
Kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) en 
bezemkandidaten vwo ckv2,3 2010 
 
Voor het vak ckv2 werd in het kader van het schoolexamen door de CEVO een afsluitende 
toets ter beschikking gesteld. Met ingang van 2009 (havo) en 2010 (vwo) zijn de deelvakken 
ckv2 en ckv3 en het combinatievak ckv2,3 vervangen door de kunstvakken kunst (drama), 
kunst (dans), kunst (muziek) en kunst (beeldende vormgeving). In 2010 kunnen echter op 
scholen nog kandidaten vwo-examen afleggen in de tweede fase ‘oude stijl’ 
(bezemkandidaten). Vanaf 2010 wordt echter geen schoolexamentoets ckv2 vwo meer ter 
beschikking gesteld. 
Scholen kunnen zich allereerst afvragen of zij zo’n toets nodig hebben. Als dat het geval is, 
kan onder voorwaarden het centraal examen kunst (drama etc) vwo, oftewel de toets kunst 
(algemeen) vwo, worden gebruikt als eindtoets ckv2 vwo in het kader van het schoolexamen. 
 
Is de centrale eindtoets nodig en zinvol? 
In veel gevallen zal het niet nodig zijn om een oplossing te vinden voor de eindtoets ckv2. 
In het VAVO of bij het staatsexamen mag worden ‘gesprokkeld’, met andere woorden een in 
2009 behaald voldoende eindcijfer van een vak kan blijven staan. 
Op andere scholen mag niet worden gesprokkeld. Kandidaten die in 2009 zijn afgewezen, 
moeten in 2010 een volledig examen afleggen. Alle centrale examens moeten over. Echter, 
bij het schoolexamen bepaalt het bevoegd gezag wat over moet. Een logische regel. 
Immers, delen van het schoolexamen kunnen in klas 4 of 5 zijn afgesloten en het is op zijn 
minst een heel gedoe als een gezakte kandidaat die allemaal over zou moeten doen. Omdat 
ckv2 een vak is met uitsluitend een schoolexamen, geldt deze regel ook voor alle onderdelen 
van ckv2. 
 
Wat betekent dat voor vwo-bezemkandidaten in 2010? 
Het bevoegd gezag kan besluiten dat het (voldoende) eindcijfer voor ckv2 in zijn geheel blijft 
staan. 
Het bevoegd gezag kan ook besluiten dat onderdelen over moeten, maar dat het resultaat 
van de in 2009 gemaakte eindtoets blijft staan. 
Het bevoegd gezag kan besluiten dat de school een eigen eindtoets maakt, eventueel 
gebruik makend van oude toetsen ckv2. 
Het bevoegd gezag kan tenslotte besluiten dat in het schoolexamen van de kandidaat die in 
2010 examen in ckv2 doet, geen eindtoets voorkomt. 
 
En als de toets nodig en gewenst is, wat dan? 
Kortom, in veel gevallen zal een speciale eindtoets ckv2 niet nodig zijn. Als dat echter wel 
nodig of gewenst wordt geacht, dan mag de school het centraal examen kunst (algemeen) 
voor dat doel inzetten. Dat is inhoudelijk mogelijk, want het examenprogramma voor het 
centraal examen kunst (algemeen) vertoont grote overeenkomst met het examenprogramma 
voor ckv2. 
Voorwaarden en aandachtspunten daarbij zijn: 

1. De toets mag alleen worden afgenomen op het voor kunst (algemeen) in het 
rooster voor het centraal examen vermelde moment. 

2. De kandidaat heeft dan voor dit vak het schoolexamen nog niet afgerond op het 
moment dat hij aan het centraal examen (voor andere vakken) deelneemt. Omdat 
dat niet zijn schuld is, is er een wettige reden: de school kan hem toestaan aan 
het centraal examen deel te nemen. 

3. De toets kunst (algemeen) is voor deze kandidaat een schoolexamentoets. 
Externe tweede correctie is dus niet voorgeschreven (maar ook niet verboden). 
De school stelt zelf aan de hand van het correctievoorschrift het cijfer vast. Ook 
de weging van dit onderdeel binnen het schoolexamen is aan de school. 



4. Een aandachtspunt is nog de herkansing in het kader van het schoolexamen. 
Voorkomen moet worden dat de kandidaat na afname van de toets kunst 
(algemeen), zijn eindtoets ckv2 dus, een herkansing in het kader van het 
schoolexamen voor een ander vak kan claimen. De gangbare tekst van veel 
herkansingsregelingen zou zo’n mogelijkheid openen. En dat is niet gewenst 
omdat de andere schoolexamencijfers bij aanvang van het centraal examen wél 
vaststaan. 
Een praktische oplossing is: de  herkansing eindtoets ckv2 loskoppelen van de 
rest. De kandidaat heeft recht op (bijvoorbeeld) één herkansing voor één vak in 
de laatste se-periode, én heeft recht op herkansing van de eindtoets ckv2. Een 
last minute versoepeling van de regeling waartegen de kandidaat geen bezwaar 
zal maken. Voor de herkansing van de eindtoets ckv2 kan dan het tweede tijdvak 
van het centraal examen kunst (algemeen) worden gebruikt. 

5. De bezemkandidaat heeft, zoals altijd, recht op herkansing van één centraal 
examen. Het benutten van een eventueel geboden herkansing van ckv2 verandert 
daar niets aan. Voor hem is ckv2 een schoolexamen. Hij heeft dus daarnaast, 
anders dan zijn klasgenoten in de vernieuwde tweede fase, recht op de 
herkansing van één centraal examen voor een ander vak. 


