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Verslag enquête opzet nieuwe syllabus beeldend vwo najaar 2018 

Vooraf 
Dit najaar is een syllabuscommissie beeldende vakken vwo van het College voor Toetsen en Examens 
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. Naar 

aanleiding van bijeenkomsten over het centraal examen vwo is nagedacht over een andere opzet van de 
syllabus. Deze opzet is voor de start van de syllabuscommissie via een enquête voorgelegd aan docenten 
tehatex vwo. De resultaten van deze enquête kunt u in dit document nalezen.  

Over de nieuwe opzet 
Voor het nieuwe thema zullen in de syllabus vier langere teksten van de hand van één auteur worden 
opgenomen die samen ongeveer 32 pagina’s beslaan. Deze teksten vormen een inleiding op het thema. De 
auteur schrijft deze teksten speciaal voor de syllabus. De tekst in de syllabus zal dus niet bestaan uit reeds 

bestaande literatuur zoals in eerdere syllabi beeldend vwo met de thema’s Engagement en Voorbeeldig. 
 

Respons vwo tehatex 

 

Hoe wenselijk vindt u zo’n inleiding van één auteur op het thema aan 

de hand van vier teksten voor het centraal schriftelijk examen tehatex 

vwo? 

Aantal Percentage 

onwenselijk 15 19% 

zeer onwenselijk 6 8% 

wenselijk 40 50% 

zeer wenselijk 19 24% 

Eindtotaal 80 100% 

 

De syllabus tehatex vwo bevat probleemstellingen. Het begrip 

‘probleemstelling’ is binnen de uitwerking van het thema op te vatten 

als een onderzoeksvraag waaruit de stof benaderd en verkend kan 

worden. 

In hoeverre vindt u deze probleemstellingen relevant? 

Aantal Percentage 

irrelevant 1 1% 

niet relevant 12 15% 

relevant 40 50% 

zeer relevant 27 34% 

Eindtotaal 80 100% 

 

Welke mogelijke gevolgen voor het centraal schriftelijk examen tehatex vwo ziet u voor zich 

bij een inleiding op het thema (bestaande uit vier teksten)? 

Samenvatting reacties: 

Positief: meer duidelijkheid. Zo wordt duidelijker wat leerlingen moeten weten. Een groot aantal 

leerlingen ervaart de huidige syllabus als onoverzichtelijk als het hierom gaat.  

Waarschuwing: Er moet voor gewaakt worden dat het geen verarming van onderzoek en inhoudelijk 

niveau wordt. 
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Welke mogelijke gevolgen voor het centraal schriftelijk examen tehatex vwo ziet u voor zich 

bij het ontbreken van probleemstellingen? 

Samenvatting reacties:  

Probleemstellingen graag erin houden. Deze helpen focus aan te brengen. Zonder probleemstellingen is 

er te weinig houvast. 

 


