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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 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 72 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Op en in het ijs 
 

 1 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− kale bomen 
− bevroren water, of: ijs 
− her en der een laagje sneeuw 
− Mensen dragen winterkleding, of: mensen zijn dik gekleed. 
− Mensen schaatsen.  
− Mensen sleeën. 
− Mensen spelen met een bal, of: spelen kolf. 
− een rokende schoorsteen 
 
per juist aspect van de voorstelling  1 
 

2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
− Veel mensen houden zich bezig met winterspelen: sleetje rijden, 

schaatsen, glijden, spelen met een bal, of: spelen kolf. 
− Veel mensen staan in groepjes bij elkaar / met elkaar te praten. 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− (De lucht en het landschap zijn in) lichte tinten (geschilderd)  
− (De lucht en het landschap zijn in) ijle tinten (geschilderd).  
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− naturalistisch kleurgebruik 
− grote detaillering 
− grote ruimtelijkheid, of: grote diepte 
 
per juist aspect van de vormgeving  1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− het hoge standpunt 
− het liggende formaat 
− de toepassing van atmosferisch perspectief 
− de repoussoirwerking van de bomen rechts en links, of: het doorkijkje 
 
per juist aspect van de vormgeving  1 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− Het werk is ‘leeg’, of: mensen, dieren, planten en huizen ontbreken.  
− koude / ijzige kleuren 
 

 7 maximumscore 1 
Het werk bevindt zich op een hoog niveau in de zaal, of: om het werk waar te 
nemen moet de beschouwer er in klimmen.  
(Pas dan neemt hij het landschap waar en wordt onderdeel van het 
landschap). 
 

 8 C 
 

In het water plonsen 
 

 9 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− strenge ordening (in horizontalen en verticalen) 
− opbouw uit grote vlakken 
− opbouw uit (voornamelijk) rechthoeken 
− egaal geschilderde vlakken 
− geringe detaillering 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk van de hanteringswijze zijn: 
− vlekken witte verf 
− strepen witte verf 
− lijnen witte verf  
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
• De plons / het opspattende water bevindt zich op de (verticale) 

middenas van het schilderij 1 
• De schuine richting van de duikplank accentueert de plons / het 

opspattende water 1 
 

 12 maximumscore 2 
• De verf van de plons is pasteus / toetsmatig / grof aangebracht 1 
• De rest van het schilderij is egaal geschilderd 1 
   

 13 maximumscore 2 
Juiste voorbeelden zijn: 
− het terras  
− het water (met uitzondering van het opspattende water) 
− de lucht 
 
per juist voorbeeld  1 
 

 14 maximumscore 2 
Juiste voorbeelden zijn: 
− de stoel 
− de beplanting 
− de (geleding in de) glazen wand (en met daarin de reflecties) 
− de duikplank 
 
per juist voorbeeld   1 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist complementair contrast zijn:  
− de oranje gevels (inclusief de schaduw van de dakgoot) versus het 

blauwe water / de blauwe lucht 
− de gele duikplank versus de paarse badrand 
− de oranje stammen versus het blauwe water / de blauwe lucht 
 

 16 maximumscore 2 
• de toepassing van sterke (slag)schaduwen 1 
• de toepassing van diverse kleurschakeringen, of: weerkaatsing / 

glinstering 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste eigenschappen zijn (twee van de volgende 
eigenschappen): 
− transparant (karakter) 
− vertekenend (karakter) 
− vloeibaar (karakter) 
 
per juiste eigenschap 1 
 
Juiste voorbeelden van transparantie zijn: 
− Je ziet de wanden van het zwembad. 
− Je ziet de schaduwen van de duikplank. 
− Je ziet de persoon onder water. 
 
per juist voorbeeld van transparantie 1 
 
Juiste voorbeelden van vertekening zijn:  
− Je ziet ledematen die vertekend zijn. 
− Je ziet een vertekende duikplank. 
 
per juist voorbeeld van vertekening 1 
 
Juiste voorbeelden van het vloeibare karakter zijn:  
− Je ziet golfjes in het water. 
− Je ziet rimpelingen in het water. 
− Het water is in beweging. 
 
per juist voorbeeld van het vloeibare karakter 1 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− Het opspattende water lijkt ‘uitgespaard‘ op de ondergrond. 
− Het opspattende water bestaat uit een gesloten / uitgespaarde (witte) 

vorm. 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− Het linker gedeelte heeft een ander verdwijnpunt dan het rechter 

gedeelte. 
− Rechts is er sprake van activiteit / dynamiek, links ontbreekt die 

(nagenoeg). 
− Beide hebben een ‘eigen’ voorstelling. 
− De rimpelingen in het water links hebben een andere richting dan de 

rimpelingen in het water rechts.  
 
per juiste reden 1 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken van de houding zijn: 
− Het onderlichaam van de vrouw is (nog) schuin naar beneden gericht.  
− Haar bovenlichaam / hoofd / blik is (al weer) schuin omhoog gericht.  
− Zij houdt haar armen langs haar lichaam. 
 
per juist kenmerk van de houding 1 
 

 21 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de gesloten mond, of: de vrouw lijkt haar adem in te houden 
− de naar achteren bewogen haren 
− De vrouw draagt een badpak dat nat lijkt / aan haar lichaam plakt.   
− de luchtbellen aan haar onderlichaam  
 
per juist kenmerk 1 
 

 22 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Mack verbeeldt een ‘onder water activiteit’ bovengronds. 
− De luchtbellen zijn als een massa / materie aan haar onderlichaam 

bevestigd. 
− het grote formaat 
− de stalen constructie (die op een kooi lijkt) 
− de lege omgeving 
− op het strand (en niet in het water) 
 
per juist argument 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Grote golven 
 

 23 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de (enorme) hoogte van de golf 
− de (enorme) kracht van de golf, of: het omhoog gestuwde water, of: het 

onstuimige water 
− De golf is op zijn hoogste punt verbeeld. 
− de vele kleurschakeringen / het grote licht-donkercontrast in het water 
− De spetters (bovenin) verwijzen naar klauwen, of: de spetters lijken 

veel richtingen op te gaan. 
 
per juist kenmerk  1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− De boten worden overlapt door de (onstuimig bewegende) golven: ze 

lijken te worden opgeslokt. 
− Ze zijn op een laag punt in de golf geplaatst, of: ze liggen diep in het 

water. 
− De boten bevinden zich op en in de golven: ze lijken roerloos / 

onbestuurbaar / overgeleverd aan (de wil van) het water. 
 
per juiste manier  1 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− De roeiers blijven (ondanks het dreigende gevaar) in de boot.  
− De roeiers gaan (moedig) door met roeien. 
 

 26 maximumscore 1 
Juiste voorbeelden zijn: 
− het geringe kleurverloop, of: de egaal ingekleurde vlakken 
− de vereenvoudigde vormen van golven / druppels 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten zijn: 
− Het water heeft een overeenkomstig licht-donkercontrast. 
− Er is ook een grote golf. 
− Het water is ook onstuimig, of: op het schilderij zijn schuimkoppen te 

zien. 
 
per juist aspect  1 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− In het schilderij is een groot kleurverloop / grote plasticiteit. 
− In het schilderij zijn grote licht-donkercontrasten.  
− In het schilderij ontbreken scherpe lijnen / contouren.  
 

 29 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− een (hoge) golf 
− egale kleurvlakken 
− bootje op een laag punt in de golf 
− onstuimig water 
 
per juist kenmerk  1 
 

 30 maximumscore 2 
• De prent van Hokusai toont hoge golven die de kleine boten (en 

bemanningsleden) al bijna hebben verpletterd 1 
• De tekening van Hergé toont Kuifje die rechtop en redelijk onbevangen 

de golf tegemoet vaart, of: Kuifje is een stripheld van wie de lezer weet 
dat hij zijn avonturen altijd overleeft 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Water en Werken 
 

 31 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• bewaren 1 

Het object heeft een aantal kleine (afsluitbare) veldflessen (die 
gemakkelijk gevuld kunnen worden), of: de veldflessen kunnen worden 
losgekoppeld om te worden gevuld.  

• vervoeren 1 
Je kunt het object als een jas aantrekken en het water naar een andere 
plaats brengen, of: het gewicht van de veldflessen op het lichaam is 
beperkt, of: veldflessen worden gedeeltelijk over de grond 
voortbewogen.  

• uitdelen 1 
De verschillende kleine veldflessen van het object maken het mogelijk 
kleine hoeveelheden water te tappen en uit te delen, of: de veldflessen 
zijn gemakkelijk los te koppelen om het water uit te delen.  

 
 32 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Het object valt op (door de veldflessen, zwemvesten en 

reddingsboeien). 
− (De ‘sleep’ van) het object veroorzaakt (bij beweging) lawaai. 
− De demonstrerende persoon wordt ondergeschikt aan het object en 

wordt daardoor anoniem. 
 
per juist argument  1 
 

 33 maximumscore 3 
• bewaren 1 

Het karretje heeft een grote (afsluitbare) tank en (lege) flessen in 
voorraad. 

• vervoeren 1 
Het object heeft twee wielen en stangen waarmee je het object kunt 
voortbewegen. 

• uitdelen 1 
 Het object heeft diverse leidingen waar kraantjes aan zijn bevestigd. 
 

 34 maximumscore 1 
De slangen zijn - net zoals de bloedvaten in het menselijke lichaam - een 
transport- / circulatiesysteem (dat stoffen kan aan- en afvoeren), of: de 
slangen zijn net als onze bloedvaten een gesloten circuit. 
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 35 maximumscore 1 
(Circulatie van) schoon water is voor iedereen net zo belangrijk als een 
goede bloedsomloop / doorbloeding. 
 

 36 maximumscore 1 
Ja, zij brengen met hun werk het probleem onder de aandacht van 
mensen: ze laten zien welke eenvoudige oplossingen er zijn. 
of: 
Nee, de objecten tonen geen échte oplossingen.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
afbeelding 1     Rijksmuseum, Amsterdam 
afbeelding 2 en 3    Katrin Sigurdardottir, New York 
afbeelding 9     National Galleries of Scotland 
afbeelding 11, 12, 13 en 14  Lucy en Jorge Orta, Parijs    
 
 
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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