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VOORWOORO 

Het onderwijs op de THB bestaat uit ten minste drie hoofdcom

ponenten. Oit zijn kennlsoverdracht. oofenen in het toopassen 

van kennis en toetsing. Toopassing vindt plaats in werkcolleges 

en practica. toetsing in tentamens. Voor kennisoverdracht wordt 

voornamelijk gebruik gemaakt van hoorcolleges en zelfstudie. 

Veel docenten ontwikkelen en schrijven zelf het materiaal voor 

die zelfstudie. oit b1ijkt onder andere uit het aanta1 dictaten 

dat jaarlijlcs bij de Stafgroep Reproductie en Fotografie van 

deze TH wordt aangeboden. In 1984 waren dit 562 versch1l1ende 

dictaten. in aantal ongeveer gelijk met het aantal personee1s

leden van de wetenschappelijke staf in vaste dienst. Naast deze 

dictaten worden in het TH-onderwijs boeken. syllabi, opgaven

bunde1s en artikelen gebrulkt. Schrlfte1ijk studiemateriaal 

vormt dus een belangrljke bron voor het leren van studenten. 

Schriftelijk stud iemater laal kan dienen als hu1pmiddel bij 

onderwijsvormen als hoorco1leges of werkgroepen, het is bij 

uitstek de bron voor zelfstandige studie door de student. 

Moet schciftelijlc studiemateriaa1 good zijn? Hiecover lopen de 

meningen uiteen. Sommige docenten vinden dat studenten geen al 

te duidelijke informatiebronnen moeten krijgen. die hebben ze 

later in de peaktijlc ook niet. Studenten moeten volgens hen 

teeen weeken met onvolledige informatie. Anderen huldigen de 

opvatting dat studenten binnen de opleiding zo gericht mogelijk 

een grote hooveelheid kennis moeten verwerven. schriftelijk 

studiemateriaal dient in deze laatste opvatting dan ook altijd 

zo duidelijk mogeUjk te zijn. Ons bezwaar tegen de eerste 

opvatting is duidelijk te maken door een analogie met zwemin

structies. Men leert kinderen tegenwooedig zwemmen door staps

gewijze insteuctie. niet door ze meteen in het diepe te gooien. 
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Het heeft naar onze mening dan ook grote nadelen om studenten 

in de beginfase van de studie met onduidelijk studiemateriaal 

te confronteren (om de analogie te volgen: ze verdrinken 

erin!). Hiermee is niet gezegd dat we de tweede opvatting on

derschrijven. In de eindfase van de studie is het weI degelijk 

nooig om studenten in het 'diepe' te laten oefenen. Vakweten

schappelijke artikelen en speciallstische handboeken (waarin 

vee 1 informatie impliciet gelaten wordt) moeten dan gebruikt 

kunnen worden. We pleiten dan ook voor goed. duidelijk studie

materiaal in de beginfase van de studie. geleidelijk overgaand 

in vakliteratuur. 

OOk vanuit de positie van de student bekeken. is het belangrijk 

om kwalitatief goed studiemateriaal te ontwikkelen. De tijd om 

je met vallen en opstaan door een programma he en te werken 

ontbreekt, studenten kunnen zich weinig missers meer veroor

loven. 

De groep Onderwijsresearch heeft tot nu toe cursussen voor 

docenten ontwikkeld en verzorgd. die vooral gericht zijn op de 

uitvoering van contactonderwijs (hoe geef lk een hoorcollege? 

hoe begeleid ik onderwijsgroepen?). De voor u liggende cursus 

over schriftelijk studiemateriaal is gericht op een andere taak 

van de docent. namel1jlc op het samenstellen van schriftelijk 

studiemateriaal. Samenstellen omvat hier kiezen uit bestaand 

materiaal, schrijven van nieuw materiaal en het herzlen van 

eigen materiaal. 

De uitspraak: "Goed onderwljs is duur, slecht onderwijs is niet 

veel goedkoper" (H. Polderman. dissertatie THT. 1981), gaat ook 

op voor schriftelijk studiemateriaal, de Kosten s1aan dan met 

name op de tijd die de docent investeert. Voor het schrijven 

van een totaa1 nieuw dictaat wordt weleens gerekend met 5 uur 

docententijd per pagina tekst (onderwijs in druk 1985, bIz. 

19). Reden genoeg om dit werk zo rationee1 en efficient moge-

1ijk aan te pakken. Deze cursus biedt daarbij ondersteuning. 
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DE CURSU5 

Voor wie is de cursus bedoeld? 

De cursus is gericht op docent en aan de THE die: 

studenten laten werken met schriftelijk studiematerlaal en 

willen nagaan of dit materiaal te verbeteren is 

overwegen schrlftelijk studiemateriaal te kiezen of zelf te 

ontwikkelen voor een bepaalde cursus. 

De cursus bestaat uit zelfstudie en toepassing van het geleerde 

op uw elqen onderwijs. afgewisseld met enkele bijeenkomsten van 

cursisten en cursusleidlng. U voIgt dus niet eerst een cursus 

voordat u aan eigen materiaal kunt gaan werken. u werkt meteen 

aan uw eigen schriftelijk studiemateriaal. 

8ij de opzet van deze cursus zaten wij in dezelfde positie als 

u nu. We vroegen 005 ook af welk schriftelijk studiemateriaal 

we zouden gaan gebruiken en of we zelf materiaal zouden schrij

ven of een bestaand boek gebruiken. Wij hebben gekozen voor een 

bestaand boek. aangevuld met deze handleidlng. Dat heeft als 

voordeel dat een groot deel van het studiemateriaal niet meer 

geschreven hoeft te worden en we toch ooze aanvullingen op de 

leerstof van het gekozen boek kunnen geven. 

Als cursusboek gebruiken we de Aula-pocket 810: 'schriftelijk 

Studiemateriaal'. van A. Pilot. e.a. (1983). omdat dlt boek 

geschreven is voor onderwijsgevenden in het hoger onderwijs. en 

het een sterk toepassingsgericht karakter heeft. De handleiding 

bevat aanwijzingen voor het gebruik van het cursusboek. aanvul

l1ngen op het cursusboek uit andere l1teratuur en specifieke 

informatie over de situatie op de THE (bijvoorbeeld wat zijn de 

reprofaciliteiten hier?) Wij raden u aan om vanuit deze hand

leiding te werken. 



Schriftelijk studiemateriaal. bIz. 5 

Indeling van de handleiding. 

De handleiding voIgt de indeling van het cursusboek en bestaat 

ook uit drie delen. In deel 1 wordt ingegaan op de functie(s) 

van schriftelijk studiemateriaal in het onderwijs. Dit deel is 

van belang om te kunnen bepalen waarvoor u scheiftelijk stud ie

materiaal wilt gebruiken. Deel 2 van het cursusboek betreft een 

nadeee analyse van het eigen onderwijs en een beoordeling van 

bestaand studiemateriaal. Koeht dit niet leiden tot een keuze 

van bestaand mateeiaal, dan geeft deel 3 aanwijzingen vooe het 

samenstellen van eigen schriftelijk studiemateriaal. 

De aanwllingen in deze handleiding zijn per deel nlet even 

omvangrijk, u vindt soms alleen een verwijzing naar het boek. 

op andere plaatsen een uitgebreide aanvulling. 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de cursusactivitei

ten. Er vindt steeds een afwisseling plaats van studie. toepas

sing en bespreking met de cursusleiding. Een zeer globale 

schatting van het aantal benodigde uren is er aan toegevoegd. 

De cursus is n1et gebonden aan vaste tijden en een vaste groep 

docenten. In principe is het mogelijk om geheel individueel te 

werken. Zoals verderop in de cursus wordt aangegeven verdient 

het echter de voorkeur om met collega's samen te werken aan een 

of meerdere producten. De tijdstippen vooe over leg met de cue

susleiding worden in nader over leg geregeld. 
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AANWIJZINGEN BIJ HET CURSUSBOEK. 

We volgen hierna de indeling en nummering van het cursusboek en 

geven waar nodig aanvullingen. Lees steeds eerst de betreffende 

paragraaf in het cursusboek en de aanvullingen in deze handlei

ding voordat u aan een bepaalde stap begint. Om blokkades te 

voorkomen is het verstandig niet te lang bezig te bl1jven met 

een opdracht uit de cursus. Als u vast dreigt te lopen kunt u 

volstaan met een voor lopig product dat op een later tijdstip 

nog kan worden verbeterd. 

DBBL 1: SCHRIFTELIJK STUDIBMATERlAAL IN HET ONDERWIJS 

Dit deel van de aulapocket bevat een overzicht van de mogelij

ke functies van schriftelijk studiemateriaal in het onderwijs. 

Om straks bestaand materiaal te kunnen beoordelen of zelf mate

riaal te schrijven is enig inzicht in deze functies vereist. 

Daarom raden we u aan Hoofdstuk 2 en 3 van het cursusboek door 

te lezen voordat u aan deel 2 begint. 

DEEL 2: DE VOORBEREIDING 

Voordat u verder gaat met deel 2 van het cursusboek bepaalt u 

aan welk onderwijs u gaat werken. voor welke cursus u materiaal 

wilt kiezen of ontwikkelen. Als u de keuze hebt uit meerdere 

cursussen dan zijn de volgende overwegingen te maken. Probeer 

eerst voor de minst omvangrijke cursus studiemateriaal te ont

wikkelen; als dat gelukt is kunt u met die ervaring aan omvang-

rijker werk beginnen. vraag u tevens af wat de duurzaamheid van 

het materiaal zal zijn: als de cursusinhoud snel verandert 1s 

het af te raden erg veel tijd in een eigen product te steken. 
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4.1 Velke onderwerpen moeten aan de orde komen? 

De auteurs van het cursusboek gaan ervan uit dat u als docent 

een duidelijk beeld hebt van de belangrijkste begrippen en 

relaties in de leerstof. Voor bestaand onderwijs zal dat ook 

meestal het geval zijn. Bij het ontwikkelen van nieuwe leerstof 

of het ingrijpend wijzigen van bestaande leerstof is dat niet 

zo voor de hand liggend. Macht u problemen hebben met het maken 

van een overzicht van belangrijke begrippen en hun relaties. 

met de structuur van de leerstof. dan verw1jzen wij u naar een 

pocket ult deze 1 fde reeks als het cursusboek n1.: J. Breuker. 

'In kaart brengen van leerstof' (1980). Hierin wordt een metho

de aangereikt om de grote l1jn van de leerstof overzichtel1jk 

en schematisch weer te geven. Dit boekje is verkrijgbaar bij de 

TH-boekhandel in het Hoofdgebouw. 

4.2 Vat zijn cursusdoelstellingen? 

Hier wordt verwezen naar figuur 3.1 van het cursusboek. die 

figuur vindt u op bladzijde 34 en 35. Advies: bl1jf niet te 

lang bezig met het formuleren van de doelstellingen. Kies een 

voorlop1ge formuler1ng. die aan het e1nde van dit hoofdstuk nog 

bijgesteld kan worden. 

4.3 Welke onderwi1sfuncties heeft dit studiemater1aal? 

In deze paragraaf van de Au 1 apocket wordt aangeraden een 

'format' te maken. Zo'n format 1s ook afgebeeld 1n figuur I op 

bladzijde 9 van deze handleiding. Op bladzijde 10 worden aan

wljzlngen gegeven voor het gebru1k ervan. 
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-
ONDBRWIJSFUNCTIES 

1 Aansluiten bij de 
beginsituatie 

2 Motiveren 

3 Inzicht geven in 
onderwijsdoelstel
lingen 

4 Aanbieden van de 
vakinhoud. 

5 Toegankelijk maken 
van de vakinhoud. 

6 Laten oefenen en 
terugkoppelen 

ONDERDEEL 

-voorkennis-eisen 
-verwijzingen 
-voorbeelden 

-rationale 
-concrete doelen 
-opdrachten 
-vormgeving 

-globale en specifieke 
doelbeschrijvingen 

-voorbeeldtentamens 

-hoofdtekst (incl. struc
turerings-,formulerings
en vormgevingselementen) 

-inhoudsopgave 
-inleiding per onderdeel 
-studiesuggesties 
-structuurschema's 
-voorbeeldopdrachten en 
vraagstuklcen 

-vragen (met antwoord) 
-samenvatting 
-register 
-glossarium 
-formulelijst 
-symbolenlijst 

-vragen 
-vraagstukken 
-opdrachten voor werk-

stukken, verslagen, etc. 
-antwoorden 
-uitwerkingen 

IN SCHRIFTELIJK 
STUDIEMATERlAAL 

ANDERS. 
NL. 

---~----------------~--------------------------------------------? Resultaten vast- -·oefentoetsen 
ste Hen en daarop -voorbee Idtentamens 
terugKoppelen. en werlcstukken 

-aanwi j z ingen 
-extra oefeningen 

l"iguur 1: Format voor het bepalen van de onderwijsfuncties van schriftelijk 
studiemateriaal (gebaseerd op pilot ea. 1983. blz.26, f1g. 2.1 ). 
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Kruls in de eerste kolom de onderdelen aan die u wilt gaan 

ultwerken in schrlftelijk studlemateriaa1. NOteer in de tweede 

kolom andere onderwljsmiddelen en activiteiten die u bij dlt 

yak wilt gebruiken om de onderwijsfuncties te realiseren (col

lege. practicum. etc.). Op deze wijze wordt duidelijk wat weI 

en wat niet in het schriftelijk stud iemateriaa 1 moet worden 

opgenomen. Zijn de termen in het format niet duidelijk. kijk 

dan nog eens terug in hoofdstuk 2 van het cursusboek. De onder

wijsfuncties 6 (oefenen en terugkoppelen) en 1 (resultaten 

vaststellen en terugkoppelen) zijn slechts gedeeltelijk in het 

schriftelijk studiemateriaal te verwezenlijken. Hiervoor zijn 

andere onderwijsactiviteiten nodig (werkcolleges. practica. 

oefententamens). 

Dit format is later ook te gebruiken bij het beoordelen van 

bestaand studiemateriaal (H. 5) en/of het samenstellen en her

zien van studiemateriaal (H. 6 tIm 11). 

4.4 om wat voor studenten gaat het? 

De vragen die in deze paragraaf worden gesteld zullen in de 

regel geen problemen opleveren want u heeft als docent meestal 

een redelijk beeld van de studenten waaraan u les geeft. 

4.5 Vat zijn de randvoorwaarden? 

In het cursusboek worden zowel algemene, Inhoudelijke als tech

nische randvoorwaarden genoemd. In deze fase lijkt het ons 

verstandig de technlsche zaken nog even te laten rusten. Deze 

spelen vooral een rol bij het zelf schrljven en zover zljn we 

nog niet. Probeer nu een antwoord te geven op vragen als: 

--wat is de omvang van de leerstof? 

~at is de officiele studlebelasting blj dlt yak? 

~at is het verband met andere vakken (met name in 

service--onderwijs een moeilijk punt!)? 
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--wat mag het materiaal gaan Kosten (in tijd en geld) ? 

-wie moeten er straks mee werken (andere docenten)? 

4.6 Wat is er beschikbaar aan bestaand materiaal? 

zelf maken van studiemateriaal kost veel tijd. Het loont dan 

ook de moeite om zorgvuldig na te gaan of er bruikbaar bestaand 

materiaal is. Aanpassing van bestaand materiaal of aanvulling 

door een handleiding verdient vervolgens de voorkeur boven zelf 

schrijven. Hier voIgt een lijst met vragen die verwijzen naar 

mogelijke bronnen voor brulkbaar studiemateriaal. 

wat gebruik ik momenteel of gebruikte mijn voorganger? 

welk materiaal gebruiken collega's in zuster-instellingen 

(binnen en buitenland)? 

heeft de Open Universiteit schriftelijk studiemateriaal 

ontwlkkeld op dit vakgebled (zie ook Open university 

Hngeland en de Fern-Universitat in Duitsland)? 

- welke studieboeken zijn er over dit onderwerp in de laatste 

jaren verschenen (veel uitgevers verstrekken "inspection 

copies" )? 

Bij bestaand materiaal is het raadzaam. voor zover mogelijk. 

ook naar meningen van huidige gebrulkers te vragen. Dit kan 

tips opleveren voor het gebruik en/of voor aanpassing ervan. 

Bij het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal is overleg met 

collega's binnen de vakgroep belangrijk en nuttig. er kan ver

der gezocht worden naar samenwerking met collega' s in andere 

vakgroepen/afdelingen of instellingen. Door taakverdeling is 

mogelijk tijd te besparen. 
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5.0 Beoordelen van bestaand studiemateriaal 

Dit hoofdstuk bevat een l1jst met beoordelingsvragen. om te 

voorkomen dat u veel vragen onnOOig gaat beantwoorden kunt u 

het baste een selectie maken. De belangrijkste eisen die u aan 

het schriftelijke studiemateriaal stelt staan al in het format 

dat bij H.4 is gemaakt. Maak op grond van het format een selec

tie uit de vragen in figuur 5.1 op bladzijde 68 ev. van het 

cursusboek. Met zoo n verkorte vragenlijst kan bestaand materi

aal beoordeeld worden. suggestie: werk in twee ronden. eerst 

globaal. daarna specifieker voor enkele veelbelovende boeken

/dictaten. 

DBBL 3: SAMBNSTBLLBN BN HBRZIBN 

De hoofdstukken 6.1 en 8 bevatten tal van tips voor het schrij

ven van nieuw materiaal. Andere publicaties op dit terre in 

bevatten nagenoeg dezelfde aanwljzingen. Hier geven we geen 

aanvullingen. WeI willen we het belang van Hoofdstuk 1 onder

strepen. OVerleggen met anderen is een belangrijke stap om tot 

een goed eindprOOukt te kunnen komen. 

We pikken de draad weer op bij Hoofdstuk 9. 

9.0 Vaststellen van de definitieve versie 

In dit hoofdstuk wordt enkele malen verwezen naar Steehouder 

(1919). Van dit boek is een herziene uitgave op de markt. Zowel 

de oude als de nieuwe versle zljn op de TH-bibl1otheek aanwezlg 

(zle llteratuurlijst). 



schriftelijk studiemateriaal. bIz. 13 

10.0 Verzorging van de vormgeving 

Hier zijn enkele aanwijzingen te geven die specifiek zijn voor 

de THB. Deze betreffen de vormgeving en de reproductiemogelijk

heden van zelf ontwikkeld materlaal. 

Voor TH publlkaties bestaan richtlijnen wat betreft de vormge

ving/lay-out. Deze zijn te vinden in publicaties van de commis

sie Visuele Normalisatie THB. te verkrijgen bij de stafgroep 

Reproductie en Fotografie. 

Deze stafgroep heeft nog aanvullende wensen en tips op dit 

gebied. Bijlage 1 van deze handlelding bevat een overzicht. 

Het gebrulk van tekstverwerklngsapparatuur maakt het eenvoudi

ger om aan de vormgevingseisen te voldoen (zie ook de toelich

ting op par. 10.2 in deze handleidlng). 

Verder Is het van belang te weten dat een collegedlctaat of 

handleiding aIleen bij de Stafgroep Reproductie en Fotografie 

kan worden vermenlgvuldlgd als het manuscript in zijn definl

tieve versie wordt ingeleverd op A-4 formaat. Ken moet voor 

dictaten en handleldingen rekenen op een doorlooptijd van 6 

weken. 

10.2 Kies de wijze van typen 

In paragraaf 10.2 wordt gewezen op het gebruik van tekstverwer

klngsapparatuur. Komenteel is er redelljk wat ervaring met deze 

apparatuur binnen de THB en kan men er op veel plaatsen gebrulk 

van maken. Door opslag van het ontwikkelde materiaal kunnen 

zeer snel wijzigingen in tekst en lay-out worden aangebracht. 



SchrifteIijk Studiemateriaal. bIz. 14 

Dit levert veel tijdwinst op. ook bij het aanpassen van het 

materiaal in de loop der jaren. Zorg ervoor dat er consequent 

-al tijdens het typencopien worden gemaakt. Voor zover u zelf 

(of de gene die het typewerk voor u verzorgt) niet op de hoogte 

bent van de specifieke mogeUjkheden van tekstverwerking (let

tertypen, tabellen etc.) raden wij u aan de systeembeheerder 

van uw Afdeling te raadplegen. Het maken van een register zoals 

in par. 10.1 wordt aangeraden kan zeer snel met een tekstver

werker. 80ms kan een simpele. goedkope uitbreiding van hard- of 

software vereist zijn om aan uw wensen te voldoen. Informatie 

over de mogelijkheden van aanschaf is verkrijgbaar blj de Com

missie Rekenbeleid van uw afdeling. Maak daar tijdig uw wensen 

kenbaar. 

10.3 ontwerp de lay-out 

Voor het verzorgen van tabellen. figuren en illustraties kunt .u 

een beroep doen op het Audio-Visueel Centrum en de Stafgroep 

Reproductie en Fotografie. 8edenk weI dat uw opdracht daar moet 

worden opgenomen in de planning. overleg dUs tijdig. sommige 

afdelingen hebben eigen voorzieningen op dit terrein. 

11.0 Evaluatie van het studiemateriaal 

Aan hetgeen in paragraaf 11.2 van het cursusboek wordt vermeld 

over het verzamelen van evaluatiegegevens bij studenten is nog 

het volgende toe te voegen. In de praktijk blijkt. dat u niet 

veel hebt aan de antwoorden op vragen met een beperkt aantal 

antwoordmogelijkheden. U komt er op die manier wei achter dat 

bijvoorbeeld een deel van de studenten het dictaat 

"onduidelijk" vindt, maar dat geeft geen aanwijzingen over de 

verbeteringen die nodig zouden zijn. Studenten kunnen ook moei

lijk oordelen over het dictaat als geheel. 

Verstandiger is het. om de eerste keer dat het studiemateriaal 

gebruikt wordt, enkele studenten (5 a 10) hun commentaar te 

laten opschrijven. 
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De meest bruikbare lnformatie krijgt u daarbij als u dit per 

paragraaf vraagt. U kunt deze studenten bijvoorbeeld een 

'logboek' geven dat ze ti1dens het doorwerken van het materlaa1 

bijhouden. of u kunt voor hen in het dictaat na elke paragraaf 

een pagina tussenvoegen waarop ze hun opmerkingen kunnen op

schrijven. Op die pagina kunt u ook gerichte vragen stellen 

(bijv. "Is de op pagina .•. gegeven afleiding u duidelijk? ZO 

nee. waarom niet?"). 

Voorbeelden van deze benadering zijn te vinden 1n pubUcaties 

van de onderwijskundige dienst van de engelse Open University. 

waar dit tot de standaardprocedures behoort. 
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Bijlage 1. 

TIPS EN WKWEN VAN DK STAFGROHP RHPRODUCTIB EN FOTOGRAFIB 

-. Reken op 6 we ken doorlooptijd van aanlevering van het manu

script tot het tijdstip waarop het dictaat of de handleiding 

op de dictatenverkoop beschikbaar is. 

- Werk binnen de aangegeven bladspiegel zoals op pagina 19 is 

aangegeven. Dit type-papier. met voorgedrukte bladspiege 1 

die niet zichtbaar is op copieen. is verkrijgbaar bij de 

repro. Deze kaders zijn op een tekstverwerker gemakkelijk 

aan te brengen. 

Voor dictaten en handleidingen 1s A-4 het voorgeschreven 

formaat. Het aantal pagina's is in principe onbeperkt. maar 

vanwege de hanteerbaarheid voor studenten wordt geadviseerd 

een maximum van ongeveer 200 aan te houden. 

De omslag is standaard voor elke afdeling. Voor deze omslag 

is het voldoende om de tekst aan te leveren in normaal let

tertype (raadpleeg vOOr de vereiste gegevens een recent 

dictaat) • 

Bij overname van copieen uit andere publlcaties verdient het 

aanbeveling de tekst van de copie uit te knippen en op een 

standaardvel te plakken (zwarte randen op de copie verwijde-

ren) . 

Het is mogelijk om tekst uit boeken op de repro te vergroten 

ofverkleinen en zo bladspiegel en/of lettergrootte aan de 

eigan tekst aan te passen. Dit dient dan te gebeuren voor 

inlevering van het manuscript bij de repro. 
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Als u figuren wilt opnemen in de tekst kunt u die zelf teke

nen of laten verzorgen door de stafgroep Reproductie en 

Fotografie of het Ave. Bij complexe figuren is het handig om 

op rede l1jk groot formaat te tekenen en daarna te verklei

nen. Op de repro kan dit 'traploos'. 

Figuren of tabellen die met computerapparatuur zijn vervaar

digd kan men het beste laten plotten of printen op wit pa

pier. Het groen/witte computerpapier veroorzaakt namelijk 

grijze strepen bij het afdrukken. 

Sommige printers leveren een te 'grijze' letter. waardoor de 

kwaliteit van het eindproduct negatief beinvloed wordt. Laat 

de Stafgroep Reproductie en Fotografie de kwaliteit van een 

proefpagina vooraf controleren. 

Volg bij opname van foto' s in de tekst de volgende aanwij

zingen op. 

- Gebruik aIleen glansfoto's. bij voorkeur zwart/wit. 

- Lever deze samen met de tekst in. 

- Zet achterop de foto's het percentage vergroting of ver-

kleining dat u wenst en het fotonummer en paginanummer. 

- Plak de plaats van de foto's af met zwart papier (ver

krijgbaar bij de repro). zorg dat dit vlak in hoogte en 

breedte 2 mm kleiner is dan de gewenste fotogrootte. 

- Gebruik voor foto's zo weinig mogel1jk pagina's. situeer 

foto's zo mogel1jk op eenzelfde pagina. oit is voor de 

repro minder bewerkelijk en dus goedkoper. 

Oia's kunnen niet direkt gebruikt worden voor reproduktie. 

Door ze tijdig te laten omzetten in foto's (op de repro 

mogelijk) zijn dia's weI te gebruiken. 
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Diskettes van de Wang-tekstverwerker kunnen door de repro 

worden omgezet op hun apparatuur. Het verdient momenteel 

echter nog de voorkeur om een 'nette' print-out aan te leve-

reno 

Voor het uitvoeren van de reproduktie heeft de repro verder 

nog een oranje reprobon nodig waarop staat aangegeven om 

hoeveel pagina's het gaat, hoeveel afdrukken er gemaakt 

moeten worden. welke kleur omslag. en of het eenzijdig of 

tweezijdig moet worden afgedrukt. 
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