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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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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; 
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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. 

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 het College voor Examens. 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 70 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

 
Boer-en-bedrijf 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste voorbeelden zijn: 
− Dieren bevinden zich in en rondom de (boeren)woning. 
− Het boerengezin (en de knechten) bevinden zich tussen de dieren. 
− Er speelt een kind onbekommerd tussen de dieren. 
− Mensen gedragen zich ‘relaxed’. 
 
per juist voorbeeld 1 
 

 2 maximumscore 1 
Hekken / afrasteringen tussen de diersoorten ontbreken, of: de 
verschillende dieren zijn niet van elkaar gescheiden, of: de dieren 
gedragen zich (ten opzichte van elkaar) ‘relaxed’. 
 

 3 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− het kleurgebruik: de warme tinten, of: het beperkte kleurengamma 
− het licht: het lage (strijk)licht, of: het lage zonlicht, of: het licht van een 

ondergaande zon 
− de ordening: de lage horizon, of: de horizontale opbouw, of: de 

plaatsing van de (gesloten) baan / rij (met bomen die het tafereel 
omsluit) 

− de hanteringswijze: deze is over het gehele schilderij gelijkmatig 
 
per volledig juist antwoord 2 
 
Opmerking 
De score mag alleen worden toegekend als het aspect van de vormgeving 
in combinatie met de juiste toelichting is gegeven. 
Als alleen een juist aspect van de vormgeving of alleen een juiste 
toelichting is gegeven, één scorepunt toekennen. 
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 4 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− (grote) detaillering 
− toepassing van lineair perspectief (verkorting / verkleining / 

overlapping) 
− toepassing van atmosferisch perspectief 
− toepassing van kleurverloop, of: licht/donker, of: eigen- en 

slagschaduwen 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 5 maximumscore 2 
• De beschouwer ziet deze koe (driekwart) met haar kont naar zich toe 

terwijl deze plast 1 
• Een dergelijke aanblik werd in het hoofse milieu waarin de 

opdrachtgeefster verkeerde als (zeer) aanstootgevend ervaren 1 
 

 6 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− opbouw in horizontale banen / rijen 
− geschematiseerde / vereenvoudigde vormgeving (van dieren, personen 

en gebouwen), of: verbeelding (van varkens, personen, silo’s en 
gebouwen) door middel van icoontjes (‘en face’ en ‘en profile’) 

− gestandaardiseerde formaten (van varkens en personen) 
− grafisch karakter, of: het lijkt op een grafiek, of: verbeelding door 

middel van (omtrek)lijn, of: lineair karakter 
− ontbreken van detaillering 
− het werk is zwart-wit 
− ‘soort bij soort’: figuren, dieren, machines en gebouwen zijn bij / naast 

elkaar geplaatst  
− herhaling, of: kwantiteit (van figuren, dieren, machines en gebouwen) 

als belangrijk(ste) ordeningsmiddel gehanteerd 
 
per juist kenmerk 1 
 

 7 maximumscore 1 
Zij onderzocht (vooral) de kwantiteit (van de figuren, dieren, machines en 
gebouwen) en hun onderlinge verhoudingen. 
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 8 maximumscore 1 
Eén van de volgende antwoorden: 
Ja, de vormen zijn lineair en nog ‘leeg’ van kleur: men kan - net als bij 
gewone kleurplaten - de vormen (persoonlijk) inkleuren. 
of 
Nee, deze kleurplaat heeft een té schematische opbouw, of: deze 
kleurplaat lijkt (te veel) op een grafiek. 
 

 9 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Meindertsma streeft ernaar (voor producenten en consumenten) zichtbaar 
te maken hoe zij omgaan met onze natuurlijke bronnen, of: haar doel is dat 
producenten en consumenten - meer dan nu - bewust worden van de 
waarde van deze bronnen (en daar respectvoller mee zullen omgaan). 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
 

 10 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De varkens lopen vrij rond, of: ze zijn niet opgehokt, of: ze hebben 
bewegingsvrijheid, of: ze zijn niet langer anoniem (door de tatoeage die bij 
elk van de varkens anders is). 
 

 11 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Hij ‘gebruikt’ / misbruikt de varkens als materiaal voor zijn eigen beeldend 
werk, of: hij doet een onnodige medische ingreep (de tatoeage), of: hij 
‘mishandelt’ ze door het aanbrengen van een tatoeage. 
 

 12 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste bezwaren zijn: 
− De varkens - levende wezens - worden als bezienswaardigheid 

getoond. 
− De varkens worden uit hun natuurlijke omgeving gehaald, of: de 

varkens verblijven in een niet-natuurlijke omgeving. 
− Getatoeëerde varkens worden als aanstootgevend ervaren. 
− Men ervaart het exposeren van varkens als dierenmishandeling. 
− Ze bevuilen de ruimte. 
− Ze stinken. 
 
per juist bezwaar 1 
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 13 maximumscore 1 
Meindertsma registreert / brengt het hedendaagse, grootschalige bedrijf 
onpersoonlijk / anoniem / zakelijk in beeld: een relatie lijkt afwezig. 
 

 14 maximumscore 1 
Delvoye haalt de varkens vanuit de anonimiteit naar een woonhuis, of: hij 
haalt ze uit een grootschalig bedrijf en verplaatst ze naar een kleinschalige 
omgeving. 
 
 

(Af)gesneden 
 

 15 maximumscore 3 
Voorbeelden van juist aspecten van de voorstelling zijn: 
− het dier dat geslacht is 
− de zichtbare binnenkant  
− het (ondersteboven) opgehangen dier 
− het bloedende dier, of: het bloed in de achtergrond 
− het open gespreide dier 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk van de ordening zijn: 
− de schuine richtingen (in karkas en achtergrond) 
− het beeldvullend (karakter van het) karkas 
 
per juist kenmerk 1 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk van het kleurgebruik zijn: 
− de toepassing van (bloed-/fel-)rode tinten (in het karkas en linksonder 

in het beeldvlak) 
− het contrast tussen roodoranje tinten op de voorgrond / in het karkas 

en de groenblauwe tinten op de achtergrond / warme tinten vooraan en 
de koude tinten achterin 

− de donkere / duistere achtergrond 
 
per juist kenmerk 1 
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 18 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− het kleurgebruik: het schilderij op afbeelding 3 is feller van kleur dan 

het schilderij op afbeelding 4 
− de ordening: afbeelding 3 kent een diagonale ordening, bij afbeelding 4 

is (min of meer) sprake van een centrale ordening 
− de hanteringswijze: de penseelstreken op afbeelding 3 zijn grover dan 

die op het schilderij op afbeelding 4 
− het licht: de licht-donkercontrasten op het schilderij op afbeelding 4 zijn 

groter dan die op afbeelding 3, of: het dier op afbeelding 4 is lichter 
van tint 

− de vorm: de vormen op afbeelding 3 zijn minder naturalistisch dan de 
vormen op afbeelding 4 

− de afsnijding: op afbeelding 3 is er sprake van een afsnijding (van het 
dier), op afbeelding 4 is het dier niet afgesneden 

 
per volledig juist antwoord 1 
 
Opmerking 
De score mag alleen worden toegekend als het aspect van de vormgeving 
in combinatie met de juiste toelichting is gegeven. 
 

 19 maximumscore 1 
Een van de volgende antwoorden: 
Ja, Soutine nam de voorstelling van Rembrandt over, maar deed dat met 
een eigen vormgeving, of: de confrontatie met dit werk van Rembrandt 
inspireerde hem tot het maken van een (emotioneel) schilderij van een 
jeugdtrauma. 
of 
Nee, hij misbruikt de voorstelling om zijn eigen verwerking (van een 
trauma) te maken. 
 
 

                                          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.



 

 

Vraag Antwoord Scores

GT-0600-a-10-2-c 9 lees verder ►►►

 20 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− Tussen moeder en kind is afstand gecreëerd. 
− Tussen moeder en kind zijn (transparante) wanden geplaatst. 
− Zowel moeder als kind zijn (afzonderlijk) ’gekooid’. 
− De deling die zowel bij de moeder als bij het kind heeft 

plaatsgevonden, wordt gescheiden gepresenteerd. 
 
per juiste manier 1 
 

 21 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
In dit werk wordt een gruwelijke voorstelling getoond: geslachte dieren, of: 
een moeder en haar kind zijn - op brute wijze - gescheiden, of: er zijn 
dieren door midden gezaagd, of: dieren lijken eruit te willen springen, of: 
de presentatie is ‘steriel’. 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van juist antwoorden zijn: 
− afbeelding 3, vanwege de grove / brute hanteringswijze (die verwijst 

naar de brute slager). 
− afbeelding 4, vanwege de natuurgetrouwe weergave van een geslacht 

dier. 
− Afbeelding 5, 6 en 7, vanwege de directe / confronterende / steriele 

presentatie van iets gruwelijks. 
 
 

Jagen en verzamelen 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− geïsoleerde ligging 
− omvattende / afsluitende vorm / binnenplaats 
− toepassing van donkere (bak)steen 
− (suggestie van) dikke muren 
 
per juist argument 1 
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 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− donjon / (uitkijk)toren(tjes) 
− water(partij) 
− variatie in hoogte / volume 
− ommuurde binnenplaats 
 
per juist kenmerk 1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− overeenkomstige vorm: brede basis met aan weerszijden twee 

gebogen / dunne / uitwaaierende vormen 
− ‘open ruimte’ binnenin 
− (nagenoeg) symmetrische ordening 
 
per juist argument 1 
 

 26 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken van zijn houding zijn: 
− het opgeheven hoofd 
− de gesloten ogen 
− de gevouwen handen 
− het knielen 
 
per juist kenmerk 1 
 

 27 maximumscore 1 
De ordening is die van een (gelijkbenige) driehoek waarbij de top zich 
boven in het raam bevindt en samenvalt met het (goddelijke) kruis.  
 

 28 maximumscore 1 
De voorstelling van een hert verwijst / naar Sint Hubertus / de legende / de 
jacht. 
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 29 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− het kleurgebruik: in het glas-in-loodraam zijn veel kleuren gebruikt en 

in het schilderij weinig, of: in het glas-in-loodraam zijn veel 
kleurschakeringen gebruikt en in het schilderij zijn er geen 
kleurschakeringen 

− de ordening: in het glas-in-loodraam is sprake van een verticale 
(driehoeks)compositie en in het schilderij is sprake van een centrale 
(driehoeks)compositie 

− de lijn: in het glas-in-loodraam zijn sterke contourlijnen gebruikt, in het 
schilderij ontbreken contourlijnen 

− de vorm: in het glas-in-loodraam zijn voornamelijk figuratieve vormen 
toegepast, in het schilderij voornamelijk abstracte vormen 

− de ruimte: in het glas-in-loodraam is sprake van een grote 
ruimtesuggestie, in het schilderij ontbreekt ruimtesuggestie 

− het licht: in glas-in-loodraam zijn er veel licht licht/donkercontrasten, in 
het schilderij ontbreken deze.  

 
per volledig juist antwoord 2 
 
Opmerking 
De score mag alleen worden toegekend als het aspect van de vormgeving 
wordt genoemd in combinatie met de juiste toelichting. 
Als alleen een juist aspect van de vormgeving of alleen een juiste 
toelichting is gegeven, één scorepunt toekennen. 
 
 

Red de ijsbeer 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− de (witte) achtergrond 
− de (zwarte) neus 
− de (zwarte) bek 
− de (zwarte) ogen 
− de tekst (‘Draag bij aan een witte Noordpool’) 
 
per juiste manier 1 
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 31 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− opbouw in zwart en wit 
− opbouw in vlakken, of: ontbreken van lijnen 
− ‘en face’ weergave 
− geschematiseerde vormgeving, of: ontbreken van details 
 
per juist kenmerk 1 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de contour van een menselijk gelaat 
− de nek 
− de kleding, of: pak / hemd / stropdas 
 
per juist kenmerk 1 
 

 33 maximumscore 2 
Ja, King plaatst de kop van de ijsbeer op de plaats van het hoofd van de 
directeur, of: ijsbeer en directeur vallen samen, of: slachtoffer en dader 
vallen samen. 
of 
Nee, King maakt een beeld waarvan de inhoud voorbij gaat aan de 
(argeloze) beschouwer. 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− opbouw uit autobanden (die verwijzen naar het olieverbruik van 

autorijders) 
− een ijsbeer (die een vat gooit naar het verkeer) 
− het dragen / gooien van een olievat 
 
per juist kenmerk 1 
 

 35 maximumscore 2 
− Afbeelding 12: het werk is een portret met weinig of met een rustige 

mimiek. 
− Afbeelding 14 en 15: het beeld toont een ijsbeer die op het punt staat 

naar passerende auto’s een olievat te smijten. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
figuur 2:     Christien Meindertsma, Rotterdam 
 
 
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. 
 

einde  
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