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Handvaardigheid 
 
 
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 minuten. 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 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 eindwerkstukken, die een onderlinge samenhang vertonen 
en die het gehele werkproces van beeldend vormgeven weergeven.  

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 eindwerkstukken 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 2012 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. 
 
 



 CP-1036-d-12-1-o 3 lees verder ►►► 

Handvaardigheid 
 
 

Opgaven 
 
Kies één van de volgende opgaven. 
 

 1 Takke-takke-tak 
 

 2 Schuilobject 
 

 3 Verslingerd 
 

 4 Mouches volantes 
 
Er is een drijvende wereld tegen het licht in 
bewegende wezens. Kijk ik naar rechts 
dan reizen ze mee, de bocht om tot ik 
naar links daar zijn ze weer. Met mijn ogen 
maak ik kindertekeningen, herschep 
mijn erfenis. Verder is er niks. De grote  
doos met foto’s, toestellen, zakken vol 
met vieze lappen weggegooid. De roze 
klaproos op de theezeef slechts een plaatje. 
Eiwitten walsen voor mijn ogen. Alles plastic, 
alleen mijn grote ronde hoofd is over. 
 
 Uit: Receptie, pagina 27, Vrouwkje Tuinman 
 

 5 Maak een 3d-kalender voor een blinde. De kalender dient lowbudget te zijn. De 
kalender wordt alleen via internet verkocht. De kalender dient verzendbaar te 
zijn in een doos van 100 cm x 50 cm x 50 cm en mag maximaal 10 kg wegen. 
 

 6 De foto op pagina 4 moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een 
beeldende verwerking. 
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BBI Chronicle Collectibles War Journalist Action Figure 
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