Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving - havo :
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:

geen wijzigingen ten opzichte van syllabus 2015

Nadere informatie

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans
tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur
en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden
komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2016 zal
uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de
middeleeuwen. Het centraal examen 2016 gaat over de esthetiek van
het lelijke in de kunst, over de betekenis van schoonheid en over de
verschillende redenen waarom architecten, kunstenaars en
vormgevers regels over schoonheid doorbreken en veranderen.
Bij dit thema kunnen (bijvoorbeeld) de volgende kwesties aan de
orde komen:
- De relatie tussen kunst en schoonheid: moet kunst mooi zijn om
kunst te zijn?
- Wat is de functie van het lelijke?
- Waarom willen kunstenaars soms met opzet iets maken wat in hun
tijd NIET mooi wordt gevonden?
- Waarom en hoe verandert het oordeel over wat mooi is door de
tijden heen?
Bekijk voor een toelichting op opbouw en bevraging in het centraal
examen tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo
paragraaf 3.3 in de ‘Syllabus beeldende vakken havo 2016'.
Publicatie na afname:
Net als bij de meeste andere schriftelijke centrale examens het geval
is, wordt het centraal schriftelijk examen 2016 na de afname
integraal gepubliceerd op www.cito.nl. De kleurenbijlage wordt daar
ook gepubliceerd.

Correctievoorschrift

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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