
Kunst (algemeen), CKV 2 en bezemkandidaten havo 2009 
 
Met de herstructurering van de Tweede Fase vanaf 2007 is de naam van het vak CKV 2,3 gewijzigd. De 
overkoepelende naam voor CKV 2,3 werd Kunst en CKV 2 ging Kunst (algemeen) heten. De leerstof van 
CKV 2 werd met uitsluitend een schoolexamen getoetst. Scholen konden in het schoolexamen gebruik 
maken van een door de CEVO vastgestelde en genormeerde eindtoets; dat was echter niet verplicht. Vanaf 
het examenjaar 2009 heeft het vak Kunst (algemeen) havo een centraal examen. 
 
 
Voor in 2008 afgewezen havo kandidaten is er geen afzonderlijk bezemexamen CKV 2 beschikbaar. De 
inhoudelijke overeenkomst met Kunst (algemeen) maakt het goed mogelijk om het centraal examen Kunst 
(algemeen) ook aan te bieden als bezem-schoolexameneindtoets (vergelijkbaar met de oude, door CEVO 
beschikbaar gestelde eindtoets CKV 2)  aan eventuele bezemkandidaten CKV 2; dat is ook zo in het 
examenrooster vermeld. CKV 2 heeft echter, anders dan Kunst Algemeen, geen centraal examen; ook niet 
voor bezemkandidaten. Daarom zijn er enkele aandachtspunten: 
 
1. Op dagscholen dient een afgewezen schoolexamenkandidaat alle centrale examens opnieuw af te 
leggen. Voor het schoolexamen bepaalt het bevoegd gezag welke onderdelen opnieuw worden afgelegd. 
Als een afgewezen kandidaat een volgend jaar op het VAVO examen aflegt, mogen ook complete 
eindcijfers van vakken met een centraal examen worden meegenomen. 
Omdat het eindcijfer voor CKV 2 uitsluitend op grond van een schoolexamen wordt vastgesteld, kan  zowel 
op de dagschool als op de VAVO het bevoegd gezag beslissen dat de kandidaat het volledige 
schoolexamen(cijfer), of (het cijfer van) de eindtoets CKV 2, meeneemt naar het volgende jaar. De 
voorschriften dwingen niet tot een opnieuw afleggen van CKV 2 of van de eindtoets. Bij dagscholen ligt de 
formele beslissing hieromtrent geheel bij het bevoegd gezag: dat bepaalt welke schoolexamenonderdelen 
opnieuw worden afgelegd, en kan dus ook bepalen dat geen enkel schoolexamenonderdeel opnieuw wordt 
afgelegd. Bij het VAVO kan de kandidaat ervoor kiezen om zijn volledige eindcijfer CKV 2 uit 2008 ‘in te 
brengen’. Als hij dat niet doet, kan ook bij het VAVO de school bepalen dat sommige 
schoolexamenonderdelen (bijvoorbeeld de eindtoets) niet alsnog hoeven worden afgelegd en dat de 
resultaten daarvoor worden ‘’meegenomen’’. 
 
2. Omdat CKV 2 geen centraal examen heeft, is een school niet verplicht om het centraal examen 
Kunst (algemeen) als toets in het bezem-schoolexamen in te zetten, ook niet als er voor gekozen is het 
cijfer van het vorige jaar niet over te nemen. In het programma van toetsing en afsluiting van de 
bezemkandidaat kan de ‘’eindtoets’’ ontbreken (mits het schoolexamenprogramma dekkend blijft), of kan 
als eindtoets een toets van eigen makelij worden ingezet. 
 
3. het is echter wel toegestaan en misschien voor de hand liggend om voor kandidaten die het 
resultaat van een vorig jaar niet meenemen, het centraal examen Kunst (algemeen) in te zetten als 
‘’eindschoolexamentoets’’ CKV 2.  
In dat geval dient de school met enkele zaken rekening te houden: 
a. de toets is en blijft onderdeel van het schoolexamen. Externe tweede correctie is niet 
voorgeschreven (en ook niet verboden), en de toets valt onder de herkansingsregeling van het 
schoolexamen. 
b. de school is gebonden aan het in het afnametijdstip zoals vermeld in het examenrooster. 
c. als de school kiest voor afname van deze toets door een of meer bezemkandidaten, is door deze 
kandidaat (kandidaten) bij de aanvang van het eerste tijdvak nog niet het volledige schoolexamen afgelegd. 
In overleg met de inspectie is besloten dat dit voor havo in 2009 valt onder ‘’wettige redenen’’: de kandidaat 
mag aan het centraal examen meedoen, mits van de overige vakken het schoolexamencijfer wel is 
vastgesteld.  
d. of de school de kandidaat in de gelegenheid stelt de eindtoets CKV 2 in het tweede tijdvak te 
herkansen, is een beslissing die de school neemt op grond van zijn eigen herkansingsregeling voor het 
schoolexamen. Gezien de aparte positie van de eindtoets verdient het wellicht aanbeveling om hieromtrent 
voor de bezemkandidaten een aanvullende afspraak in het PTA op te nemen. 
e. als een bezemkandidaat de eindtoets CKV 2 herkanst, dan is dat een herkansing in het kader van 
het schoolexamen. Deze bezemkandidaat behoudt zijn recht om in ten hoogste één vak het centraal 
examen te herkansen. 


