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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 
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tijdvak 1 

 
 

 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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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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 Regeling 
beoordeling centraal examen 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 het College voor Examens. 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 70 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Exotisch, wild en bedreigd 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− (sub)tropische flora (planten / bomen / bloemen / vruchten) 
− (sub)tropische fauna (dieren) 
− dicht geboomte / gebladerte, of: suggestie van ondoordringbaar woud 
 
per juist kenmerk 1 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− aangename / ontspannen / harmonieuze sfeer 
− (ongeschonden) groene / bloeiende omgeving 
− zich verpozende dieren / apen 
− het aanwezige voedsel 
 

 3 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− in de woonomgeving van de kunstenaars: de (wilde) dieren bevinden 

zich nabij de woon- of verblijfplaats van de kunstenaars, of: het 
afreizen naar een oerwoud is niet nodig  

− geringe afstand tot de dieren: de (wilde) dieren kunnen van nabij 
worden bestudeerd / geschetst 

− geringe bewegingsvrijheid: de (wilde) dieren hebben weinig 
bewegingsvrijheid waardoor het bestuderen en schetsen makkelijk(er) 
verloopt (dan in het wild) 

− de dieren zijn gekooid: kunstenaars lopen geen gevaar om te worden 
aangevallen / verslonden 

− grote diversiteit: er is een grote(re) verscheidenheid aan wilde dieren, 
meer dan ‘in het echt’ 

 
per volledig juist antwoord 1 
 

Vraag Antwoord Scores



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− schematisering van vormen  
− gering kleurverloop 
− plat karakter, of: geringe dieptewerking 
− opbouw in (horizontale) banen, of: opbouw in plans (met name in de 

voorgrond) 
 
per juist argument 1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verschillen zijn: 
− De bladvormen op afbeelding 2 zijn silhouetten in tegenstelling tot 

bladvormen op afbeelding 1 die meer natuurgetrouw zijn. 
− Het kleurverloop op afbeelding 2 is geringer dan op afbeelding 1, of: op 

afbeelding 2 is minder plasticiteit dan op afbeelding 1.  
− In de bladeren op afbeelding 2 is een groter licht-donkercontrast dan in 

de bladeren op afbeelding 1. 
− Op afbeelding 2 is de detaillering geringer dan op afbeelding 1. 
− Op afbeelding 2 komen geen grassprieten (meer) voor zoals op 

afbeelding 1. 
− Op afbeelding 2 komen de bloemen van afbeelding 1 

(rechts en -boven ) niet (meer) voor. 
− In de achtergrond van afbeelding 2 zijn de bladeren niet (meer) 

afzonderlijk waar te nemen - zoals op afbeelding 1 - maar zijn deze 
versmolten tot één groot groen vlak. 

 
Indien vier verschillen juist 2 
Indien drie verschillen juist 1 
Indien minder dan drie verschillen juist 0 
 

 6 maximumscore 1 
De planten zijn in tegenstelling tot de dieren geschematiseerd, of: de 
dieren zijn in tegenstelling tot de planten natuurgetrouw. 
 

 7 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Telkens als een zegel uit het vel wordt gehaald, verdwijnt er een wild dier. 
Daardoor wordt de gebruiker herinnerd aan de dreiging van uitstervende 
dieren. Aandacht vragen voor deze dreiging was (de kern van) de 
opdracht. 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
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 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− Ze zijn groot (ten opzichte van de overige vormen). 
− Ze zijn monochroom (in tegenstelling tot de rest van de vormen / 

voorstelling). 
− Ze zijn geometrisch van vorm (in tegenstelling tot de rest van de 

vormen / voorstelling). 
 
per juist kenmerk 1 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
− Extra informatie wordt zichtbaar. 
− Beeldende informatie wordt verdiept door tekstuele informatie, of: de 

informatie heeft betrekking op specifieke kenmerken van het (ernaast 
afgebeelde) dier: gewicht, verblijfplaats en dergelijke. 

− In een paradijselijk ogende omgeving (landschap en dieren) is de 
bedreiging van de dieren verpakt als een geheimschrift / pas in tweede 
instantie zicht- en leesbaar. 

 
 10 maximumscore 1 

Speurtocht en zegelvel brengen de bedreigde dieren op een andere manier 
onder de aandacht, of: op twee verschillende manieren wordt de bezoeker 
geconfronteerd met het uitsterven van bepaalde (wilde) dieren. 
 

 11 maximumscore 1 
− Ja,  

door als uitgangspunt een paradijselijk landschap te nemen verwijst hij 
naar het paradijs dat we dreigen te verliezen, of: een exotisch 
landschap is de natuurlijke leefomgeving van deze dieren. 

of 
− Nee,  

in werkelijkheid komen de twaalf dieren niet in (een en) hetzelfde 
landschap voor, of: het landschap van Rousseau is een landschap 
‘naar de verbeelding’.  
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Genesteld 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
− Vertegenwoordigers van de lokale bevolking spreken de taal, of: ze 

kunnen als tolk optreden. 
− Vertegenwoordigers van de lokale bevolking hebben / kennen lokale 

netwerken. 
− Vertegenwoordigers van de lokale bevolking zijn op de hoogte van wet- 

en regelgeving. 
− Vertegenwoordigers van de lokale bevolking zijn op de hoogte van 

tradities. 
− Vertegenwoordigers van de lokale bevolking zijn bij uitstek geschikt 

een draagvlak te creëren, of: ze kunnen als ‘ambassadeurs’ optreden. 
 
per juist voordeel 1 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de ronde vorm 
− de gewelfde (dak)vormen 
− het vlechtwerk 
− de ‘verdiepte’ binnenruimte 
 
per juist kenmerk 1 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− verschillen in maat(voering) 
− verschillen in structuur / constructie 
− verschillen in materiaalgebruik 
− verschillen in vorm (open én gesloten karakter) 
− verschillen in complexiteit (eenvoudige schetsjes én uitgewerkte 

maquettes) 
 
per juist argument 1 
 

 15 maximumscore 1 
Ruimtelijke proefjes geven (zowel voor de ontwerper als voor de 
opdrachtgever) een driedimensionaal beeld van het ontwerp(idee), of: door 
ruimtelijke proefjes krijg je (meer) zicht op mogelijkheden en 
onmogelijkheden met betrekking tot de vormgeving. 
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 16 maximumscore 2 
Juiste wiskundige vormen zijn: 
− driehoeken / prisma’s (gelijkbenig en gelijkzijdig) 
− vierhoeken (ruiten, vierkanten, trapezia, parallellogrammen) 
 
per juiste wiskundige vorm 1 
 

 17 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de (schijnbaar) willekeurige plaatsing van de balken, of: het 

onregelmatig gevlochten karakter 
− de verschillende lengtes van de balken 
− de verschillende richtingen van de balken 
− de verschillende welvingen in de balken 
− de vele richtingen van de balken 
− de verschillende tussenruimtes tussen de balken 
 
per juist kenmerk 1 
 

 18 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− ronde / omvattende vorm 
− opbouw in lineaire elementen (takjes / balken) 
− gevlochten constructie / suggestie van gevlochten vorm 
− tussenruimten / open karakter 
− concave vorm 
 
per juist kenmerk 1 
 

 19 maximumscore 1 
De vormgeving van het stadion grijpt terug op oude Chinese vormen, of: bij 
het proces zijn vertegenwoordigers van de lokale bevolking betrokken. 
 

 20 maximumscore 1 
Vormgeving, materiaal en constructie van het stadion zijn met moderne 
middelen en technieken tot stand gekomen, of: het gebouw heeft een  
postmodernistisch / deconstructivistisch karakter.  
 

 21 maximumscore 1 
Het stadion is een (rondom) vrijstaand gebouw dat omgeven wordt door 
een grote, lege (buiten)ruimte (waardoor er zich vele mensen kunnen 
verzamelen en toeloop uit en vertrek in alle richtingen mogelijk is). 
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 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
− De ordening van de wegen en paden van de buitenruimte vertoont 

overeenkomst met de ordening van de balken in het stadion. 
− De ruimtes tussen de wegen en de paden in de buitenruimte vertonen 

overeenkomst met de ruimtes tussen de balken van het stadion zelf. 
 
 

Jagen 
 

 23 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− jagers links die het wild lijken op te wachten 
− jagers rechts die het wild lijken op te drijven 
− jagers die hun pijlen richten op het wild of die hun pijlen reeds hebben 

afgeschoten 
− verwonde herten 
− van rechts opgejaagde / aanstormende herten 
 
per juist argument 1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− geringe (anatomische) detaillering 
− monochroom karakter 
− stapeling / geringe overlapping 
− geringe plasticiteit, of: gering kleurverloop, of: jagers en dieren zijn in 

silhouet verbeeld 
 
per juist kenmerk 1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− De familie wordt vergezeld door knechten / hofhouding. 
− Jagers beschikken over (de luxe van goedverzorgde) paarden / 

honden. 
− de chique / hoofse kleding van de afgebeelde figuren 
− de tuigage van de paarden 
 
per juist kenmerk  1 
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 26 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− het geringe aantal jagers (in relatie tot de dieren / herten) 
− de lineaire verbeelding / de geringe massa van deze personen 
− de achterover hellende houding / verdedigende houding van (een paar 

van) de jagers 
− jagers zijn geplaatst in een lege omgeving, of: het ontbreken van enige 

dekking voor de jagers 
 
per juist argument  1 
 

 27 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− De jagers zijn in de aanval. 
− De dieren zijn reeds opgejaagd, of: de dieren vormen geen bedreiging 

(meer) voor de jagers. 
− Het aantal jagers is groot / groter dan het aantal dieren. 
− Een aantal jagers zit hoog en veilig op een paard. 
 
per juist argument  1 
 

 28 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− grote hoeveelheid deelnemers aan de jacht  
− veel verschillende deelnemers (jagers, drijvers, paarden, honden) 
− de vele verschillende houdingen van de deelnemers aan de jacht 
− de verschillende activiteiten van de deelnemers aan de jacht 

(opjagende drijvers, rennende honden, paardrijdende jagers, 
springende honden, steigerende en galopperende paarden) 

 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− ordening: de (nagenoeg verticaal) symmetrische opbouw, of: de 

‘concentrische’ opbouw 
− de opbouw in plans: de voorgrond met het (veelal in rood geschilderde) 

jachttafereel en de achtergrond met de (groene) bomen en planten 
− ruimte: de (nadrukkelijke) toepassing van het centraal perspectief  
 
per juist antwoord 1 
 

 30 B 
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 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− aanvallende ruiters met opgeheven armen en speren 
− steigerende paarden van de aanvallende ruiters 
− strijd tussen man en hond linksonder met krokodil en nijlpaard 
− aangespannen spieren van mensen en dieren 
− opengesperde bekken van dieren 
− verbeten mimiek van mensen 
− wapperende kleding 
− wapens 
− neergestorte man rechtsonder 
 
Indien vier aspecten van de voorstelling juist 2 
Indien drie aspecten van de voorstelling juist 1 
Indien minder dan drie aspecten van de voorstelling juist 0 
 

 32 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− diagonale richtingen 
− toegepaste plasticiteit  
− toegepaste verkortingen 
− sterk licht-donkercontrast 
− ‘close-up’ 
− beeldvullend karakter 
− concentrische opbouw 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 33 maximumscore 2 
Afbeelding 11 
• De beschouwer krijgt de rol van toeschouwer toebedeeld:  

de jacht lijkt op een toneelstuk (op een verhoogde toneelvloer) plaats 
te vinden, of: er is sprake van afstand: de meeste figuren zijn met de 
rug naar de beschouwer toegekeerd 1 

Afbeelding 12 
• De beschouwer lijkt deelnemer aan het gevecht te worden, of: de 

beschouwer lijkt (door de concentrische opbouw) te worden mee 
gezogen in het gevecht, of: het gevecht is heel dichtbij 1 
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Vraag Antwoord Scores

Sjouwen en vertrouwen 
 

 34 maximumscore 1 
In deze tekening wordt het dier niet verbeeld als een wezen dat voor de 
mens sjouwt maar als een wezen dat door de mens wordt gedragen, of: de 
mens neemt de rol van de ezel over, of: rollen van mens en dier zijn 
omgekeerd, of: de mens vereffent een schuld: nu is hij het ‘lastdier’. 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− slappe / flexibele vorm 
− zacht materiaal 
− hulpeloze houding / blik 
 
per juist kenmerk 1 
 

 36 maximumscore 1 
Je maakt de ezel deelgenoot van dierbare ervaringen / belevenissen en 
dergelijke, of: de ezel wordt de beheerder van jouw dierbare spullen (die 
naar persoonlijke belevenissen, ervaringen en dergelijke verwijzen). 
 

 37 maximumscore 1 
De zorg moet worden gecontinueerd: je zult de ezel dan ook alleen 
overdragen aan personen van wie je verwacht dat zij deze taak naar 
behoren kunnen uitvoeren, of: je zult de ezel alleen overdragen aan 
personen van wie je verwacht dat ze respectvol met de dierbare spullen 
zullen omgaan. 
 

 38 maximumscore 1 
− Nee,  

in de ezel zitten geen kostbare spullen, alleen dierbare spullen. 
of 
− Ja,  

in de ezel zou je gemakkelijk - ook al is dat niet Wilks’ bedoeling - 
kostbare spullen kunnen stoppen om (over de grens) te smokkelen. 

 
 39 maximumscore 1 

De site toont spullen die verwijzen naar gebeurtenissen / ervaringen / 
belevenissen van de ezel(s), of: gastheren en -vrouwen kunnen 
kennisnemen van bezittingen / kostbaarheden van anderen. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
Afbeelding 2 en figuur 3: Thonik, Amsterdam 

 
 
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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