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 BEELDENDE VAKKEN CSE GL EN TL 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score 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. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen beeldende vakken GL en TL kunnen maximaal  
73 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
 
…, VELASQUEZ, INSPIREER MIJ!    || 
 

 1 maximumscore 3 
drie van de volgende manieren: 

 Zij kijkt de beschouwer aan. 
 Zij staat op de voorgrond. 
 Zij is ten voeten uit geschilderd.  
 Zij staat op de verticale middenas van het schilderij/bijna in het midden. 
 Ze wordt niet overlapt door andere figuren.  
 Ze is geschilderd in de lichtste tinten van het schilderij, of: ze vormt een licht/donker- 

contrast met de rest van het schilderij. 
 Ze wordt omringd door hofdames/-personeel, of: de figuren hebben hun blik gericht 

op het prinsesje, of: de houding van de figuren is gewend naar het prinsesje. 
 
per juiste manier 1 
 

 2 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Velasquez nam (als kunstenaar) aan het hof een andere, belangrijker positie in dan het 
overige personeel; in dit schilderij wilde hij zijn bijzondere positie accentueren, of: het 
schilderij is ook een zelfportret waarin hij zichzelf ziet als regisseur van de voorstelling. 
 

 3 maximumscore 3 
drie van de volgende effecten: 

 de zichtbare details in de (kleding van de) personen op de voorgrond, of: de 
stofuitdrukking (in de personen) op de voorgrond 

 De kleuren van de personen op de voorgrond zijn helder(der dan die van de figuren 
op de achtergrond). 

 het ontstaan van slagschaduwen links van de personen 
 Er ontstaat een tweedeling in het schilderij: de belangrijke personen vooraan (in het 

licht); de minder belangrijke ‘op het tweede plan’ in de schaduw. 
 Er ontstaat een theaterachtige enscenering. 
 Enkele - de belangrijkste - figuren vallen op. 

 
per juist effect 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 3 
drie van de volgende voorbeelden: 

 figuren gegroepeerd rond een centrale figuur op de voorgrond 
 schilder met ezel en attributen links 
 (nagenoeg) overeenkomstige ruimte (met ramen rechts) 
 schilderijen aan de muur 
 ‘lamphaken’ aan het plafond 
 persoon in deuropening op achtergrond 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 5 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 

 De ordening van de figuren komt (nagenoeg) overeen. 
 De opbouw in lichte en donkere vlakken is overeenkomstig. 
 Het licht/de lichtval van rechts is (vrijwel) identiek. 

 
per juist antwoord 1 
 

 6 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 

 De schilder en zijn attributen zijn door lijnen opgedeeld in kleine vlakken; meer dan 
in de rest van het schilderij. 

 De schilder heeft niet-gesloten contourlijnen, of: er is sprake van gefragmenteerde 
omkadering, of: achtergrond door figuur zichtbaar. 

 De schilder is groter dan de overige personen in het schilderij. 
 In de schilder zijn verschillende aanzichten gecombineerd. 

 
per juist antwoord 1 
 

 7 maximumscore 3 
drie van de volgende effecten: 

 De schilder lijkt transparant, of: hij lijkt in de ruimte op te lossen. 
 Door de gefragmenteerde contour lijkt hij te zweven.  
 Hij maakt geen deel uit van de groep andere personen, of: hij valt meer op. 
 Hij krijgt een decoratief karakter. 

 
per juist effect 1 
 

 8 maximumscore 3 
drie van de volgende antwoorden: 

 In tegenstelling tot Velasquez zijn de verhoudingen binnen het lichaam van het 
prinsesje weinig realistisch, bijvoorbeeld: zij heeft een (relatief) groot hoofd. 

 De vormgeving is in vergelijking met Velasquez geschematiseerd/hoekig. 
 In vergelijking met Velasquez schilderde Picasso het prinsesje in bonte 

kleuren/kleurrijk. 
 Picasso heeft in tegenstelling tot Velasquez gebruik gemaakt van zware 

contourlijnen.  
 Picasso combineert verschillende aanzichten. 

 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
In afbeelding 6 zijn de figuren weinig gedetailleerd, of: de ruimte en de figuren zijn door 
schematische(r) vormen en vlakken en met (dunne) contourlijnen aangegeven (die geen 
of weinig relatie hebben met de vlakken eronder). 
 

 10 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Het schilderij bestaat grotendeels uit grote lichte (en witte) vlakken, of: het is grotendeels 
in lichte tinten geschilderd, of: de witte vlakken vallen op omdat ze veelal naast donkere 
(of zwarte) vlakken (zoals bij de figuur in de deuropening op de achtergrond) staan.  
 

 11 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Picasso ‘gebruikt’ weliswaar de voorstelling van Velasquez, maar deze voorstelling blijkt 
slechts vertrekpunt voor heel ‘eigen’ werk: de voorstelling wordt pas zijn ‘eigendom’ door 
eindeloos te variëren en te experimenteren.  
 
REGELS, REGELMAAT EN ROSSI || 
 

 12 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De plattegrond is zelf een rechthoek die is opgebouwd uit vierkanten, rechthoeken (en 
cirkels). 
 

 13 maximumscore 1 
één van de volgende manieren: 

 Er is sprake van symmetrie. 
 Diverse binnenruimten hebben eenzelfde afmeting. 
 De afmeting van enkele ruimten is een veelvoud van de afmeting van andere ruimten 

(of: de ruimten maken deel uit van een modulair systeem). 
 

 14 maximumscore 2 
twee van de volgende overeenkomsten: 

 Beide zijn (nagenoeg) symmetrisch. 
 Beide zijn gesitueerd rond een binnenplaats, of: beide zijn voorzien van een 

binnenplaats (met zuilen). 
 Beide hebben een toegangspartij die zich centraal op de lengte-as bevindt. 
 Beide zijn ‘regelmatig’ en ‘harmonieus’. 

 
per juiste overeenkomst 1 
 

 15 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 Er is sprake van een heldere ordening in verticalen (doordat de ramen boven elkaar 
geplaatst zijn) en horizontalen, of: de ramen op dezelfde hoogte(n) geplaatst en 
toepassing van horizontale lijsten. 

 Ramen, timpanen en rondbogen hebben een overeenkomstige vormgeving. 
 Ramen, timpanen en rondbogen hebben een overeenkomstig formaat. 
 De onderlinge afstand tussen ramen, timpanen en rondbogen is overeenkomstig. 

 
per juist kenmerk 1 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 3 
drie van de volgende kenmerken: 

 Deze is decoratief (door toepassing van gebogen vormen en een wapen) in 
tegenstelling tot de strakke gevel. 

 Balkon doorbreekt de vlakke gevel: vormt naar voren uitspringend sculpturaal 
element. 

 toepassing van andere materialen, of: natuursteen 
 gebruik van monumentale stenen 
 wapen 
 overlapt twee bouwlagen 

 
per juist kenmerk  1 
 

 17 maximumscore 3 
drie van de volgende manieren: 

 het toepassen van in- en uitspringende geveldelen  
 het toepassen van een grote diversiteit aan vormen 
 het aanbrengen van kleur 
 het aanbrengen van variatie in hoogte (van daklijsten) 
 het toepassen van diverse (bouw)stijlen/bouwelementen 

 
per juiste manier 1 
 

 18 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Rossi lijkt te ‘knippen en te plakken’: diverse materialen, diverse kleuren, een diversiteit 
aan vormen die hij bij elkaar voegt (en waarmee hij een ‘eigen’ nieuwe stijl ontwikkelt). 
 

 19 maximumscore 1 
één van de volgende antwoorden: 

 Ja, de basis van het gebouw van Rossi is in eerste instantie klassiek (in de geest 
van Da Sangallo (en Vitruvius)). 

 Nee, het gebouw heeft wel een ‘klassieke’ architecturale structuur, maar is door zijn 
kleurrijk en decoratief karakter nauwelijks verwant aan de ‘strenge stijl’ van  

 Da Sangallo.  
 
DE TWEEDE RONDE || 
 

 20 maximumscore 3 
drie van de volgende kenmerken: 

 De houten delen hebben verschillende kleurschakeringen/texturen: ze tonen hun 
verschillende herkomst, of: er zijn verschillende houtsoorten zichtbaar.  

 Op de houten delen zijn (resten van) verschillende kleuren verf zichtbaar, restanten 
van de (afgedankte) meubels. 

 De afgebladderde verf op de houten delen verwijst naar eerder ‘gebruik’. 
 De beschadigingen op de houten delen verwijzen naar reeds opgedane slijtage. 
 De onderdelen hebben niet allemaal dezelfde afmeting. 

 
per juist kenmerk 1 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 2 
twee van de volgende redenen: 

 Naar het materiaal moet (op diverse plaatsen) worden gezocht/is van verschillende 
kanten afkomstig; het kan niet ‘en masse’ bij de groothandel (in dezelfde afmetingen) 
worden besteld. 

 Het sloophout moet op geschiktheid (kwaliteit en mogelijk hergebruik) worden 
geselecteerd en bewerkt (afkorten, vijlen, schuren). 

 De kast is ambachtelijk totstandgekomen. 
 De kast is een uniek product. 

 
per juiste reden 1 
 

 22 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Hij maakt van reeds gebruikte materialen een nieuwe kast en bespaart daarmee op 
nieuwe grondstoffen en/of gaat - op kleine schaal - de ontbossing tegen, of: hij verkomt 
hiermee milieubelastende verbranding. 
 

 23 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Ten behoeve van het vervoer dient het object gedemonteerd te worden en de 
afzonderlijke lades moeten apart verpakt worden. Op de nieuwe tentoonstellingsplek 
moeten de uitgepakte delen weer opnieuw worden geordend en samengebonden. 
Een nieuwe ordening (van zoveel en zo verschillende lades) is nooit precies hetzelfde. 
 

 24 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Het object is opgebouwd uit (een groot aantal) lades (die open en dicht kunnen en) 
waarin voorwerpen kunnen worden opborgen (zoals gebeurtenissen en ervaringen in je 
geheugen). 
  

 25 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De wijze waarop de lades zijn gestapeld en daarna middels een riem zijn 
samengevoegd, lijkt een willekeurig karakter te hebben: er is sprake van diverse 
richtingen, of: de lades staan schots en scheef, of: de ordening kan variëren. 
 

 26 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De ruimtes tussen de lades in - min of meer toevallig ontstaan door de kracht waarmee 
en de wijze waarop de riem wordt samengetrokken - verbeelden de niet-opgeslagen 
ervaringen en gebeurtenissen. 
 

 27 maximumscore 2 
• Eenvoud 1 
Dit ontwerp lijkt eenvoudig totstandgekomen: het is opgebouwd uit reeds bestaande, 
kant-en-klare vormen/elementen en heeft een eenvoudige constructie. 
• Humor 1 
Het ontwerp is in concept en vormgeving ongebruikelijk en speels doordat de onderdelen 
‘schots en scheef’ lijken te staan. 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 3 
drie van de volgende antwoorden: 

 ordening: willekeurig/chaotisch bij Remy in tegenstelling tot symmetrisch/streng bij 
Sotssas 

 constructie/structuur: demontabel en variabel bij Remy in tegenstelling tot een ‘vaste’ 
structuur/opbouw bij Sotssas 

 kleur: sober bij Remy in tegenstelling tot kleurrijk/bont bij Sotssas 
 vorm: ‘gesloten’ bij Remy in tegenstelling tot ‘open’ bij Sotssas 
 materiaal: afval/gerecycled materiaal bij Remy in tegenstelling tot nieuw 

(plaat)materiaal bij Sotssas 
 
per juist antwoord 1 
 

 29 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 

 kleurrijk karakter 
 lineair karakter 
 open structuur 
 diversiteit aan richtingen 
 De staanders staan in een hellend vlak ten opzichte van de liggers (die grotendeels 

horizontaal zijn) en bieden (voor boeken) niet een optimale, open ruimte. 
 
per juist kenmerk 1 
 
OUDHOLLANDS  || 
 

 30 maximumscore 1 
één van de volgende antwoorden: 

 Tegels hebben een glad oppervlak en zijn daardoor gemakkelijk/goed schoon te 
maken van roet, vuil en vocht. 

 Tegels zijn onbrandbaar. 
 

 31 maximumscore 2 
• De bewoners zaten veelal om deze schouw omdat het de enige plek in huis was 

waar het ’s winters warm was; (daardoor konden ze op gemakkelijke manier kennis 
nemen van en spreken over (de inhoud van) de bijbel) 1 

• In die tijd waren nog veel mensen analfabeet; afbeeldingen waren bij uitstek 
geschikt om hen toch over de bijbel (en het geloof) te instrueren 1 

 
 32 maximumscore 2 

twee van de volgende aspecten van de vormgeving: 
 overeenkomstige (centrale) compositie  
 overeenkomstig licht / donker 
 overeenkomstig lineair karakter 
 overeenkomstig monochroom karakter 

 
per juist aspect van de vormgeving  1 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 3 
drie van de volgende aspecten van de vormgeving: 

 Op de tegel ontbreekt de tekst. 
 De voorstelling is op de tegel in een rond kader geplaatst. 
 De hoeken van de tegel zijn voorzien van een (naturalistische) decoratie. 
 De voorstelling op de tegel is in (blauwe) kleur aangebracht. 
 De voorstelling op de tegel is (als gevolg van de techniek) schematisch(er). 
 De tegel heeft een vierkant formaat. 
 Figuren op de tegel nemen een kleiner deel van het beeldvlak in. 
 De lucht op de tegel is minder donker / dreigend. 
 De figuren zijn schematischer van vorm. 

 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 34 maximumscore 3 
drie van de volgende voorbeelden: 

 polderland, of: bollen-/graanvelden 
 water(vlakten) 
 (wind)molens 
 boerderijen 
 vee 
 vuurtoren 
 boeren 
 schelpen 
 vogels 
 wilgen 
 watertoren 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 35 maximumscore 3 
voorbeelden van goede antwoorden zijn: 

 personen in klederdracht 
 oude zeilschepen 
 (wind)molens 
 kanon 
 mammoet 
 ploegende boer 

 
per juist voorbeeld 1 
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Vraag Antwoord Scores

 36 maximumscore 2 
voorbeelden van goede antwoorden zijn: 

 vliegtuigen 
 zendmast 
 windturbo/-tunnel 
 moskeeën 
 (grote/hoge) brug/dam 
 auto 
 hijskraan 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 37 maximumscore 2 
twee van de volgende voorbeelden: 

 Het werk bevat veel ornamenten (evenveel als de figuratieve voorstellingen)  
 Het werk heeft sierlijke vlakken in hoeken en randen. 
 Het werk heeft een lineair karakter. 
 Het werk heeft (zich herhalende) motieven. 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 38 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Hij zet moderne en traditionele beelden (uit de Nederlandse samenleving) naast elkaar. 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 
BRONNEN 
 
 
Met dank aan 
Afbeelding 14:  Droog Design 
Afbeelding 15:  Tejo Remy 
Afbeelding 16:  Groninger Museum 
Afbeelding 20, 21 en 22:  Hugo Kaagman 
 
Het Cito heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op hier gebruikt materiaal te regelen 
volgens de wettelijke bepalingen. Diegene die desondanks meent zekere rechten te 
kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen. 
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