van een figuur uit de achtergrond? 
 
Bij het bewerken van de afbeelding op de computer worden de beeldpunten veranderd. 
Wat is een andere naam voor 'beeldpunten'? 
A didotpunten 
B picapunten 
C pixels 
D rasterpunten 
 
De voorpagina van het tijdschrift wordt opgemaakt volgens een vast stramien.  

 Wat is een stramien? 
 
De vormgever heeft in het basisontwerp van de pagina zetinstructies aangegeven.  

 Noem drie voorbeelden van zetinstructies. 
 
Als het tijdschrift opgemaakt is, wordt het opgeslagen. Er wordt altijd een back-up 
gemaakt.  

 Noem twee opslagmedia die geschikt zijn voor het opslaan van een back-up. 
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WEBSITE NVAV  

De NVAV (Nederlandse Vereniging van Atletiek Verenigingen) wil ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen 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 en 
netwerkproductie. 

 Tot welk soort productie behoort een website?  
 Licht je antwoord toe. 
 
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. 
 
Om doorklikken mogelijk te maken zijn er knoppen aangebracht.  
Hoe wordt de toestand genoemd als een knop ingedrukt is? 
A idle 
B inactive 
C mouse-down 
D roll-over 
 
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 meestal deze resolutie gebruikt? 
A Omdat beeldschermen een resolutie hebben van 72 ppi. 
B Omdat de afbeeldingen dan scherper worden weergegeven. 
C Omdat de kleurcontrasten dan het beste overkomen. 
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FOLDER NVAV 

De NVAV wil ook een promotiefolder laten ontwerpen. Deze folder wordt onder alle 
Nederlandse scholieren verspreid. 
 
Volgens de zetinstructies is de tekst van de folder gezet in corps 12/14. Het corps zegt 
iets over de grootte van de letters. 
In onderstaande afbeelding zijn verschillende meetbare onderdelen van letters met een 
pijl aangegeven. 

Hpx d
a b c

 
 
Welke pijl geeft in de bovenstaande afbeelding de kapitaalhoogte aan? 
A pijl a 
B pijl b 
C pijl c 
D pijl d 
 

 Waarnaar verwijst het cijfer 14 in corps 12/14? 
 
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 
 
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. Daarom worden de illustraties elektronisch bijgewerkt. 
Wat is de algemene benaming voor het bijwerken van beschadigde foto's? 
A modus herstel 
B pixelretouche 
C resolutie aanpassing 
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De folder wordt in full-color gedrukt op een 4-kleurenoffsetpers. 
Offset is een voorbeeld van 
A diepdruk. 
B hoogdruk. 
C plaatdruk. 
D vlakdruk. 
 

 Hoeveel drukgangen zijn er minimaal nodig om één drukvel van de folder aan beide 
zijden 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 zijn scherp. 
 
Verschillende vakmensen hebben aan de productie van de folder meegewerkt. 

 Noem vijf functies van vakmensen die aan het produceren van drukwerk meewerken. 
 

INTERALL  

Interall is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen en maken van 
multimediaproducties.  
Het bedrijf heeft onder andere een vormgever in dienst en een multimediaspecialist. 
 
Bij Interall komt een klant die een productie over zijn bedrijf wil laten maken. 
In het eerste gesprek vertelt de klant aan welke eisen de productie moet voldoen. 

 Hoe heet zo'n eerste gesprek? 
 

 Noem drie zaken die bij dat eerste gesprek aan de orde zullen komen. 
 
Er wordt gekozen voor een productie op cd-rom. 
De multimedia-specialist, Frank, gaat de gevraagde productie bouwen. 
Hij maakt onder andere een schema van de navigatiemogelijkheden. 
Hoe wordt zo'n navigatie-schema genoemd? 
A flow-chart 
B master 
C script 
D testcyclus 
 
Als het navigatieschema klaar is, maakt Frank tekeningen van ieder onderdeel in de 
productie. 
Hoe worden deze getekende onderdelen samen genoemd? 
A design 
B script 
C story-board 
 
Als de tekeningen klaar zijn, gaat Frank de productie op de computer bouwen. 
Hij maakt eerst alle onderdelen: afbeeldingen, teksten en geluid.  
De volgende stap is het interface-design. 

 Wat is 'interface-design'? 
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De productie die Frank ontwerpt wordt interactief. Eén vorm van interactiviteit is 
navigeren. 

 Noem behalve navigeren nog twee vormen van interactiviteit. 
 
Uiteindelijk maakt Frank een eerste werkende versie van de productie om te kunnen 
kijken of het allemaal goed werkt. 
Hoe wordt zo'n eerste werkende versie genoemd? 
A een dummy 
B een monkey-proof 
C een navigatiemodel 
D een prototype  
 

KURT SCHWITTERS 

Gebruik de bijlage voor het beantwoorden van de vragen 49 tot en met 55. 
 
Op de bijlage zie je een afbeelding van een kunstwerk, een collage, gemaakt door Kurt 
Schwitters in 1923. 
 
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. 
 
De afbeelding op de bijlage is in full-color gedrukt in een tijdschrift. 

 Welke primaire drukkleuren worden voor full-color gebruikt? 
 
Op de collage is een rood vierkant te zien. Om rood te drukken, worden vaak twee 
primaire drukkleuren over elkaar heen gedrukt. 

 Welke twee primaire drukkleuren zijn dat? 
 
In de collage midden boven bevindt zich een stukje tekst over Paul Rosenberg. 

 In welke regelval is dit stukje tekst gezet? 
 

 Tot welke letterfamilie behoren de gebruikte drukletters in het stukje tekst over 
 Paul Rosenberg? 
 

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

Let op: de laatste vragen staan op de volgende pagina! 
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OLYMPISCHE SPELEN 2004 

Hieronder is een logo van de Olympische Spelen in Athene afgebeeld. 
 

 
 
 
Het figuurtje van het logo heeft geen details zoals wenkbrauwen en rimpels. Je kunt niet 
zien of het een vrouwtje of een mannetje is. 

 Hoe heet dit vereenvoudigen van figuren? 
 
Het figuurtje staat niet helemaal op de afbeelding. De onderkant ontbreekt. 
Hoe wordt het genoemd als iets maar voor een deel op de afbeelding staat? 
A afsnijding 
B uitsnijding 
C vervorming 
D weglopend 
 
De afbeelding is een fragment van een screensaver voor de computer. 

 Wat is een screensaver? 
 
Deze screensaver is een animatie. 
Hoe ontstaat een animatie? 
A door een film op te nemen 
B door geluid te combineren met bewegende beelden 
C door stilstaande beelden na elkaar te tonen 
D door videofilm aan elkaar te plakken 
 
De animatie wordt ondersteund door muziek van de Olympische Spelen. 

 Noem één doel waarvoor muziek bij een animatie kan worden gebruikt. 
 
De screensaver is gemaakt om de Olympische Spelen van Athene 2004 te promoten.  
Je kunt hem downloaden van Internet en op je eigen computer zetten. 

 Waarom is dit een voorbeeld van commerciële reclame? 
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