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Verslag enquête opzet nieuwe syllabus beeldend havo najaar 2018 

Vooraf 
Dit najaar is een syllabuscommissie beeldende vakken vwo van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gestart 
om een nieuw thema uit te werken, waarin examenkandidaten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 
(tehatex vwo) in het examenjaar 2022 centraal examen zullen doen. Tijdens bijeenkomsten over het centraal examen 
havo georganiseerd door de vakvereniging VONKC kwam naar voren dat er docenten beeldende vakken havo zijn die 
zoals bij vwo ook graag met een uitgebreider thema zouden werken. Dit was voor het CvTE reden om via een digitale 

enquête docenten over dit onderwerp voor het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving 
(tehatex) havo enkele vragen voor te leggen.  

De huidige situatie 
In de huidige syllabus beeldende vakken havo voor het centraal examen tehatex havo staat dat de examenkandidaat 
"kennis van en inzicht in de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en vormgeving en enige bekendheid 

met verschillende visies op deze gebieden" nodig heeft om het centraal examen te kunnen maken. Ook staat in de 

syllabus op welke kunsthistorische periode het centraal examen betrekking heeft, namelijk van het romaans tot 
heden met nadruk op de periode vanaf 1800. De kunstdisciplines beeldende kunst, architectuur en (ambachtelijke en 
industriële) vormgeving vanaf het neoclassicisme in de 19de eeuw tot heden maken deel uit van de examenstof.  
Naast deze informatie in de syllabus wordt in de huidige situatie jaarlijks op Examenblad.nl en in de 
Septembermededeling bekend gemaakt op welke oudere periode van vóór 1800 de nadruk ligt in het komende 
examenjaar en wat het thema is.  
 
Respons havo tehatex 

 

In hoeverre is het in uw ogen wenselijk om de beschrijving van 

de examenstof in de syllabus havo verder te concretiseren, 

bijvoorbeeld door het (per periode) noemen van te kennen 

stijlen, stromingen en ontwikkelingen? 

Aantal Percentage 

onwenselijk 5 6% 

wenselijk 43 49% 

zeer wenselijk 40 45% 

Eindtotaal 88 100% 

 

Op dit moment is er voor het centraal examen tehatex havo 

sprake van een thema dat jaarlijks vernieuwt.  

In hoeverre vindt u de opbouw van het centraal examen rond 

een jaarlijks wisselend thema wenselijk? 

Aantal Percentage 

onwenselijk 28 32% 

zeer onwenselijk 7 8% 

wenselijk 43 49% 

zeer wenselijk 10 11% 

Eindtotaal 88 100% 
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Het thema wordt in juni op Examenblad.nl bekendgemaakt. 

In hoeverre vindt u het belangrijk om dit thema voor de 

examenafname te weten, zodat het gebruikt kan worden in de 

voorbereiding op het centraal examen? 

Aantal Percentage 

nauwelijks van belang 3 3% 

enigszins van belang 7 8% 

van groot belang 78 89% 

Eindtotaal 88 100% 

 

Hoe wenselijk vindt u het om, net zoals bij het vwo, voor het 

centraal examen tehatex havo een basisstofomschrijving op te 

nemen in de syllabus? De basisstof is dan aangepast aan het 

niveau en omvang van het centraal examen tehatex havo. 

Aantal Percentage 

onwenselijk 10 11% 

zeer onwenselijk 4 5% 

wenselijk 28 32% 

zeer wenselijk 46 52% 

Eindtotaal 88 100% 

 

Bij het centraal schriftelijk examen tehatex vwo geldt een thema 

voor vier jaar. Hoe wenselijk vindt u het om voor het centraal 

examen tehatex havo het thema ook vier jaar te laten gelden? 

Aantal Percentage 

onwenselijk 23 26% 

zeer onwenselijk 8 9% 

wenselijk 39 44% 

zeer wenselijk 18 20% 

Eindtotaal 88 100% 

 

Hoe wenselijk vindt u zo’n inleiding op het thema aan de hand 

van drie teksten op het juiste niveau voor het centraal examen 

tehatex havo? 

Aantal Percentage 

onwenselijk 18 20% 

zeer onwenselijk 9 10% 

wenselijk 33 38% 

zeer wenselijk 28 32% 

Eindtotaal 88 100% 
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In hoeverre vindt u deze probleemstellingen relevant bij de 

voorbereiding op het centraal examen tehatex havo? 

Aantal Percentage 

irrelevant 3 3% 

niet zo relevant 20 23% 

relevant 43 49% 

zeer relevant 22 25% 

Eindtotaal 88 100% 

 

Welke mogelijke gevolgen voor het centraal examen tehatex havo ziet u voor zich bij een 

basisstofomschrijving? 

Samenvatting reacties: 

Positief: Meer structuur, betere voorbereidingsmogelijkheden, minder afhankelijk van de docent. 

Waarschuwing: Mag geen verzwaring betekenen en moet overzichtelijk blijven.  

 

Welke mogelijke gevolgen voor het centraal examen tehatex havo ziet u voor zich bij een 

vierjarig thema? 

Samenvatting reacties: 

Positief: meer duidelijkheid, meer verdieping, minder voorbereidingstijd, meer oefenmateriaal, al in 

havo 4 kunnen beginnen. 

Waarschuwing: Bij een thema dat vier jaar loopt bestaat de kans dat het materiaal een beetje uitgeput 

raakt en de vragen te vergezocht worden. Door minder afwisseling kan het saai worden. Let erop dat het 

geen verzwaring gaat betekenen voor havo. 

 

Welke mogelijke gevolgen voor het centraal examen tehatex havo ziet u voor zich bij een 

inleiding op het thema (bestaande uit vier teksten)? 

Samenvatting reacties: 

Positief: meer verdieping, meer structuur, meer focus, fijn om al stof te hebben om te geven.  

Waarschuwing: verzwaring vak, gevaar van theoretisering van vak, overladenheid. 

 

Welke mogelijke gevolgen voor het centraal examen tehatex havo ziet u voor zich bij het 

niet publiceren van probleemstellingen? 

Samenvatting reacties: 

Probleemstellingen erin houden. Geeft meer duidelijkheid en richting in de behandeling. Ook richting 

beeldend werk.  

 


