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aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

kunst havo  

 beeldende vormgeving - dans - drama - muziek - algemeen 

 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen kunst havo: 
 
Op pagina 6, vraag 6, moet bij het tweede opsommingsstreepje 
 

 kleurperspectief (ruimtesuggestie door middel van kleur. Verder weg worden de 
kleuren lichter en vager). 

 
vervangen worden door: 
 

 kleurperspectief (ruimtesuggestie door middel van kleur: op de voorgrond zijn 
warme kleuren gebruikt, op de achtergrond zijn koude kleuren gebruikt). 

 
en moeten de volgende antwoordmogelijkheden worden toegevoegd: 
 

 afsnijding 
 plasticiteit  

 
 
Op pagina 15, vraag 32, moet de volgende opmerking worden toegevoegd: 
 
Opmerking 
Examenkandidaten die een antwoord hebben gegeven in lijn met het antwoord bij het 
vierde opsommingsstreepje, maar door de tekstbron de ‘jaren 70 en 80’ noemen, mag 
op grond daarvan geen scorepunt worden onthouden. 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE. 
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b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren kunst havo.  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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