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Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
eerste tien kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling 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 antwoordmodel.
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 punten, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Antwoormodel

■■■■ Architectuur en natuur

Maximumscore 3
1 ■ drie van de volgende aspecten:

• Het gebouw heeft geen gevels.
• Het gebouw heeft geen duidelijke entree.
• Er staan (echte) bomen in (op de derde verdieping).
• De verdiepingen zijn verschillend van hoogte zonder bepaalde ordening.
• Het gebouw staat op een ’golvende plaat’.

per juist aspect

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 3 Lees verder
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Maximumscore 3
2 ■ Functie:

Schets van figuur 2: Computertekening op afbeelding 1:
• het ontwikkelen/visualiseren van • een duidelijk beeld geven van het 

een eerste idee of ’brainstormen’ uiteindelijke gebouw en hoe het gebruikt
gaat worden

Verschillen: twee van de volgende:
• in losse lijnen • gedetailleerde precieze strakke tekening

(in kleur)
• tweedimensionaal • driedimensionaal
• globaal getekend zonder omgeving • omgeving eromheen aangegeven
• niet precies op schaal • in de juiste verhoudingen uitgewerkt

per juist verschil

Maximumscore 2
3 ■ drie van de volgende aspecten:

• begane grond: golvende vormen verwijzen naar duinen of dijken
• gekleurde bloemen verwijzen naar bloementeelt of bollenstreek 
• bomen verwijzen naar boslandschap
• windmolens op het dak
• weiland met ’koe’ (op figuur 2)
• zeilbootje op het dak (op figuur 2)

Indien twee aspecten juist
Indien minder dan twee aspecten juist

Maximumscore 2
4 ■ twee van de volgende argumenten:

• De verdieping bevindt zich boven de kruinen van bomen die tussen de dragende stammen
staan.

• De draagconstructie (van kale stammen) wordt aan het oog onttrokken doordat er bomen
omheen staan.

• Door hun onregelmatige plaatsing en/of schuine stand zien de dragende bomen er niet
zozeer constructief uit maar juist heel natuurlijk (alsof ze door de verdieping erboven
heen groeien).

• De (meeste) hoekpunten zijn vrij.

per juist argument

Maximumscore 2
5 ■ twee van de volgende:

• De bezoekers worden gedwongen het hele gebouw te doorlopen, elke verdieping wordt
aangedaan (in een vastgestelde volgorde).

• De bezoekersstroom kan geregeld/gedoseerd worden.
• Voor de bezoekers is het minder vermoeiend om per lift omhoog te gaan (en te voet naar

beneden).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
6 ■ Het antwoord moet één van de volgende strekkingen hebben:

• Omdat natuur in Nederland steeds schaarser wordt moet binnen het bebouwde gebied
zoveel (en zo gevarieerd) mogelijk gecultiveerde natuur worden opgenomen (en dit is
aangegeven door de natuur te stapelen).

• De moderne of toekomstige techniek en bouwmethoden maken nieuwe (grootschalige)
combinaties mogelijk van bouwconstructies en natuurvoorzieningen (op het gebied van
bijvoorbeeld landschaps- en waterbeheer, groenvoorzieningen en windenergie).

Maximumscore 3
7 ■ drie van de volgende:

• Er kunnen prefab-elementen gemaakt worden waardoor een snelle bouw/montage op de
bouwplaats mogelijk is (en demonteren is gemakkelijk).

• skeletconstructie waardoor veel glas (ook in grote maten) kan worden toegepast
• Er zijn grote overspanningen mogelijk (waardoor grote expositie-ruimtes geconstrueerd

kunnen worden).
• Gietijzer kan gemakkelijk in elke gewenste vorm gegoten worden.
• De constructies zijn (relatief) licht dus gemakkelijk te verwerken.
• De constructie is relatief goedkoop.

per juist antwoord

Maximumscore 2
8 ■ twee van de volgende:

• Het gebouw had geen stijlkenmerken die ontleend zijn aan historische architectuur.
• Er was (bijna) geen decoratie toegepast, of: het was nuchter/zakelijk en kaal.
• Industriële materialen (ijzer en glas) werden ’onnatuurlijk’ of minderwaardig gevonden.
• Het werd te ijl gevonden voor een gebouw: alle elementen zijn dun en doorzichtig, het

gebouw heeft geen massa.

per juist antwoord

Maximumscore 2
9 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• Bij Crystal Palace zijn de bestaande bomen gehandhaafd, het gebouw is eromheen gezet.
De aanwezigheid van de bomen is hier enigszins toevallig (ze stonden op de bouwplek en
zijn op verzoek gespaard) 

• In Hannover zijn de bomen onderdeel van het ontwerp; ze zijn van elders naar de
bouwplek gebracht (en op een verdieping gezet). De situatie in Crystal Palace was dus
natuurlijker, die in Hannover is bedacht of kunstmatig

■■■■ Land Art

Maximumscore 1
10 ■ De strenge geometrie en/of de technische precisie staan tegenover het ruige en

ongecultiveerde van het landschap.

Maximumscore 1
11 ■ Eén van de volgende:

• Ja of ten dele: de toppen van de rijen die de diepte ingaan vormen rechte lijnen die in één
punt op de horizon samenkomen (dat betekent dat de toppen per rij allemaal even hoog
zijn).

• Nee: de toppen van elke rij (die de diepte ingaat) zijn weliswaar even hoog (omdat de
lijnen in één punt op de horizon samenkomen), maar de ene rij hoeft niet even hoog te
zijn als de andere, of: de fotografische weergave van zo’n groot terrein is beperkt:
vluchtlijnen van veraf gelegen rijen zijn niet of nauwelijks te traceren.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
12 ■ De bliksem zoekt altijd het hoogste punt en er is hier dus geen hoogste punt: omdat de

palen even hoog zijn kan de bliksem overal inslaan, dus steeds ergens anders.

Maximumscore 2
13 ■ Bij normaal weer imponeert het werk door zijn schaal: het zijn heel lange palen en de

hoeveelheid en afstanden maken het weids
Als het onweert is het een spectaculair gezicht om de bliksem er te zien inslaan; het is
spannend (en waarschijnlijk nogal eng)

Maximumscore 1
14 ■ één van de volgende:

• Het is kunst die niet in een galerie verkocht kan worden of in een museum(depot) kan
worden opgeslagen.

• Door de ligging in de vrije natuur (en door fotoreportages) is het werk voor iedereen
toegankelijk of is het ’publiek bezit’.

Maximumscore 2
15 ■ twee van de volgende kenmerken:

• streng geometrisch van opbouw
• herhaling van dezelfde vormelementen of strenge regelmaat (zonder climax)
• geprefabriceerd of industriëel materiaal gebruikt
• relatie met omgeving is van belang of is uitgangspunt
• het doet rationeel of onpersoonlijk aan

per juist kenmerk

■■■■ In de tuin

Maximumscore 2
16 ■ twee van de volgende:

• Het schommelen zelf geeft het idee van naderen en weer verdwijnen (aantrekken en
afstoten).

• Ze houdt haar voet omhoog zodat de man onder haar rok kan kijken.
• Ze verliest haar schoentje en suggereert zo dat de man die voor haar moet gaan zoeken.
• Haar blik is uitdagend of verliefd.
• Zij draagt een luchtige/ruisende roze japon, dat maakt haar begeerlijk.

per juist antwoord

Maximumscore 3
17 ■ drie van de volgende:

• Twee cupidootjes liefkozen elkaar, als voorbeeld voor het meisje en de jongeman.
• Het beeld links heeft een vinger op de lippen: dit houdt een waarschuwing in, of het

suggereert iets heimelijks.
• De omringende natuur is weelderig: dit roept een sensuele sfeer op, of: de voorste boom

en/of het omringende groen geven het gebeuren iets intiems, of: het tafereel speelt zich af
in een verscholen hoekje van een tuin/park.

• De jongeman ligt achter een rozenstruik: rozen verwijzen naar liefde, of: hij heeft zich
verdekt opgesteld om het meisje te kunnen bewonderen.

per juist antwoord

Maximumscore 1
18 ■ Het meisje komt schuin naar voren in de richting van de beschouwer geschommeld, die

haar evenals als de jongeman vanuit een laag standpunt bekijkt (in dezelfde diagonale
kijkrichting).

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
19 ■ twee van de volgende kenmerken:

• het lichtzinnige of frivole onderwerp
• de weelderige natuur, of: weelderige tuin met beelden
• de grillige, kronkelige vormen (arabesken)
• pastelachtige kleuren 
• compositie als een ’rocaille’, gevormd door de gebogen tak en de boomvorm rechts 
• luchtige losse schilderwijze, bijvoorbeeld te zien aan de wolken en boomkruinen

per juist kenmerk

Maximumscore 2
20 ■ • Bij Monet vervult het zonlicht een autonome rol, of: het licht is onderwerp. Het gaat in dit

werk vooral om zonlicht dat door het gebladerte valt en een spel van lichtvlekken laat zien
• Het licht is door middel van heldere (witte, gele) verfvlekken/toetsen weergegeven

Maximumscore 1
21 ■ Impressionisme

Maximumscore 2
22 ■ twee van de volgende verschillen:

• Bij Fragonard is sprake van een ’verhaal’, bij Monet is het niet meer dan een
momentopname.

• Bij Fragonard is de zichtbare werkelijkheid geënsceneerd (in het atelier), Monet schilderde
de werkelijkheid zoals hij haar aantrof (’en plein air’).

• Fragonard heeft de tijd genomen om zijn schilderij zorgvuldig uit te werken, Monet
schilderde met een snelle hanteringswijze (om het moment te vangen).

• Fragonard heeft de compositie van het schilderij overdacht en weloverwogen in elkaar
gezet, Monet geeft een uitsnede uit de werkelijkheid en de compositie is dan ook min of
meer ’toevallig’ tot stand gekomen.

per juist verschil

Maximumscore 4
23 ■ (Bij Fragonard zie je de levenswijze van de hofadel in die tijd, in het teken van rijkdom en

lichtzinnigheid. Dit blijkt uit:)
twee van de volgende:

• weelderige dure kleding (in zoete kleuren)
• tuin met beelden duidt op paleistuin 
• ’spelen’ in de tuin duidt op vrije tijd
• vrolijke, erotische sfeer (met de vrouw als middelpunt of als aanbedene)

per juist antwoord

(Bij Monet wordt het alledaagse leven van gewone mensen verbeeld of de omgeving van
de kunstenaar zelf. Dit blijkt uit:)
twee van de volgende:

• De vrouw voert een alledaagse handeling uit (een handwerkje).
• De kleding van de vrouw is typerend voor de burgerij uit die tijd.
• De vrouw gaat op in haar omgeving (zij is niet zo bijzonder als het meisje bij Fragonard).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Vlucht naar Egypte

Maximumscore 2
24 ■ Beeldend: de stoet op de voorgrond heeft een driehoekige vorm, met Maria en Kind als

top; in de berg wordt die vorm herhaald, of: (monumentale) omkadering/isolering van het
hoofdmotief
Inhoudelijk: Maria en Kind worden door de berg omsloten, waardoor het beschermende
van Maria wordt versterkt of waardoor het belang van Maria en Kind wordt benadrukt

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende effecten:

• Het blauw van de mantel zou een eenheid vormen met of een herhaling zijn van het blauw
van de hemel (waardoor de bovenste en onderste helft meer een eenheid zouden vormen).

• Maria zou duidelijker afsteken tegen de berg/achtergrond.
• De hele voorgrond zou daardoor kleuriger zijn.

per juist effect

Maximumscore 2
26 ■ • De figuren hebben massa of volume, dit bereikt Giotto met behulp van licht en (eigen)

schaduw
• De figuren hebben ruimte om zich heen, dit bereikt Giotto door ze enigszins uit elkaar

en/of op verschillende hoogten in het vlak te plaatsen

Maximumscore 1
27 ■ één van de volgende:

• Het kind heeft (een mutsje met de kleur en de vorm van) een aureool of lichtstralen.
• De vrouw heeft een blauwachtige deken omgeslagen die als mantel dient: blauw is de

kleur die Maria doorgaans draagt.

Maximumscore 2
28 ■ • Beeldend: het biedt de mogelijkheid alleen de hoofdpersonen uit te lichten, of: toepassing

van clair-obscur is mogelijk
• Inhoudelijk: het heimelijke of gevaarlijke van het vluchten komt goed tot zijn recht, of: de

nacht maakt het verhaal spannender/dramatischer

Maximumscore 2
29 ■ twee van de volgende aspecten:

• Jozef en de ezel lopen naar de beschouwer toe.
• Maria kijkt de beschouwer aan.
• Alleen de heilige familie is belicht, je wordt niet afgeleid door de omgeving.
• Er is weinig afstand tot de beschouwer.

per juist aspect

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
30 ■ twee van de volgende verschillen:

• Bij de frescotechniek wordt meer globaal gewerkt, niet zo gedetailleerd (de verf droogt
snel); bij olieverf kan heel gedetailleerd worden gewerkt, met geleidelijke overgangen,
omdat de verf heel langzaam droogt.

• Bij fresco’s zijn de kleuren enigszins mat en/of krijtachtig, bij olieverf diep glanzend.
• Bij fresco’s wordt de schildering in één laag opgebracht; een olieverfschilderij wordt in

lagen opgebouwd (en er kan op die manier glacerend gewerkt worden), waardoor kleuren
intensiever worden en/of bijvoorbeeld glimlichten gesuggereerd kunnen worden.

per juist verschil

■■■■ Tentoonstellingsaffiches

Maximumscore 2
31 ■ drie van de volgende aspecten:

• Er worden lagen papier gesuggereerd die elkaar overlappen.
• Het witte vlak vertoont kreukels of plooien, alsof het slordig opgeplakt is.
• Sommige stukken papier lijken gesneden of geknipt.
• Schaduwrandjes suggereren dat stukken papier hier en daar niet goed vastgeplakt zijn.
• Door het witte vlak zie je onderliggende delen heenschijnen.

Indien twee aspecten juist
Indien minder dan twee aspecten juist

Maximumscore 1
32 ■ Affiches worden vaak over elkaar geplakt (op reclamezuilen etc.) en deze suggestie wordt

gewekt in het affiche, of: de ’slordige’ vormgeving of afwerking verwijst naar het tijdelijke
van affiches.

Maximumscore 2
33 ■ Door de suggestie van overlapping, waardoor slechts delen van teksten te zien zijn, lijkt

het alsof die zichtbare delen toevallig zijn
De teksten/tekstdelen geven echter precies alle informatie over de tentoonstelling, zoals
het onderwerp, de locatie(s) en de data (alsmede de organisatoren)

Maximumscore 1
34 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

Het vlak lijkt leeg en nodigt uit om hier een affiche te plakken, of: de tekst roept: „hier
moet een affiche komen”. Het affiche verwijst zo naar ’de wereld van de affiches’.

Maximumscore 2
35 ■ twee van de volgende:

• Het woord is in tweeën gebroken of geknakt.
• Het deel ’braak’ lijkt perspectivisch naar voren te komen en zich in een ander vlak te

bevinden als ’door’.
• De blauwe lijn doorsnijdt het woord en/of de gele/rode vlakken.

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
36 ■ drie van de volgende voorbeelden:

• (ruimtelijke) vervorming van regels en daarbij passende vervorming van letters,
bijvoorbeeld bij Beurs van Berlage of Damrak of bij de tijdsaanduiding rechtsboven

• woorden die een spiraal vormen: om de mond heen
• witte o’s in het woord ’door’ (een ingreep die moeiteloos op een computer gedaan kan

worden)
• de ingewikkelde gelaagdheid (of ’layering’) zoals te zien is bij de mond
• kleine vierkantjes/pixels aan de randen van de fotogedeeltes, bijvoorbeeld bij de mond

(lippen, tanden, tong) of bij het oog 
• rechtsonder zijn (met opzet) ’muiskrabbels’ blijven staan

per juist voorbeeld

Maximumscore 2
37 ■ twee van de volgende:

• Het lijkt nu of het affiche niet op de computer maar op de traditionele manier is
ontworpen.

• Het lijkt of het affiche is opgeplakt (op de lichtgrijze ondergrond).
• Het lijkt of het ontwerp nog in wording is, nog niet af.
• De plakbandstrookjes benadrukken het spontane karakter van het affiche.

per juist antwoord

Maximumscore 2
38 ■ Door de basiskleuren magenta of roze-rood en geel over elkaar heen te drukken ontstaat

rood
Het is te zien aan de ’plakband’-stroken boven en rechts, waar magenta stroken rood
worden als ze het geel overlappen

Maximumscore 2
39 ■ De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• Afbeelding 10: is verhullend, beeld en teksten zijn verborgen, waardoor de beschouwer
nieuwsgierig wordt gemaakt (maar het woord AFFICHE is groot en opvallend en
attendeert je op een tentoonstelling waarvan het onderwerp meteen duidelijk is) 

• Afbeelding 11: de beschouwer wordt direct of zelfs agressief benaderd: mond en oog
breken het vlak open en de teksten komen op de beschouwer af. (Maar de naam van de
tentoonstelling geeft nog geen idee waar het precies over gaat.)

■■■■ Duitse wouden

Maximumscore 2
40 ■ drie van de volgende aspecten:

• de zwarte kraai
• boomstompen (en dode tak) op de voorgrond 
• onheilspellende duisternis door donkere lucht en/of donkere bomen
• er ligt sneeuw of het is winter
• het afgeslotene, een landschap zonder vergezicht 

Indien twee aspecten juist
Indien minder dan twee aspecten juist

Maximumscore 1
41 ■ De Franse soldaat lijkt een verloren of verdwaalde man of hij lijkt (vanwege zijn kleine

formaat en/of zijn eenzaamheid) extra kwetsbaar tegenover het enorme/donkere/
ondoordringbare bos (het pad lijkt op te houden, tussen de bomen heerst slechts duisternis).

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 10 Lees verder
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Maximumscore 3
42 ■ – Romantiek

– twee van de volgende:
• dramatische lading van het schilderij, of onheilspellende sfeer
• beeld van de natuur als drager van gevoelens, of: nietige mens tegenover overweldigende

natuur
• het schilderij is een commentaar op de eigentijdse geschiedenis

per juist argument

Maximumscore 2
43 ■ twee van de volgende aspecten:

• grove kwaststreken (die omhooggaan bij de bomen en in horizontale banen op de grond)
• druipsels bij de bloedsporen in de sneeuw
• verf soms erg dik aangebracht (en ook dunne lagen)
• handgeschreven namen/woorden geven het een extra lading door het verband met

geschiedenis of literatuur (en geven aan dat het niet zomaar een bosgezicht is)

per juist aspect

Maximumscore 3
44 ■ – De beschouwer voelt zich bij dit enorme schilderij klein en nietig tegenover een groot woud

(net zoals de Franse soldaat op het schilderij van Friedrich)
– twee van de volgende aspecten:
• het grote formaat, waardoor de bomen hoog boven de beschouwer uitsteken
• het woud ziet er net zo ondoordringbaar/onherbergzaam uit als bij Friedrich
• de donkere kleur (van dicht bij elkaar staande boomstammen) werkt onheilspellend
• de horizon ligt heel hoog (boven de ooghoogte van de beschouwer) waardoor je tegen het

beeld opziet 

per juist aspect

Maximumscore 1
45 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

Kiefer schildert een kaal, aangetast, bloederig woud: het beeld van de verminking van
Duitsland en/of van de Duitse geschiedenis en/of van het Duitse volk in de twee
wereldoorlogen (en de splitsing van Duitsland).

Maximumscore 3
46 ■ – (Neo)expressionisme

– twee van de volgende:
• grove hanteringswijze (kwaststreken nog zichtbaar, druipsporen, dikke verflagen) of

krachtige schilderwijze (op groot formaat)
• vereenvoudigde maar ’hevige’ vormgeving of gedeformeerde voorstelling
• ruimte-illusie wordt doorbroken door teksten en/of bloedspatten (dit zijn tekens van

emotionele betrokkenheid)
• niet schoonheid is belangrijk maar ’waarheid’, of: er wordt een beroep gedaan op het

inlevingsvermogen van de beschouwer

per juist argument

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 11 Lees verder
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■■■■ Huisjes

Maximumscore 3
24 ■ drie van de volgende aspecten:

• spitsbogen
• vierpassen
• langgerekte pilasters of muurpijlers (met iets wat aan een steunbeer doet denken)
• pinakels (met hogels)
• kantelen

per juist aspect

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende:

• Het gebouw is te vlak/strak gepleisterd.
• Het gebouw is bijna helemaal open, zonder deuren, ramen .
• Het is een verzameling van stijlelementen zonder (logische) samenhang, bijvoorbeeld

kantelen zonder noodzaak en/of vrijhangende spitsen in de (te hoge) boogopeningen.

per juist kenmerk

Maximumscore 2
26 ■ twee van de volgende:

• De klassieke ’restanten’ (zuilen en architraven) werden mooi gevonden omdat de
klassieke bouwkunst als voorbeeld van schoonheid wordt gezien.

• Ruïnes werden schilderachtig gevonden omdat ze ruw en aangetast en/of onregelmatig
van vorm zijn (en niet glad en afgewerkt), of: ze werden ’oorspronkelijk’ en/of primitief
gevonden en dat gaf een idee van het eerlijke of het ware van onopgesmukte schoonheid.

• De combinatie of tegenstelling van cultuur en natuur, of van nog gave en al aangetaste
vormen maakt het tot een spannend visueel geheel.

per juist antwoord

Maximumscore 1
27 ■ één van de volgende:

• ontzag voor de ouderdom: een ruïne roept de geschiedenis op 
• heimwee naar voorbije tijden: de ruïne onderstreept het voorbij zijn 
• het besef van vergankelijkheid: een ruïne confronteert ons met de tijdelijkheid van het

bestaan (vanitas-idee)

Maximumscore 2
28 ■ • Afbeelding 15: het gebouw is rondom helemaal open, dus je ziet aan alle kanten de

omgeving, of: het is een middelpunt in de aanleg van een tuin of park, aan het eind van
een pad

• Afbeelding 16: de ruwe stenen zijn natuurlijk en/of planten woekeren over de ’ruïne’ heen
waardoor die opgaat in de omgeving

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 12 Lees verder
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Maximumscore 3
29 ■ vier van de volgende aspecten:

• Langs de onderranden zie je afdrukken van plinten.
• De onderste helft van de schuiframen ligt dieper dan de bovenste.
• De panelen van de lambrisering onder de erkerramen en/of van de deur steken naar voren.
• Er is een stopcontactafdruk boven de plint te zien.
• Je kunt de vloerbalken zien zitten.
• Er is geen dakgoot.
• De voordeur heeft grendels en/of scharnieren.

Indien drie aspecten juist
Indien twee aspecten juist
Indien minder dan twee aspecten juist

Maximumscore 3
30 ■ drie van de volgende argumenten:

• Het is niet toegankelijk (dus is onbewoonbaar geworden): het is een gesloten object dat
massief aandoet, of: het is eigenlijk een driedimensionale ’afbeelding’ van een huis.

• Het is van één materiaal of de oorspronkelijke variatie in materialen (steen, glas, hout
enzovoort) is verdwenen.

• Door de monochrome kleur en/of de strakke geometrische vorm en/of de drie dimensies
krijgt het sculpturale kenmerken .

• Het staat apart, los van verdere bebouwing.

per juist argument

Maximumscore 1
31 ■ Het antwoord moet één van de volgende strekkingen hebben:

• Het huis is letterlijk bewaard gebleven, maar in een ’blinde’ of vervreemde vorm,
waardoor het gescheiden is van zijn vroegere bestaan.

• Door het ontoegankelijke of onvergankelijke beton lijkt de geschiedenis van het huis
opgesloten in het beeld.

• Het is een gestolde vorm van iets wat niet meer bestaat, net zo ontoegankelijk als het
verleden.

Maximumscore 2
32 ■ Midden op een verkeersweg, in een gebied waarin alleen auto’s komen, staat een huisje.

Ondanks de open ligging wordt het daardoor onbruikbaar of ’onbereikbaar’ voor mensen,
of: het lijkt op die plek enigszins ’verdwaald’ (en dat geeft een vervreemdend effect).

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 1
33 ■ één van de volgende:

• Het is geen echt huis met voorzieningen, maar kan toch als schuilplaats dienen tegen weer
en wind door de afgeschermde hokjes en hoekjes.

• Voor kinderen is het aantrekkelijk vanwege de kleine schaal en omdat je er in kunt
klimmen en/of je er in kunt verstoppen.

Maximumscore 3
34 ■ drie van de volgende aspecten:

• geometrische vormen, of: het bestaat uit rechthoekige blokken
• alleen horizontale en verticale richtingen
• onbeschilderde/ongedecoreerde muurvlakken of ruw gelaten beton 
• in- en uitspringende elementen
• asymmetrisch

per juist aspect

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 13 Lees verder
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Maximumscore 1
35 ■ Het antwoord moet één van de de volgende strekkingen hebben:

• Het is een plastisch geheel van volumes, holtes en uitsteeksels (dat op architectuur lijkt
maar geen functionele architectuur is, want het mist alle toebehoren van een gebouw als
ramen, deuren, leidingen enzovoort).

• Het heeft de maten/schaal van sculptuur (want is voor architectuur te klein) en binnen
die schaal is het complex van vorm (voor architectuur zou dit te complex zijn op zo’n
kleine schaal).

Maximumscore 2
36 ■ • Afbeelding 17: beton is hier plastisch verwerkt: bij bewerking is het vloeibaar dus geschikt

om in elke vorm te gieten die zich voordoet; hier volgt het de wanden van een huis
• Afbeelding 18: beton is hier technisch verwerkt: Van de Pavert heeft gebruik gemaakt van

de technisch-constructieve eigenschappen van beton (zoals die in architectuur worden
toegepast, bijvoorbeeld overspanningen of vrij overhangende delen)

Maximumscore 2
37 ■ twee van de volgende:

• Het zijn gebouwen zonder duidelijke functie en/of het zijn eigenlijk ’autonome objecten’.
• Ze roepen een verhaal op of zetten aan tot overpeinzingen.
• De relatie met de omgeving is van belang of is benadrukt.
• Whiteread roept bewust herinneringen aan het verleden op.

per juist antwoord

■■■■ Stofzuigers

Maximumscore 1
38 ■ uit tijdschriften en/of reclameblaadjes en/of pin-upbladen

Maximumscore 2
39 ■ • De boodschap is dat deze stofzuiger veel handiger is dan producten die er al waren of dat

je met deze stofzuiger een hele trap kunt zuigen zonder hem te hoeven optillen
• Het beeld is perspectivisch overdreven en/of de foto heeft een laag standpunt, waardoor

het lijkt of de stofzuiger een hele lange slang heeft

Maximumscore 3
40 ■ drie van de volgende voorbeelden:

• (De opmars van) moderne apparaten als bandrecorder, stofzuiger of televisie wijzen op
de opkomende consumptie-maatschappij.

• De bodybuilder wijst op gezondheidspromotie en/of op sportmanie .
• De uitdagende dame op de bank wijst op een vrije seksuele moraal (en de man ook).
• De huisvrouw met de stofzuiger wijst op het gemak dat het moderne huishouden dient.

per juist voorbeeld

Maximumscore 1
41 ■ Pop-art 

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 14 Lees verder
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Maximumscore 4
42 ■ Voordelen: twee van de volgende:

• geen (lastige) slang die in de weg zit
• directe aansturing
• schakelaar bij de hand
• de stofzuiger rijdt (de andere stofzuiger is minder volgzaam)
• hij is stabieler (de andere kan kantelen omdat de slang aan de top bevestigd is)
• grote stofzak (die niet zo vaak geleegd hoeft te worden)

per juist voordeel

Nadelen: twee van de volgende:
• Hij is zwaarder in het gebruik, of: het hele apparaat moet bewogen worden bij het

stofzuigen.
• Hij kan niet in kleine hoekjes zuigen en/of kan niet handig om meubels heen bewegen.
• Hij is alleen geschikt voor de vloer, niet voor plafonds of meubels.
• De stofzak is lastig te legen.

per juist nadeel

Maximumscore 3
43 ■ drie van de volgende aspecten:

• glanzend metaal (aluminium) 
• De vormen lopen vloeiend in elkaar over (en oneffenheden zijn afgerond zodat zij

eveneens overvloeien in het geheel), of: alle vormen zijn gestroomlijnd.
• De decoratie verwijst naar snelheid (stroomlijn) of dynamiek.
• De stroomlijn volgt de vormen van het onderliggende mechaniek.
• De vorkvorm en aandrijfstang zijn ontleend aan machinebouw.

per juist aspect

Maximumscore 2
44 ■ • Materiaal: (bijna) alles is kunststof: omdat de stofbak transparant is zie je hoe de

stofzuiger werkt (en hoeveel stof je opgezogen hebt)
• Kleur: Verbindingen en knoppen zijn in opvallende kleuren aangegeven. De kleuren

accentueren de functies van de verschillende onderdelen

Maximumscore 1
45 ■ Een stofzuiger is niet alleen een nuttig huishoudelijk apparaat maar kan ook een

hedendaags/flitsend/mooi object zijn dat je zou willen hebben, of: de aantrekkelijke
vormgeving suggereert dat stofzuigen leuk is.

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 15 Lees verder
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■■■■ Lijnenspel

Maximumscore 4
24 ■ Oude situatie:

Eerst waren er alleen kleermakers en naaisters, in dienst van het hof: in overleg met de
klant kwamen ontwerpen tot stand; mode ontstond doordat anderen namaakten wat de
dames aan het hof droegen.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Nieuwe situatie:
Modehuizen ontwerpen niet voor één persoon maar voor een groep en modehuizen maken
steeds nieuwe ontwerpen, die ze (via modeplaten of modeshows) aan potentiële klanten
tonen. Zo creëren ze een behoefte aan steeds nieuwe kledingstukken: mode wordt business.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende aspecten:

• Bij de naad verspringt de lijn een beetje.
• Langs de zoom is het dessin afgesneden.
• Bij rondingen zie je verspringingen als gevolg van de weefstructuur.

per juist aspect

Maximumscore 1
26 ■ Art Nouveau

Maximumscore 2
27 ■ twee van de volgende:

• Het motief is aangepast aan de oppervlakte: op grote patroondelen grotere motieven.
• Het patroon is helemaal symmetrisch, of: in elke baan is het patroon symmetrisch (met in

het midden een baan die als as fungeert).
• Vanaf de taille waaieren de zwarte banen uiteen net als het model van de rok.

per juist aspect

Maximumscore 3
28 ■ drie van de volgende kenmerken:

• recht model, of: geen taillering
• mouwloos
• korte rok
• lage hals/rug-uitsnijding

per juist kenmerk

Maximumscore 3
29 ■ drie van de volgende kenmerken:

• van soepele stof gemaakt
• armen en benen zijn vrij (dat geeft veel bewegingsvrijheid) 
• klokkende volants (die meebewegen bij het dansen)
• losse band op de rug (die meebeweegt of met de hand meegezwaaid wordt)

per juist kenmerk

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 16 Lees verder

2

1

2

1

1

1

1

1

Textiele werkvormen

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



Maximumscore 2
30 ■ twee van de volgende verschillen:

• strenge banen tegenover losse beweeglijke lettertjes/vormen
• groots opgezet of symmetrisch motief tegenover ’alfabetsoep’ 
• opvallend dessin tegenover ondergeschikt karakter van het dessin (het valt van een

afstand helemaal niet op)
• statusverhogend van karakter tegenover grappig of speels

per juist verschil

Maximumscore 2
31 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

In negentiende eeuw nog ingesnoerd en met lange rokken, dertig jaar later in losse,
corsetloze kleding met letterlijk (fietsen, sport) en figuurlijk meer bewegingsruimte:
vrouwen gingen uit dansen en maakten plezier; rond 1900 moesten vrouwen zich nog
volgens vormelijke etiquette-regels gedragen.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 3
32 ■ Suède is geschikt want (drie van de volgende kwaliteiten):

• de stof moet stevig zijn (mag niet slap gaan hangen) zodat de letters blijven staan
• de stof mag niet rafelen
• de stof mag geen draadrichting hebben (dus het moet een vlies- of huidachtige stof zijn)
• de stof mag niet te zwaar zijn (dan zou het model uitzakken, vandaar dat een kunststof

suède is gebruikt, echte suède is te zwaar)

per juiste kwaliteit

Maximumscore 2
33 ■ twee van de volgende:

• hij moet zorgen dat de jurk een eenvoudig, zo recht mogelijk model heeft, anders kan de
tekst niet doorlopen 

• soms kunnen letters omklappen, omdat de regel erboven hen geen steun geeft
• bij de hals slibt het dicht omdat het een gladde halslijn moet worden (de zoom onderaan

de japon is ’gekarteld’) 

per juist antwoord

Maximumscore 1
34 ■ Het is een tamelijk pikant jurkje dat doorschijnt, met daarop ouderwetse gedragsregels

over hoe meisjes zich horen te gedragen.

■■■■ Sterrentapijt

Maximumscore 2
35 ■ twee van de volgende:

• De lange smalle vorm met ronde top is afgeleid van het vloermozaïek, of: rond uiteinde
sluit aan bij de entree van de zaal (met boogvorm).

• De indeling van het tapijt in een langgerekte baan met daaromheen rechthoekige banen
komt overeen met die van de vloer eronder, of: strenge geometrische indeling past bij de
ordening van de architectuur.

• De zwart-witte strepen sluiten aan bij de kleuren van het marmer (van de vloer eronder).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 17 Lees verder
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Maximumscore 2
36 ■ • Ze ontwerpt verschillende schematische vormen met vier of acht punten/stralen of ze

ontwerpt vormen die helemaal symmetrisch en/of geometrisch zijn (met hier en daar losse
’punten’ er omheen gestrooid)

• Ze onderzoekt hoe ze deze vormen kan verwerken volgens een horizontaal-vertikaal
raster (zodat ze geschikt zijn om als weefpatroon te dienen of als basis voor een
computerprogramma)

Maximumscore 4
37 ■ vier van de volgende aspecten:

• De motieven zijn van gouddraad of goudkleurig, als sterren die licht uitstralen.
• De ondergrond is blauw .
• Sommige woorden en/of figuren verwijzen naar dierenriem/sterrenbeelden.
• Andere woorden en/of figuren verwijzen naar god en/of heiligen en/of hemelse symbolen.
• verstrooide compositie en/of variatie in constellaties en/of afstanden als bij een echte

sterrenhemel

per juist aspect

Maximumscore 2
38 ■ • Door twee vierkanten in elkaar te ’vlechten’ ontstaat een achtpuntige stervorm

• Dit is niet de vorm waarin sterren in het echt worden waargenomen maar meer een teken
om het stralen of fonkelen van een ster aan te geven (nog versterkt door de kleur goud)

Maximumscore 2
39 ■ Dat komt omdat het een vertaling van een foto is en omdat echte sterren geen

symmetrische vormen met zes of acht punten zijn. Sterren zien eruit als stralende brokken
licht, die hier onregelmatige vormen zijn geworden van verschillende grootte (en kleur).

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 2
40 ■ twee van de volgende:

• Er ontstaat diepte: de paars-blauwe achtergrond wordt bijvoorbeeld nog donkerder op
plaatsen waar zwart is aangebracht en/of sommige sterren lijken dichterbij (doordat ze op
lijken te lichten) of verderaf dan andere.

• Er ontstaan stralende effecten door de sterke kleurcontrasten, bijvoorbeeld het oranje of
het geel tegenover het paars.

• Er ontstaat complexiteit doordat lichte kleuren ook nog witte highlights hebben en/of
door de optische kleurmenging die ontstaat.

per juist antwoord

Maximumscore 1
41 ■ één van de volgende:

• Het dateert het werk.
• Het actualiseert het werk door de sterrenhemel in deze tijd (1997) te zetten.
• Het is een kunsthistorische verwijzing naar het tapijt van Bayeux waar ook een komeet in

verwerkt is.

Maximumscore 1
42 ■ Het dempt het geluid en/of draagt bij aan een warmere sfeer in de imposante, wat kil

aandoende ruimte.

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 18 Lees verder
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Maximumscore 2
43 ■ • Het ontwerp moest in (16) delen verdeeld kunnen worden, dus de breedte van de brede

en smalle strepen moest aansluiten op deze indeling
• Het patroon/motief van de sterrenhemel moest worden ’doorgesneden’ en deze fragmenten

moesten zo precies worden geweven (rekening houdend met de spanning die aan de randen
ontstaat) dat de delen later (bij het uitleggen) ’naadloos’ op elkaar zouden aansluiten

Maximumscore 2
44 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• De ’realistische’ sterrenhemel van het tapijt verwijst naar de hedendaagse sterrenkunde
en/of de exploratie van het heelal (ruimtereizen, satellieten). (Het tapijt ligt over de
zeventiende-eeuwse opvattingen daarover.)

• Door het formaat en het onderwerp wordt de bezoeker zich bewust van zijn eigen
nietigheid

■■■■ Rechten

Figuur 1: Architecten MVRDV, foto Rob ’t Hart
Afbeelding 1 en 2: Architecten MVRDV, visualisatie: GroupA
Afbeelding 13 en 14: Anselm Kiefer, eigendom Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven
(foto Peter Cox)
Afbeelding 15: foto Joop van Reeken Studio
Figuur 7: ontwerp sterrentapijt, foto Peter Cox

■■■■ Met dank aan

Architectenbureau MVRDV, Rotterdam
Jan van de Pavert 
Dyson Benelux
Ria van Eyk

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV30 19
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