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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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 
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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Ik worstel en kom boven 

 
 1 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste overeenkomsten zijn: 
− Beide zegels verbeelden water(werken), of: ze hebben allebei de 

Deltawerken als onderwerp. 
− (liggend) formaat 
− dezelfde letters en cijfers, of: typografie / lettertype / tekst 
− ordening / compositie 
− kleurgebruik: blauw, groen, rood 
− (wit) kader 
 
per juiste overeenkomst  1 
 

 2 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− (groot) licht-donkercontrast  
− diagonale ordening (in meer richtingen) 
− hoge golven 
− schuimkoppen 
− diversiteit in lijnen in de golven en schuimkoppen  
− diversiteit in de afstanden tussen lijnen in de golven 
 
per juist kenmerk 1 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− lichte (water)kleur 
− horizontale ordening 
− parallelle golven / lijnen, of: regelmatig karakter in de lijnen, of: gelijke 

afstanden tussen de lijnen  
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 4 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste manieren (van samenwerking en/of bescherming) 
zijn: 
− In de zegel zie je (op de horizontale middenas) links mensfiguren die 

hand in hand staan. 
− De mensfiguren vormen één (aaneengesloten) geheel. 
− De mensfiguren vormen een barrière tegen het water. 
− Mensfiguren (op de horizontale middenas) veranderen in pijlers. 
 
per juiste manier 1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− de toepassing van de kleur groen 
− twee (vliegende) vogels (in de delta) rechtsonder in de zegel 
− De delta / driehoekige vorm verwijst naar een waarschuwing (voor een 

gevaarlijke situatie). 
 
per juiste manier 1 
 

 6 maximumscore 4 
Afbeelding 4 
• Op afbeelding 4 zijn op nadrukkelijke wijze slachtoffers opgenomen 1 
• daardoor wordt het dramatische van de ramp zélf benadrukt, of: 

daardoor wordt de ramp concreet / zichtbaar 1 
Afbeelding 1 
• Op afbeelding 1 wordt op ‘abstracte’ wijze (alleen) de dam (en zijn 

functie) verbeeld 1 
• daardoor ontbreekt de dramatiek van de ramp, of: de ramp wordt niet 

concreet / zichtbaar   1 
 

Neeltje Jans 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn:  
− Het park ligt op een eiland / is omgeven door water. 
− Het park is gesitueerd op de plaats waar de Deltawerken zijn 

begonnen. 
− Het is de plek waar de dreigingen van de zee (door de Deltawerken) 

werden overwonnen.  
 
per juiste reden  1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 8 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− donkere kleur 
− scherpe randen, of: hoekige vorm 
− Overhangende vorm, of: vorm lijkt vooruit te kunnen kruipen. 
− toepassing van hard materiaal / staal 
− Vorm lijkt op een omgeslagen boot, of vorm lijkt op een zeemonster, of: 

vorm lijkt op een bunker. 
 
per juist kenmerk  1 
 

 9 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− lichte kleur 
− reflecterend 
− gladde huid 
− golvende / fluïde vorm 
− De wanden lijken van zacht / soepel materiaal. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− De entree heeft de vorm van een (vissen)bek, of: het lijkt dat je wordt 

‘opgeslokt’. 
− De entree is smal. 
− De entree is donker. 
− De entree biedt de bezoeker geen zicht op wat hem binnen te wachten 

staat. 
− De deur lijkt zomaar dicht te kunnen klappen. 
 
per juist argument  1 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− het water dat langs plafonds en wanden en van de trap stroomt 
− Bezoekers staan in het water. 
− de sproeiers 
− de golvende vormen (van plafonds, wanden en vloeren) 
− het verstrooide licht / de gebroken lichtval 
− de (schakering aan) blauwtinten 
 
per juist kenmerk 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− Het interieur is donker. 
− De vloer, de wanden en het plafond zijn golvende vormen, of: de vloer, 

de wanden en het plafond lopen in elkaar over. 
− De vloer, de wanden en het plafond zijn in dezelfde kleurschakering 

weergegeven. 
− Het paviljoen heeft een gebogen plattegrond. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− De constructie is complex en tijdrovend. 
− Veel onderdelen zijn verschillend. 
− Ieder onderdeel is apart berekend / ontworpen / gemaakt. 
 
per juist argument 1 
 

Spelen met water  
 

 14 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− kleurrijk / bont  
− diverse kleurcontrasten 
− spontaan, schetsmatig  
− overall-compositie 
− dynamische lijnvoering 
− speelse letters 
 
per juist kenmerk 1 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist symbool zijn: 
− het hart (met pijl) 
− de (rode) mond / lippen 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist aspect van de voorstelling zijn: 
− de muzieksleutels  
− de notenbalk (rechtsonder) 
 
 

Vraag Antwoord Scores Vraag Antwoord Scores 

                                          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.



 

 700013-1-619c 8 lees verder ►►►

 17 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de rijkdom aan kleuren 
− de voortdurende bewegingen en veranderingen (van de fonteinen) 
− het spuitende en rondspetterende water 
− het grote formaat (van de fonteinen) 
− de aanwezigheid van bekende (liefdes)symbolen / fantasiefiguren 
− de grilligheid van de vormen 
− de speelse inventies in vormen en bewegingen 
 
per juist kenmerk 1 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het oor kan de geluiden van de zwarte fonteintjes en van het 

kletterende water horen. 
− De huid kan het (rondspattende) water voelen, of: een fontein is (altijd) 

verfrissend. 
− De mond kan het water proeven. 
− De neus kan het water ruiken. 
 
per juist antwoord  1 
 

 19 maximumscore 2 
• Er is (veel) ruimte rondom het bassin (waardoor je er ongehinderd kunt 

staan kijken en er je eromheen kunt lopen en het van verschillende 
kanten kunt bekijken) 1 

• De brede, ‘afgeronde’ randen van het bassin nodigen voorbijgangers 
uit te gaan zitten 1 

 
 20 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− De fonteinen staan in één bassin, of: water is het verbindend element 

tussen de afzonderlijke fonteinen. 
− De brede rand van het bassin vormt een grens / kader / omlijsting. 
− Elke fontein is onderdeel van een bewust geordende compositie met 

ongeveer evenveel afstand tot de andere. 
− Alle fonteinen bewegen en spuiten water in alle richtingen. 
 
per juist argument  1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Forever young 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− (zittend) in een kruiwagen 
− (zittend) in (paarden)kar(ren) 
− (half zittend / half liggend) op een paard 
− (zittend) op een (draag)baar  
− (hangend) op de rug van een man 
− (te voet) gesteund door een man 
− (gedragen) door twee mannen 
 
per juiste manier 1 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− gekromde houding(en) 
− magere / uitgemergelde lichamen 
− uitgezakt lichaam / hangende borsten 
− vale huid 
− grijs haar 
− weinig haar 
− hoofddoek 
 
per juist kenmerk 1 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− rechte houding(en) / ruggen 
− ‘strakke’ lichamen 
− volle borsten 
− blozende / gezonde / roze huid 
− (goud)blond haar 
− weelderige haardos 
 
per juist kenmerk 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− Er wordt gedanst. 
− Er is een ‘polonaise’. 
− Er is een feestmaaltijd / picknick. 
− Er wordt muziek gemaakt. 
− Mensen dragen kostbare kleding / feestkleding. 
− Er wordt geminnekoosd. 
 
per juist kenmerk  1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− rotsen 
− kaal / geringe begroeiing (met naaldbomen en doornige struiken) 
− (kale) boomstronk op de voorgrond 
− moeilijk bereikbaar en defensief kasteel 
 
per juist kenmerk 1 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− bodem bedekt met groen 
− natuur in bloei 
− een meer(tje) 
− bebouwde landerijen  
− (meerdere) bomen 
− vruchtdragende bomen 
− lommerrijk, of: bomen met gebladerte 
− (rijke) toegankelijke stad 
 
per juist kenmerk  1 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− natuurlijk kleurgebruik 
− grote plasticiteit 
− grote ruimtelijkheid 
− grote detaillering 
 
per juist aspect van de vormgeving  1 
 

Vraag Antwoord Scores 

                                          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.



 

 700013-1-619c 11 lees verder ►►►

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− De vrouwen bevinden zich ‘op het water’. 
− Het water lijkt pasteus, of: wat onder water zit, kun je niet zien. 
 

 29 maximumscore 1  
Het perspectief van het bassin komt niet overeen met het perspectief van 
de rest van het schilderij, of: het bassin lijkt te zweven. 
 

 30 maximumscore 2 
• De fontein lijkt van goud en zilver en is rijk versierd (en wordt bekroond 

door een beeld van een vrouwelijk naakt / godin 1 
• De fontein - die het de vrouwen mogelijk maakt weer jong te worden - 

staat centraal in (het bassin van) het schilderij 1 
 

 31 maximumscore 2 
• Het schilderij toont verschillende gebeurtenissen in één beeldvlak 1 
• De gebeurtenissen volgen elkaar van links naar rechts en van voor 

naar achter op 1 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste bewerkingen zijn: 
− knippen 
− plakken 
− projecteren 
− printen 
 
per juiste bewerking 1 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− De vrouw zit voorover, of: de figuur heeft een gekromde rug. 
− De vrouw laat het hoofd hangen. 
− De vrouw steunt op een arm. 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Er is sprake van een sterk clair-obscur: de oude huid en de vermoeide 

houding van de vrouw worden benadrukt. 
− De vrouw is geplaatst tegen een donkere achtergrond (met een lichte 

monitor). 
− De scene op de monitor is een licht element tegen de donkere 

achtergrond. 
 
per juist antwoord 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 35 maximumscore 1 
In dit werk staat de ‘echte‘ wereld van de oude vrouw tegenover de 
schijnwereld van de jonge vrouwen op het beeldscherm, of: de oude vrouw 
kan niet te water gaan. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Afbeeldingenboekje CSE 
afbeelding 20              Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlijn 
 
Magazine 
pagina 4 en 5   Nicole Schouwenberg en Irene van Klinkenberg 
pagina 8   Lucy en Jorge Orta 
 
 
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op hier gebruikt 
materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen 
doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Cito (e-mailadres: vo@cito.nl). 
 

Vraag Antwoord Scores 
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