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Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 



500013-1-597o 2  ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

DANCEPARTY 

Omega Music organiseert grote danceparty's. Voor hun nieuwste party laten ze posters 
en flyers maken. Ze gaan hiervoor in gesprek met Janneke van reclamebureau Succes. 
 
Janneke onderhoudt het contact met de verschillende klanten in het bedrijf. Als de klanten 
vragen hebben over het verloop van de opdracht bellen ze naar Janneke. Als de 
medewerkers van Succes iets willen weten over de opdracht lopen ze ook naar Janneke 
toe. 

 Hoe heet de functie die Janneke uitoefent binnen het reclamebureau Succes? 
 
In het eerste gesprek met reclamebureau Succes wordt door Omega Music duidelijk 
gemaakt wat ze van het reclamebureau verwachten. 

 Hoe heet dit eerste gesprek? 
 
Allereerst hebben de grafische vormgever en de klant een gesprek over de opdracht. 

 Noem twee zaken die aan de orde komen bij zo'n eerste gesprek. 
 
Na het gesprek gaat de vormgever aan de slag met het basismateriaal van de klant. 
Van zijn ideeën maakt hij een eerste schetsontwerp. 

 Noem drie zaken die in een schetsontwerp komen. 
 
Mike werkt als DTP-er bij Succes. 
Met welk onderdeel houdt Mike zich voornamelijk bezig? 
A afwerken 
B drukken 
C opmaken 
D vormgeven 
 
Het elektronisch opmaken van pagina's wordt ook wel DTP genoemd. 
Wat betekent de afkorting DTP? 
A desk-top-pre-press 
B desk-top-publishing 
C digital-tekst-publishing 
 
Voor de Danceparty wordt een poster gemaakt. Dit gebeurt in verschillende stappen. 
Wat is de laatste stap in het productieproces? 
A drukken 
B nabewerken 
C voorbereiding 
D vormgeven 
 

 Noem één doel van een poster voor een Danceparty. 
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De posters komen in speciale borden langs de weg te hangen. 
Hoe heet zo'n groot bord langs de weg? 
A abri 
B billboard 
C plot 
D mega 
 
Omega Music wil graag dat de poster zwart/wit wordt met rood als steunkleur. 

 Wat is de functie van een steunkleur? 
 
Meestal gaat het om de inhoud van drukwerk. Inhoud is de informatie die gegeven wordt. 
Omega Music voert tijdens  
de Danceparty's een anti-rookbeleid. Deze informatie wordt in de vorm van een sticker 
weergegeven. 

 Geef een reden waarom voor deze informatie de vorm van een sticker kan worden 
gekozen? 

 

RECLAMEBUREAU SUCCES 

Reclamebureau Succes is een groot bureau met veel medewerkers. 
 
Bij SUCCES werken mensen uit zes verschillende beroepenvelden van de grafische 
industrie. 

 Noem de zes beroepenvelden. 
 
Mike gaat een stramien maken voor het verenigingsblad. 

 Wat is een stramien? 
 
Wat is een stylesheet? 
A de kantlijn 
B een presentatievoorbeeld van pagina's 
C gesprek met instructies 
D voorbeeldmodel verpakking 
 
Mike werkt als ontwerper bij Succes. Hij krijgt de opdracht om posters en flyers voor een 
Danceparty te ontwerpen. 
 
Mike gaat op pad om digitale foto's te maken voor het ontwerp van de poster. 

 Noem een voordeel van de digitale camera ten opzichte van een conventionele 
camera. 

 
Mike maakt de tekst op in blauwe letters. De achtergrond is oranje. 
Welk kleurcontrast is hier gebruikt? 
A complementair contrast 
B licht/donker contrast 
C primair contrast 
D simultaancontrast 
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De flyers worden 's avonds tijdens danceparty's uitgedeeld. Mike maakt daarom een 
ontwerp voor de flyer van zwart gedrukte tekst op een lichte kleur papier. 

 Waarom is het verstandiger om hier een lichte ondergrond te gebruiken voor zwarte 
tekst? 

 
De organisatie van de Danceparty wil een spotje uitzenden via de lokale omroep. Zij geeft 
Succes de opdracht om een korte reclamefilm hiervoor te maken. Mike gaat hiermee aan 
de slag. 
 
Het productieproces van het filmpje bestaat uit een aantal stappen. 
Wat is de eerste stap in het proces bij het maken van een film? 
A montage maken 
B opnames maken 
C script schrijven 
D synopsis/concept maken 
 
Voor de reclamefilm maakt Mike een storyboard. 

 Wat is een storyboard? 
 

DRUKKERIJ MEULENHOFF 

Reclamebureau Succes laat de posters en flyers drukken bij drukkerij Meulenhoff. 
 
Mike levert het ontwerp voor de posters en de flyers aan bij drukkerij Meulenhoff. Zij 
kunnen nu met de drukwerkvoorbereiding beginnen. 

 Schrijf drie werkzaamheden op die in de voorbereiding voorkomen. 
 

 Wat is het verschil tussen conventionele en elektronische drukwerkmontage? 
 
Drukkerij Meulenhoff maakt een offerte voor het drukken van de posters en de flyers. 

 Noem twee kostenposten die de drukkerij in rekening brengt. 
 
De flyers hebben het formaat A5. Ze worden gedrukt op A0. 

 Hoeveel flyers kunnen er maximaal op één vel A0-papier gedrukt worden? 
 
Reclamebureau Succes wil 10.000 flyers laten drukken. 

 Welke druktechniek is het meest geschikt voor het drukken van flyers? 
 
De posters worden fullcolour gedrukt. Om fullcolour te drukken heb je drie basiskleuren 
en zwart nodig. 

 Noem de drie primaire drukkleuren. 
 
Het logo van reclamebureau Succes wordt gedrukt in groen. 
Uit welke primaire drukkleuren wordt groen gemengd? 
A cyaan en magenta 
B cyaan en geel 
C magenta en geel 
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Mike wil het groen mengen met wit. 
Wat verandert hij dan aan de kleur? 
A de kleurtoon 
B de verzadiging 
C de helderheid 
 
Wat wordt bedoeld met de term 'densiteit'? 
A de zwarting van een kleur of tint 
B een typografische maateenheid 
C een vorm van hoogdruktechniek 
D het één keer door de pers voeren van papier 
 

 Wat is een substraat? 
 

 Leg het verschil uit tussen hoogdruk en diepdruk wat betreft de ligging van de 
beelddelen? 

 

APELDOORNSE COURANT 

De Apeldoornse Courant bestaat 100 jaar. Voor deze gelegenheid geeft de krant al haar 
abonnees een boek over de krant cadeau. In het boek zijn artikelen en advertenties uit de 
krant van de afgelopen honderd jaar opgenomen. 
Drukkerij Meulenhoff krijgt de opdracht dit boek te maken. 
 
Hieronder staat één van de advertenties afgebeeld. 
 

 
 

 In welke regelval is de tekst in de advertentie gezet? 
 
De advertentie bestaat uit tekst. 

 Hoe heet het vormgeven met behulp van letters? 
 

 Tot welke familie hoort het lettertype dat gebruikt is in de advertentie? 
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De eerste kranten werden met de hand gezet. Later werd het zetwerk gedaan met een 
zetmachine. 

 Noem een groot voordeel van deze zetmachine ten opzichte van het met de hand 
zetten. 

 
De tekst van de advertentie werd vroeger door een zetter met de hand in elkaar gezet. 
Tegenwoordig wordt de advertentie op de computer in elkaar gezet. 

 Hoe heet het beroep van degene die tegenwoordig advertenties opmaakt? 
 
De Apeldoornse Courant is in de afgelopen 100 jaar sterk veranderd. Zo is er veel meer 
reclame in de krant gekomen. 

 Waarom is reclame belangrijk voor een krant? 
 
In het boek staat ook een oude advertentie uit 1929 afgedrukt. 
 

 
 

 Noem twee kenmerken waaraan je kunt zien dat dit om een oude advertentie gaat. 
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In het jubileumboek zit ook onderstaande brief aan de drukkerij. 
 

 
 
Tot welke kostensoort worden de drukinkten gerekend? 
A arbeidskosten 
B materiaalkosten 
C productiemiddelen 
D risicokosten 
 
Volgens de brief bevat de inkt een bindmiddel dat geschikt is voor het drukken. 

 Noem twee functies van het bindmiddel. 
 

 Wat gebeurt er als je inkt met verkeerd bindmiddel gebruikt? 
 

 Wat is het belangrijkste bestanddeel van bindmiddel? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

1p  38 

2p  39 

1p  40 

1p  41 



500013-1-597o* 8 einde  

In de brief wordt rotatie drukinkt aangeboden. De kostprijs is volgens de fabrikant lager 
dan andere inkten. De kostprijs kan bepalend zijn voor de keuze van de inkt. 

 Noem nog twee dingen die de keuze van de drukinkt bepalen. 
 

 Wat is het voordeel van recyclingpapier boven standaard wit papier? 
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