Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

Kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) - vwo:
vakspecifieke informatie centraal examen 2016
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en
Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt.
Veranderingen t.o.v. 2015 zijn geel gemarkeerd.
Veranderingen t.o.v. de Septembermededeling zijn blauw gemarkeerd.

Examenstof:

zie syllabus 2016

Syllabus:

wijkt af van syllabus 2015. Veranderingen betreffen onderwerp 1.
Wijzigingen ten opzichte van de syllabus 2015 zijn geel gemarkeerd.

Nadere informatie

Vanaf 2010 hebben de vakken kunst (beeldende
vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo 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.
Centraal examen in Autoplay:
In 2016 wordt het examen alleen in Autoplay aangeboden. Bij deze
afnamevorm met Autoplay fungeert de computer als multimediaal
middel voor het presenteren van het examen. Zowel de opgaven als de
bronnen worden digitaal aangeboden.
Met ingang van de centrale examens 2015 worden de opgaven en
teksten niet meer als examendocumenten op papier bijgeleverd. Ter
ondersteuning van de examinatoren ontvangen scholen voor dit
examen vijf cd-roms per examen. De examenkandidaten antwoorden
op papier, ook de correctie gaat zoals bij papieren examens
gebruikelijk.
Nalezen van de opgaven van de centrale examens na afname is
mogelijk op www.cito.nl, waar een document met screendumps van
het examen is in te zien.
Net als bij de meeste andere schriftelijke centrale examens het geval
is, worden de centrale examens kunst (beeldende vormgeving/dans/
drama/muziek/algemeen) havo en vwo 2016 na de afname integraal
gepubliceerd op www.cito.nl. De opgaven en bronnen in Autoplay
worden als zipbestand gepubliceerd.
Voor deze examenvorm is een gedegen voorbereiding van groot
belang. Daarom ontvangen alle scholen met examenkandidaten kunst
(beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) in januari
2016 een informatieve mailing1 met verwijzing naar een handleiding en
voorbeeldexamen op http://centraalexamen.cito.nl.
Autoplay is in 2016 voorzien van een nieuwe videoplayer voor het
afspelen van de filmfragmenten. De navigatie wijkt enigszins af van de
player die was opgenomen in de examens 2015. Het voorbeeldexamen
op http://centraalexamen.cito.nl is uitgerust met deze nieuwe
videoplayer. Wij adviseren u om dit voorbeeldexamen te gebruiken om
met de nieuwe videoplayer vertrouwd te raken.
Wachtwoord
Bij de examens 2016 wordt net als in 2015 bij het starten van de
examens naar een wachtwoord gevraagd.

1

https://www.examenblad.nl/nieuws/20160129/handleiding-en-voorbeeldexamens
Pagina 1 van 3

Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

Iedere school met examenkandidaten voor één of meerdere
kunstexamens in Autoplay ontvangt in april 2016 van Cito een brief
met de wachtwoorden per centraal examen voor het eerste tijdvak.
Scholen met kandidaten voor het tweede tijdvak kunst (beeldende
vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo en/of vwo
ontvangen een brief met wachtwoord per examen begin juni 2016. Zie
voor ontvangstdata van de brieven de activiteitenplanning bij deze
septembermededeling.
Activiteitenplanning2 centrale examens en rekentoets VO 2016
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 I 6.8 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
(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.
Kandidaten met een leesbeperking
Bij de examens kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/
muziek/algemeen) in Autoplay wordt standaard spraak geleverd
(computerspraak), dus in het examen voor álle kandidaten. De school
mag alle kandidaten toestaan van deze voorziening gebruik te maken;
voor kandidaten zonder leesbeperking biedt audio geen (oneigenlijk)
voordeel.

2

http://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2016
Pagina 2 van 3

Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

Brochure: De nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase3
Correctievoorschrift

3

Status: regelgeving
Het CvTE 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 het Examenloket
(examenloket@duo.nl).
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