
De onderstaande vragen moet je kunnen beantwoorden om uw examen goed te kunnen oplossen. De

antwoorden vind je in de cursus. Zorg ervoor dat je volledige antwoorden formuleert en een vlot 

doorlopend verhaal vertelt. Toon dat je de leerstof begrijpt, geef voorbeelden, wees grondig en 

volledig. 

Vragen deel 0

Wat moet je kennen/kunnen na dit deel? 

1.Bespreek de onderdelen van het IPOS-model.

Begrippen verklaren en uitleggen:

1.IPOS-model

2.input

3.output

4.WYSIWYG

5.processing

6.feedback

7.storage



Vragen deel 1

Wat moet je kennen/kunnen in dit deel? 

Begrippen:

1.elektronica

2.microcontroller

3.embedded systeem

4.firmware

5.SoC

6.sensoren

7.actuatoren

8.Pulsbreedtemodulatie (PWM of pulse width modulation)

Verklaringen en voorbeelden geven:

1.Leg het verschil tussen analoog en digitaal uit.

2.Wat is het verschil tussen een elektronisch en een digitaal systeem? 

3.Wat zijn de voordelen van een embedded systeem?

4.De drie onderdelen van een embedded systeem bespreken (sensor, digitalisering, actuator).

5.Bespreek het groeiende belang van embedded systemen, SoC's en microcontrollers in onze tijd.

6.Hoe werkt discretisatie?

7.Leg uit waarom men bij digitalisering vaak probeert een gulden middenweg te vinden tussen 

kwaliteit en ‘beperkingen’.

8.Hoe werkt digitale ruisonderdrukking of foutcorrectie?

9.Hoe werkt Pulsbreedtemodulatie (PWM of pulse width modulation)?



Vragen deel 2

Wat moet je kennen/kunnen na dit deel? 

1. Wat versta je onder HMI (human-machine interaction)?

2. Bespreek de belangrijkste computerinterfaces.

3. Waarvoor staat augmented reality en geef een paar voorbeelden?

4. Wat is het verschil tussen augented reality en virtual reality?

5. Noem minstens 7 zaken waarbij je rekening moet houden bij het bouwen van een 

computerinterface (interactie-ontwerp). Leg grondig uit (onder punt 2.1.4)

6. Aan de hand van een voorbeeld (een site, een stuk software…) voorbeelden van goed en 

slecht interface-ontwerp kunnen herkennen en aanduiden. 

7. Het verschil tussen binaire code, machinetaal en programmeertalen uitleggen. Waarom 

hebben computers het moeilijk met menselijke taal. 

Begrippen verklaren en uitleggen:

1. Interfaces

2. CLI

3. GUI en WIMP

4. TUI

5. NUI

6. Brain computer interfaces

7. compiler



Vragen deel 3

Wat moet je kennen/kunnen na dit deel? 

1. Waarom hebben computers het moeilijk met menselijke taal? 

2. Wat versta je onder robotjournalisme?

3. Hoe digitaliseren computers afbeeldingen?

4. Hoe werkt RGB-kleurcodering?

5. Noem drie manieren waarop afbeeldingen kunnen gecomprimeerd worden en leg uit.

6. Wat is het verschil tussen pixel- en vectorafbeeldingen? 

7. Wat zijn besturingssystemen en waarvoor zijn ze noodzakelijk?

8. Waarom zijn algoritmes belangrijk? Noem minstens drie verschillende algoritmes die heel 

belangrijk zijn in deze tijd (leg uit).

Begrippen verklaren en uitleggen:

1. Turingtest

2. AI (artificial intelligence)

3. NLP

4. pixels, resolutie



Vragen deel 4

Wat moet je kennen/kunnen na dit deel? 

1. Wat zijn ASCII-bestanden? 

2. Wat verstaat men onder binaire bestanden? 

3. Waarom kan Mac OS X niet zomaar zonder problemen een harde schijf van Windows 

uitlezen en/of beschrijven? (bestandssystemen)

4. Wat zijn databanken en waarvoor dienen ze?

5. Wat is/zijn big data? 

Begrippen verklaren en uitleggen:

1. Bestandssysteem

2. CRUD

3. MP3



Vragen deel 5

Wat moet je kennen/kunnen na dit deel? 

1. Leg kort en duidelijk uit hoe het internet werkt. 

2. Hoe doorzoeken software en zoekmachines teksten? 

3. Hoe werken zoekmachines?

Begrippen verklaren en uitleggen:

1. HTML

2. hypertekst

3. www



Vragen deel 6

Wat moet je kennen/kunnen na dit deel? 

1. Leg het verschil uit tussen RGB en CMYK.

2. Wat is een film? Leg grondig uit. 

3. Waarom leveren meer beeldframes in een film niet noodzakelijk hogere kwaliteit op?

4. Noem een paar functies van filmmontagesoftware.

5. Noem vier animatieprocédés en leg uit. 

6. Noem verschillende vormen van stopmotion en leg uit. 

7. Waarom bevat een tekenfilm vaak honderden tekeningen voor één seconde film.

8. Wat is de functie van lagen, tijdlijnen en keyframes bij het maken van een animatiefilm. 

9. Waarom bestaat er heel wat verwarring over 3D? Leg grondig uit. 

10. Wat is geluid? Leg kort uit hoe je geluid kan opnemen, bewaren en bewerken. 

Begrippen verklaren en uitleggen:

1. Additieve kleurmenging 

2. DTP

3. WYSIWYG

4. CGI

5. FPS

6. compositing

7. rendering




