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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 
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 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Goede morgen! 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− Er is een grote verscheidenheid aan etenswaren. 
− Er zijn veel etenswaren. 
− Het ontbijt bestaat uit ‘luxe’ etenswaren. 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 2 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− terughoudend kleurgebruik 
− eenvoudige vormen 
− heldere compositie / ordening, of: ordening door middel van 

horizontalen en verticalen 
− lege voorstelling / achtergrond 
− geringe overlapping 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 3 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− (toepassing van koele) blauw- en grijstinten  
− enkele grote, egaal geschilderde vlakken  
− felle belichting en/of weinig slagschaduwen 
− diverse, grote kleurcontrasten 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 4 maximumscore 3 
De drie juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
• toepassing van warme kleuren / geschilderd in warme tinten 1 
• (zacht) kleurverloop 1 
• (toepassing van) zacht / gedempt licht 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− alledaagse wereld als uitgangspunt / onderwerp 
− voorstelling ontleend aan de consumptiemaatschappij / reclamewereld 
− vormgeving ontleend aan de consumptiemaatschappij / reclamewereld 
− onpersoonlijk(e) stijl / handschrift 
− (toepassing van) collage-/assemblagetechniek 
 
per juist kenmerk 1 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
Het werk toont (een aantal) ‘kant-en-klare’ etenswaren. 
 

 8 maximumscore 2 
• Genre 

Stilleven 1 
• Uitleg 

De voorstelling is een (zorgvuldig opgebouwde) compositie van diverse 
(levensloze) voorwerpen 1 

 
 9 maximumscore 1 

Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De voorwerpen ‘staan stil’ waardoor ze kunnen worden bestudeerd, of: 
de compositie, de kleuren, het kleurverloop, de lichtval en de plasticiteit 
e.d. kunnen worden bestudeerd. 
 

 10 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− Het glas is transparant; deze transparantie is ontstaan door het 

aanbrengen van doorzichtige laagjes verf   
− Het glas lijkt het licht te reflecteren; deze reflectie is ontstaan doordat 

witlichten zijn aangebracht. 
− De decoratie op en/of het reliëf in het glas zijn plastisch; deze 

plasticiteit is ontstaan door glimlichten en eigen schaduwen. 
− Het glas is ‘perspectivisch correct’ door een correct gebruik van het 

lineair perspectief. 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
• Afbeelding 1 kun je echt noemen omdat er echte voorwerpen (of foto’s 

van echte voorwerpen) in zijn verwerkt 1 
• Afbeelding 2 kun je echt noemen omdat de voorwerpen natuurgetrouw 

zijn geschilderd 1 
 
 

Het Laatste Avondmaal 
 

 12 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Twaalf van de dertien personen zitten aan één kant van de tafel (naast 
elkaar). 
 

 13 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− Ze bevinden zich op (ongeveer) dezelfde hoogte. 
− Ze zijn geplaatst binnen het (rechthoekige) kader van een monochroom 

muurvlak. 
− Ze zijn geplaatst onder een (centraal geplaatste) donkere horizontale 

lijst.  
− Ze zijn geplaatst achter een wit, breed horizontaal vlak (tafel).  
− Een aantal kijkt elkaar aan. 
− Van twaalf van de dertien personen zie je alleen het bovenlichaam (en 

de onderbenen). 
− Ze zijn (met uitzondering van Jezus) ‘en trois quart’ geschilderd. 
− de toepassing van alternerend rode en groene kleuren 
 
per juist kenmerk 1 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren: 
− Hij is de enige persoon met een nimbus / aureool. 
− de lichte kleur van de nimbus / aureool 
− Hij bevindt zich meer in het licht dan de anderen. 
− Hij bevindt zich nabij het midden van de compositie / tafel / ruimte. 
− Hij bevindt zich nabij de centraal geplaatste boog / pilaar. 
− Hij lijkt de enige persoon die in gesprek is met de persoon aan de 

andere kant van de tafel. 
 
per juiste manier 1  
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Ghirlandaio maakte daarmee duidelijk dat Judas niet langer / geen deel 

(meer) uitmaakte van de groep. 
− Ghirlandaio verbeeldt daarmee het (naderende) verraad. 
 

 16 maximumscore 1 
Eén van de volgende kenmerken: 
− De personen vertonen weinig / geen beweging, of: ze zijn nagenoeg 

bewegingsloos. 
− De personen zijn in (nagenoeg) dezelfde kleuren geschilderd als de 

architectonische ruimte; ze lijken daardoor onderdeel van de ruimte te 
worden. 

 
 17 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− gebogen / gedraaide bovenlichamen 
− uitgestrekte / gebogen armen 
− wijzende vingers 
− staande houding 
 
per juist kenmerk  1 
 
 

Restjes 
 

 18 maximumscore 2 
Juiste voorbeelden zijn: 
− botjes 
− scharen (van schaaldieren) 
− schalen / basten 
 
per juist voorbeeld 1  
 

 19 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Het aanbrengen van detaillering, kleurverloop en / of licht/donker is 
moeilijk omdat gewerkt moet worden met ‘kant-en-klare’ vormen, maten en 
kleuren.       
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het materiaal bestaat uit een grote hoeveelheid kleine steentjes / 

stukjes, of: voor een mozaïek moeten veel steentjes / stukjes 
verzameld worden. 

− Het materiaal / de stukjes / steentjes moeten (op kleur / formaat) 
worden gesorteerd. 

− Het materiaal moet (eventueel) op maat worden gemaakt. 
− De steentjes moeten in cement (of anderszins) worden ingebed. 
− Een aangelegde mozaïekvloer moet lange tijd drogen voordat hij 

betreden kan worden. 
 
per juist antwoord 1 
 

 21 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
Een dergelijke vloer kan nat worden gereinigd, of: resten / vlekken zijn 
(eenvoudig) te verwijderen. 
 

 22 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− rommelige tafel, of: verschoven ordening 
− leeg gegeten bordjes 
− gebruikt bestek 
− etensresten 
− (lege) flessen 
− doppen 
− vlekken 
− (as)bakken 
 
per juist kenmerk 1 
 

 23 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Spoerri’s wilde laten zien wie er bij de maaltijd aanwezig waren, wat er 
gegeten was en hoe, of: Spoerri fixeerde ‘het moment’, of: hij stelde het 
realisme / de kunst ter discussie. 
 

 24 A 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De eigen inbreng van de kunstenaar is (te) gering. 
− De ingrepen van de kunstenaar zijn minimaal. 
− Het werk toont geen vakmanschap. 
− Het onderwerp is te alledaags. 
 
per juist antwoord 1 
 
 

Een frietje met 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− De zak hangt ondersteboven. 
− het grote formaat van de zak en de frieten 
− het toegepaste materiaal, of: textiel 
 
per juist kenmerk 1 
 

 27 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste handelingen zijn 
− knippen (van repen stof) 
− naaien / stikken (van de repen stof) 
− opvullen  
− modelleren (van de frieten) 
− verlijmen 
 
per juiste handeling 1 
 

 28 maximumscore 1 
Eén van de volgende antwoorden: 
Nee, friet in dergelijk materiaal en op zulk groot formaat uitgevoerd maakt 
friet belachelijk. 
of 
Ja, door frieten zó groot te maken en in een materiaal uit te voeren dat niet 
bederft, maakt het belangrijk, of: het object lijkt een monument (voor friet). 
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Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− grote hoeveelheid afval in en onder de prullenbak (op de voorgrond) 
− vervelend kind / vermoeid gezin 
− gezin etend op een parkeerplaats (met veel afval), of: sombere 

omgeving 
 
per juist kenmerk  1 
 

 30 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Centraal en op de voorgrond van de foto staat een berg afval. 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− de frieten 
− de toegepaste kleuren (geel in combinatie met rood)) 
− het lettertype  
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− volle mond / de suggestie van een brakend persoon 
− gefronste wenkbrauwen 
− wanhopige blik 
− Achtergrond verwijst naar alarm-/knipperlicht.  
 
per juist kenmerk 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni 2009 naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
afbeelding 1 Tom Wesselmann 
afbeelding 2 Pieter Claesz. 
afbeelding 3 Ghirlandaio 
afbeelding 4 Leonardo da Vinci 
afbeelding 6 Stedelijk Museum, Amsterdam 
afbeelding 7 Claes Oldenburg 
afbeelding 8 Martin Parr  
afbeelding 9 McDonald’s
 
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op hier gebruikt 
materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen 
doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Cito. 
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