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Tekenen 
 
 
In een termijn van vier maanden moet werk worden gemaakt dat is gebaseerd 
op de door jou gekozen opgave. De zittingsduur van het examen is vastgesteld 
op 1400 minuten1). Materiaal en werkwijze kunnen vrij gekozen worden voor 
zover ze binnen de mogelijkheden van de school liggen. 
Uit de schetsen, studies en eindwerkstukken die je tijdens het examen maakt, 
stel je zelf een collectie samen. 
 
De door jou samen te stellen collectie moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1 algemeen: in de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt 

gekozen met betrekking tot de inhoud en met betrekking tot de vormgeving 
van het gekozen thema. Bovendien moet te zien zijn dat je op een 
weloverwogen wijze de (eventuele) voorstelling, beeldende aspecten, 
materialen en technieken hebt gekozen én gehanteerd, die van belang zijn 
voor het beeldend vormgeven op grond van je uitgangspunten. 

2 omvang: de collectie bestaat uit een verzameling van schetsen en/of studies 
en één of meer tweedimensionale eindwerkstukken, die een onderlinge 
samenhang vertonen en die het gehele werkproces van beeldend 
vormgeven weerspiegelen.  

3 opgave: in de collectie moet zichtbaar zijn welke opgave je hebt gekozen. 
4 inhoud: in de collectie moet zichtbaar zijn welk(e) uitgangspunt(en) je hebt 

gekozen met betrekking tot de inhoud.  
5 vormgeving: in de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt 

gekozen ten aanzien van de vormgeving. 
6 proces: uit de collectie moet blijken dat je het thema beeldend hebt 

onderzocht. Dit betekent dat je door middel van schetsen en studies 
alternatieven en tussenoplossingen hebt ontwikkeld en daaruit hebt gekozen 
bij de voortgang van het beeldend onderzoek. 

 
Opmerkingen 
− Een eventueel bijgeleverd werkboek maakt geen deel uit van de collectie.  
− Raadpleeg ook de procesbeschrijving (deel 1 en 2). 
− Op of bij de schetsen, studies en eindwerkstuk(ken) dient met een 

nummering te worden aangegeven in welke volgorde ze zijn ontstaan. 
 
Het werkproces wordt kort beschreven in het formulier procesbeschrijving. 
Hiervan moet deel 1 uiterlijk op 31 januari 2010 worden ingevuld. Het formulier 
moet dan worden ingeleverd bij je docent. Deel 2 moet je op de laatste 
zittingsdag van het CPE invullen, waarna het formulier weer bij je docent moet 
worden ingeleverd. 
 
 

noot 1  In het dag- en avondonderwijs voor volwassenen: 1260 minuten. 
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Tekenen  
 
 

Opgaven 
 
Kies één van de volgende opgaven. 
 

 1 My visual ID 
 

 2 Kleurlingen 
 

 3 Superf(l)at 
 

 4 Ik als een ander 
Ontwerp en maak een zesbladig magazine dat je ondermeer samenstelt van 
zelfgemaakte foto’s die je naar aanleiding van bovenstaand thema maakt. 
 

 5 ‛Deze tekening van de grote meester Bihzad verbeeldt, behalve het verhaal, ook 
een reële angst die ik al jaren in mij draag: de vrees om in het holst van de 
nacht wakker te worden, zacht gekraak te horen en te beseffen dat er in de 
aardedonkere kamer een ander is. Stel u voor dat die ander in één hand een 
dolk heeft, en met de ander u naar de keel grijpt. De fijn bewerkte muren van de 
kamer, de versierde ramen en kozijnen, de krullen en cirkels op het tapijt dat zo 
rood is als de kleur van de geluidloze kreet die uit uw dichtgeknepen keel komt, 
de paarse en gele bloemen op het met zoveel toewijding en vreugde 
geborduurde dekbed dat de moordenaar met zijn lompe naakte voet vertrapt 
terwijl hij u doodt, al die details dienen hetzelfde doel: ze benadrukken enerzijds 
de schoonheid van de illustratie die u aan het bekijken bent, en anderzijds 
herinneren zij u eraan hoe mooi de kamer is waarin u aan het sterven bent, hoe 
mooi de wereld die u nu gaat verlaten.’ 
 

Uit: ‘Ik heet Karmozijn’ pagina 30, Orhan Pamuk 
 

 6 De foto op pagina 4 moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een 
beeldende verwerking. 
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Jaap Stam na de verloren wedstrijd tegen Slavia Praag, 2009. 
‘Misschien wilden we niet graag genoeg in de Champions League spelen.’ 
(Foto Reuters) 
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