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Dit examen bestaat uit 53 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 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. 
 

RECLAMEBUREAU SUCCES 

Mike en Janneke werken bij reclamebureau Succes. Succes heeft van radiozender 588 de 
opdracht gekregen een nieuwe poster te ontwerpen om meer aandacht te vragen voor 
een muziekprogramma. 
 
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? 
 
Hoe heet de eerste bespreking die Janneke heeft met de klant radiozender 588? 
A een briefing 
B een instructie 
C een planning 
D een werkoverleg 
 
In het eerste gesprek met de klant moet een aantal dingen duidelijk worden. 

 Noem twee onderwerpen die in een eerste gesprek moeten worden besproken. 
 
Mike krijgt van Janneke alle informatie die hij nodig heeft voor het ontwerpen van de 
poster. 
 
Mike werkt als DTP-er bij Succes. 
Met welk onderdeel houdt Mike zich voornamelijk bezig? 
A afwerken 
B drukken 
C opmaken 
D vormgeven 
 
Na het eerste gesprek gaat Mike 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. 
 
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 
 
Mike moet tijdens zijn werk verschillende tussentijdse controles uitvoeren. Een van die 
controles is de ingangscontrole. 

 Wat controleert Mike tijdens de ingangscontrole? 
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De radiozender 588 wil dat de posters voor hun nieuwe radioprogramma langs de weg 
komen te hangen zodat iedereen ze goed kan zien. 
 
De posters komen in speciale borden langs de weg te hangen. 
Hoe heet zo'n groot bord naast de weg? 
A abri 
B billboard 
C plot 
D mega 
 
De radiozender 588 wil graag dat de poster zwart/wit wordt met rood als steunkleur. 

 Wat is de functie van een steunkleur? 
 
De radiozender 588 wil met de poster een bepaalde sfeer oproepen. Dat kan onder 
andere door symbolisch kleurgebruik. 

 Geef twee voorbeelden uit het dagelijks leven van symbolisch kleurgebruik. 
 

DAKDEKKERS BEDRIJF GAR 

Johan is net gestart als zelfstandig ondernemer met Gar, een nieuw dakdekkersbedrijf. 
Hij laat een huisstijl ontwerpen door het reclamebureau Succes. 
 
Een onderdeel van een huisstijl is een logo. 
Wat is een logo? 
A beeldmerk 
B dummy 
C mock-up 
D visitekaartje 
 
Mike gaat het briefpapier voor Gar opmaken. 
Welk opmaakprogramma is daarvoor het meest geschikt? 
A Adobe Illustrator 
B Adobe Photoshop 
C Quark-XPress 
 
Mike volgt bij het zetten van de tekst voor het briefpapier de zetinstructies. 
Wat staat onder andere in de zetinstructies? 
A In welke vorm het beeldmateriaal aangeleverd moet worden. 
B In welke vorm de kopij aangeleverd moet worden. 
C Vergrotingsfactor en uitsnede van beeldmateriaal. 
D Welk lettertype gebruikt moet worden. 
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Johan wil voor Gar een spotje voor de lokale omroep. Hij 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. 
Met welke van de volgende stappen begint Mike? 
A montage maken 
B opnames maken 
C script schrijven 
D storyboard tekenen 
 
Voor de reclamefilm maakt Mike een storyboard. 

 Wat is een storyboard? 
 
Voor Gar wordt ook een poster gemaakt. Dit gebeurt in verschillende stappen. 
Wat is de laatste stap in het productieproces? 
A drukken 
B nabewerken 
C voorbereiding 
D vormgeven 
 

ALDO PRINT 

Het drukwerk van Gar wordt uitbesteed aan drukkerij Aldo Print. Diederik werkt bij 
drukkerij Aldo Print als drukwerkvoorbereider. 
 
Voordat het drukwerk van Gar gedrukt wordt, moet Diederik een aantal stappen uitvoeren 
bij de drukwerkvoorbereiding. 
1 Het maken van de drukvorm. 
2 Monteren per pagina van teksten en beelden. 
3 Monteren van enkele pagina's tot drukvorm. 
4 De teksten en beelden verwerken. 

 Zet de bovenstaande vier stappen in de juiste volgorde. 
 
Het drukwerk bestaat uit tekst. 

 Hoe heet de vormgeving van letters? 
 
Johan van dakdekkersbedrijf Gar wil dat al het drukwerk fullcolour gedrukt wordt. Om 
fullcolour te drukken heb je drie basiskleuren en zwart nodig. 

 Noem de drie primaire drukkleuren. 
 
Het logo van dakdekkers bedrijf Gar 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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Diederik wil het groen mengen met wit. 
Wat verandert hij dan aan de kleur? 
A de kleurtoon 
B de verzadiging 
C de helderheid 
 
Inkt bevat verschillende bestanddelen, zoals bindmiddel. 

 Wat is de functie van het bindmiddel? 
 
Het drukwerk wordt tweezijdig fullcolour op een tweekleurenpers gedrukt. 
Hoeveel drukgangen zijn dan minimaal nodig? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

DE ZATERDAGSE COURANT 

De Zaterdagse Courant bestaat 150 jaar. Voor al hun trouwe leden wordt een boek 
samengesteld over de geschiedenis van de krant. De titel van dit boek is: '150 jaar 
Zaterdagse Courant'. 
 
In het begin van het bestaan van de krant werd de krant 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 krant wordt nu gedrukt met een rotatiepers. 
Wat is een belangrijk kenmerk van deze pers? 
De rotatiepers 
A drukt op losse vellen af. 
B drukt op een rol papier af. 
C wordt met de hand aangedreven. 
 
Het boek wordt net als de krant gedrukt op gerecycled papier. 

 Wat is de grondstof voor dit papier? 
 
Het boek '150 jaar Zaterdagse Courant' wordt uitgegeven in gebonden vorm. 

 Noem twee technieken om dit boek te binden. 
 
De Zaterdagse Courant is in de afgelopen 150 jaar sterk veranderd. Zo is er veel meer 
reclame in de krant gekomen. 

 Waarom is reclame belangrijk voor een krant? 
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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. 
 
Naast informatie over de geschiedenis van de Zaterdagse Courant, is er in het boek ook 
aandacht voor kunstwerken die met kranten te maken hebben. Hieronder zie je een 
afbeelding van zo'n kunstwerk van de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters. Hij gebruikte 
onder andere Nederlandse kranten in zijn kunstwerken. 
 

 
 

 Welke kunstvorm heeft Schwitters in bovenstaande afbeelding toegepast? 
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BODYWARMERS 

Omdat de krant 150 jaar bestaat, laat de Zaterdagse Courant bodywarmers bedrukken bij 
Aldo Print voor de bezorgers. Julie en Jeroen lopen stage in de zeefdrukkerij van Aldo 
Print. 
Aldo Print krijgt de opdracht om een opdruk voor de bodywarmer te ontwerpen. 
 
Jeroen gaat het ontwerp voor de bodywarmer belichten op een zeefdrukraam. 
Tijdens het belichten mag het raam niet verschuiven. 
Wat zorgt ervoor dat het raam niet verschuift? 
A de druktafel 
B het zeefdrukraam 
C het vacuümsysteem 
 
Na het belichten zitten er nog restjes lichtgevoelige emulsie op het zeefdrukraam. 
Waarmee spoelt Jeroen die restjes uit het zeefdrukraam? 
A met olie 
B met water 
C met alcohol 
 
Bij het zeefdrukken gebruikt Jeroen een rakel. 
Wat is een rakel? 
Een rakel is een 
A frame bespannen met fijn gaas. 
B rubberen blad dat de inkt door de zeef heen drukt. 
C vloeibare emulsie die niet oplost in inkt. 
 

 Noem twee kenmerken waaraan je een zeefdruk herkent. 
 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

2p  34 



500013-1-666o 8  ga naar de volgende pagina 

Bij de zeefdrukkerij waar Julie en Jeroen stage lopen, hangen bordjes waarop de 
werkvolgorde te zien is. 
 
De bordjes 1 tot en met 5 zijn hieronder afgebeeld in een willekeurige volgorde. 
 

1  Inkt op de zeef doen en de inkt over de zeef trekken 
 

2  Het papier onder de zeef leggen 
 

3  De inkt is door de zeef heen op de stof gedrukt 
 

4  Een schoon zeefdrukraam nemen 
 

5  Alles wat niet gedrukt moet worden, afdekken  
 
Wat is de juiste werkvolgorde? 
A 4 - 2 - 5 - 1 - 3 
B 4 - 5 - 2 - 1 - 3 
C 5 - 2 - 3 - 1 - 4 
 
Aldo Print wil dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. 
Hoe kunnen Julie en Jeroen rekening houden met het milieu? 
A Door veel tussendoor schoon te maken met thinner. 
B Door inktmengbekers te laten indrogen. 
C Door de gebruikte poetsdoeken te bewaren in goedsluitende containers. 
 

VOORLICHTINGSFILMS 

Neo audiovisuele producties is het bedrijf van Neeltje en Otto. Ze krijgen van het 
ministerie van volksgezondheid de opdracht om een voorlichtingsfilm te maken. Deze film 
is bedoeld om vmbo-scholieren te waarschuwen voor de risico's van roken voor de 
gezondheid. 
 
Otto maakt een storyboard voor de voorlichtingsfilm. 

 Wat is een functie van een storyboard? 
 
Bij het maken van een film heeft iedereen een eigen functie. 

 Omschrijf de functie van de regisseur? 
 
Een film wordt ook wel AV-productie genoemd. 

 Waar staan de letters AV voor? 
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De voorlichtingsfilm die tot nog toe werd gebruikt, is verouderd. 
 Noem twee factoren waardoor een film te oud kan zijn. 

 
Voor de film wordt onderzoek gedaan naar de doelgroep. 

 Geef twee kenmerken van een doelgroep. 
 
Het ministerie laat ook T-shirts bedrukken met de tekst: 'ik (r)ook niet'. 
Welke druktechniek moet daarvoor gebruikt worden? 
A diepdruk 
B hoogdruk 
C offsetdruk 
D zeefdruk 
 

SPORTVERENIGING 

Reclamebureau Succes maakt voor de lokale sportvereniging een verenigingsblad dat 
iedere twee maanden uitkomt. In dit blad worden evenementen en trainingen vermeld. Er 
is ook ruimte voor foto's en teksten van de leden. 
 
Mike gaat een dummy maken voor het verenigingsblad. 

 Wat is een dummy? 
 
Mike gebruikt voor het verenigingsblad ook foto's die leden hebben gemaakt. Deze foto's 
worden eerst gedigitaliseerd met behulp van een scanner. 
Wat is digitaliseren? 
De afbeelding wordt dan omgezet in 
A getallen. 
B letters. 
C beweging. 
D geluid. 
 
Mike krijgt een bestand binnen in PDF-formaat. Om dit bestand te kunnen bewerken moet 
hij het omzetten. 
Wat is een ander woord voor het omzetten van het ene bestandsformaat naar het andere 
bestandsformaat? 
A calibreren 
B converteren 
C retoucheren 
 
Mike maakt een vast stramien voor het verenigingsblad. 

 Wat is een stramien? 
 
De sportvereniging laat ook een flyer maken. 
De flyers hebben het formaat A5. Ze worden gedrukt op A0. 

 Hoeveel flyers kunnen er maximaal op één vel A0-papier gedrukt worden? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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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 
 
Het verenigingsblad wordt tweezijdig gedrukt in zwart en één steunkleur op een 
eenkleurenoffsetpers. 
Hoeveel drukgangen zijn er nodig om het voorblad tweezijdig te drukken? 
A 2 
B 4 
C 6 
D 8 
 
Waaraan kan offsetdruk herkend worden? 
A De letters hebben een rafelrand. 
B De letters zien er onder een loep onscherp uit. 
C De letters hebben een moet. 
D De letters zijn scherp en egaal van vorm. 
 

PUBLIEKE OMROEP 

Bij de publieke omroep worden reclamespots uitgezonden in blokken. 
 

 Waarom is het voor adverteerders belangrijk om te weten wat de doelgroep van een 
televisieprogramma is? 

 
In de afgelopen jaren krijgen televisiekijkers steeds meer reclames te zien. 

 Welk probleem levert dit op voor reclamemakers? 
 
Loeki heeft afgedaan 
 
Door Antoinette Scheulderman 

 

Loeki de Leeuw verdwijnt rond programma's als het NOS Journaal, NOVA en 

documentaires. Volgens Peter Boots, marketing-manager van de STER, past 

het leeuwtje niet langer bij serieuze programma's, omdat het dier 'te 

grappig' zou zijn. 

 
Bron: Algemeen Dagblad 03-10-2003 
 
 
Loeki is een animatie, dit is een AV-product. 

 Waarom is Loeki geen multimedia-product? 
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