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beeldende vorming - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2017 

 

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens 

(zie Examenblad.nl). 

Veranderingen t.o.v. 2016 zijn geel gemarkeerd.  

 

GL/TL 

examenstof: zie syllabus 2017 

syllabus voor 2017 
gewijzigd ten opzichte van 
2016? 

nee 

examenvorm: cse en cpe 

afnametijdstip cse: 
afnameperiode cpe: 

volgens het rooster voor de centrale examens   
www.examenblad.nl  jaarring 2017  
vmbo TL  onderwerpen  rooster en andere belangrijke data 

(algemeen) 

toegestane hulpmiddelen zie regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 
op www.examenblad.nl 

bijzonderheden: Het thema voor 2017 is “Dromen” 
 
Het magazine verschijnt in week 49 (vanaf 5 december 2016) 
Het magazine dient als inspiratie voor het cpe en geeft informatie 

over het kunsthistorisch perspectief waarbinnen de opgaven in het 
cse geplaatst kunnen worden. Docenten en kandidaten kunnen de 

informatie in het magazine gebruiken bij de voorbereiding op het cpe 
en het cse. 
 
Het magazine is de enige bron met officiële informatie, die het CvTE 
vooraf over het centraal examen beeldende vakken verstrekt. Naar 
aanleiding van deze informatie wisselen docenten op internetforums 
soms ideeën uit. Het CvTE is op geen enkele wijze bij deze 

uitwisseling betrokken.  
 
Voor het centraal examen 2017 wordt de “Instructie voor de 
examinator” voor het cpe voor het laatst tegelijk met het magazine 
naar de scholen gestuurd. Vanaf 2018 wordt de “Instructie voor de 

examinator” als bijlage gevoegd bij de septembermededelingen op 
Examenblad.nl 

 
De boekjes met opgaven voor het cpe worden half februari naar de 
scholen gestuurd. Het cpe kent één opgavenboekje voor het cpe van 
alle beeldende vakken.  
 
Zie voor relevante datums met betrekking tot het cpe en het cpe van 

de beeldende vakken de activiteitenplanning bij deze 
septembermededeling. Activiteitenplanning1 centrale examens en 
rekentoets VO 2017. 
 
Status van het correctievoorschrift: regelgeving 
Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het 
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 

voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 
correctievoorschrift.  

                                                 
1 https://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2017  

http://www.examenblad.nl/
https://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2017
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Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een 
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket 
(examenloket@duo.nl).  
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