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Kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) - havo :  
vakspecifieke informatie centraal examen 2014  
 
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie 
Examenblad.nl) bekendgemaakt. 
 
Gelijktijdig met de Maartmededeling is deze informatie gewijzigd. Wijzigingen herkent u aan de 
gele markering bij nieuwe tekstdelen en doorhalingen bij verwijderde tekstdelen. 
 

Examenstof: zie syllabus 2014 

Syllabus: wijkt af van syllabus 2013. Veranderingen betreffen wisseling van 
één van de drie onderwerpen. Wijzigingen ten opzichte van de 
syllabus 2013 zijn geel gemarkeerd. 

Nadere informatie  Vanaf 2009 hebben de vakken kunst (beeldende 
vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) havo een centraal 
examen. Dit centraal examen is voor al deze vakken hetzelfde en 
heeft mede daarom ook een eigen naam gekregen: kunst 
(algemeen). Kunst (algemeen) kan bovendien ook als vak met 
uitsluitend een centraal examen worden gekozen. 
Bij de afname van het centrale examen kunst (beeldende 
vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) wordt de computer 
gebruikt. In 2014 wordt het examen alleen in Autoplay aangeboden. 
Bij deze afnamevorm met Autoplay fungeert de computer als 
multimediaal middel voor het presenteren van het examen. De 
kandidaten antwoorden op papier, ook de correctie gaat zoals bij 
papieren examens gebruikelijk. 
De ‘look and feel’ van de examens kunst (beeldende 
vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) in Autoplay zal ten 
opzichte van 2013 voor 2014 anders zijn. Onder andere het 
navigeren tussen vragen en vragenblokken, en de 
instellingsmogelijkheden van het geluid zijn verbeterd. 

Voor deze examenvorm is een gedegen voorbereiding van groot 
belang. Daarom ontvingen alle scholen met examenkandidaten kunst 
(beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) in december 
2013 januari 2014 een informatieve brief met verwijzing naar een 
handleiding en voorbeeldexamen op http://centraalexamen.cito.nl. 
 
Kort voor de afname 
De cd-rom mag één werkdag voor de examenafname uit de 
verpakking worden gehaald. Voor een probleemloze afname dient de 
inhoud van de cd-rom te worden gekopieerd naar de harde schijf van 
de werkcomputer. Het afnemen/afspelen van de examens met thin-
clients wordt ontraden. 
De school blijft verantwoordelijk voor de geheimhouding van het 
examenmateriaal en dient minimaal de volgende maatregelen in acht 
te nemen:  
- Afsluiten van het lokaal waarin de computers staan, waarop de 
examens gekopieerd zijn.  
- Er zorg voor dragen dat toegang tot de examenbestanden niet 
mogelijk is.  
 
Systeemeisen Autoplay 
Zie paragraaf 1.4.5. van de Septembermededeling. 

Bekijk ook de informatiebrochure 'De nieuwe kunstvakken in de 
vernieuwde tweede fase' op Examenblad.nl via link onderaan.  

Kandidaten met een visuele of auditieve beperking  
Het brede centraal examen van de vakken kunst 

http://centraalexamen.cito.nl/
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(beeldend/dans/drama/muziek/algemeen) is door zijn multimediale 
karakter niet goed maakbaar voor kandidaten met een visuele of 
auditieve beperking. Scholen kunnen kandidaten melden via het 
speciale formulier voor examens voor kandidaten met een visuele of 
auditieve beperking (zie ook de toelichting van DUO/Examendiensten 
bij het formulier voor bestelling examens). Aan de school wordt dan 
een gecommitteerde van de staatsexamencommissie toegewezen die 
samen met de eigen docent een vervangend semi-mondeling examen 
maakt. 

De school kan overwegen of het haalbaar en gewenst is om een 
kandidaat met een visuele of auditieve beperking in plaats van kunst 
(beeldend/dans/drama/muziek/algemeen) examen af te laten leggen 
in één van de 'oude' kunstvakken. 
Zie ook de informatiebrochure over de nieuwe kunstvakken op 
Examenblad.nl via link onderaan.  
 
Gebruik Daisy en spraaksynthese 
Voor alle papieren examens kan op bestelling de tekst van het 
examen gesproken (Daisy) of verklankbaar (spraaksynthese) worden 
geleverd. Dit geldt ook voor de examens kunst (beeldende 
vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) in Autoplay: de opgaven 
en teksten die de kandidaat op papier heeft, worden geleverd als 
Daisy of als pdf geschikt voor spraaksynthese. De tekst op papier 
overlapt honderd procent met de tekst op de Autoplay cd. 
 
Autoplay blokkeert de werking van externe programmatuur. Het is 
dus niet mogelijk om op één pc zowel de Autoplay-cd te draaien als 
Daisy of spraaksynthese. Als een kandidaat van een van deze 
hulpmiddelen gebruik wil maken, is daarom een afzonderlijke pc 
(laptop) nodig voor Daisy of spraaksynthese. Als dat voor de 
kandidaat te omslachtig is, kan worden gekozen voor een individuele 
voorleeshulp voor de kandidaat (toezichthouder die op verzoek 
teksten of gedeelten daaruit voorleest). 

Examenzitting 2014, 1e tijdvak  
In 2014 wordt in het eerste tijdvak het centraal examen kunst 
(beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) op één 
moment aangeboden. Als een school veel kandidaten heeft en 
daarvoor te weinig computers, kan de school middels quarantaine het 
examen in twee groepen afnemen. Het rooster biedt daartoe voor 
zowel havo als vwo voldoende mogelijkheden. 
 
Brochure: De nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase 

Correctievoorschrift Status: regelgeving 
Het CvE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het 
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 
correctievoorschrift. 
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een 
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met de Examenlijn van 
het CvE (examenlijn@cve.nl). 
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