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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2011 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
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 
van het College voor Examens 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. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 68 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

(Over)moedig 
 

 1 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de achterover hellende houding, of: het buitelende lichaam, of: de 

neerstortende houding, of: Icarus is ondersteboven afgebeeld 
− het kantelende bovenlichaam / het getordeerde lichaam 
− aangespannen spieren 
− de opengesperde mond 
− de wanhopige / verschrikte blik 
− wervelende (lenden)doek 
− (neer)hangende vleugels 
 
per juist kenmerk  1 
 

 2 maximumscore 1 
De vader ziet zijn zoon neerstorten en/of hij kan zijn val (op geen enkele 
manier) voorkomen, of: Daedalus is niet in staat het ongeluk van zijn zoon 
te voorkomen, of: Daedelus moet toekijken hoe zijn zoon te pletter valt. 
 

 3 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− de schuine richtingen (van de lichamen) 
− de toepassing van vogelvluchtperspectief, of: de grote diepte 
− de sterke verkorting(en)  
− de licht/donkercontrasten 
− het beeldvullende karakter  
− het nabije standpunt 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de open houding / armen (die op vleugels lijken) 
− het ‘hangende’ lijf / de ronde vormen / het ‘bollende’ lichaam 
− ‘opwaartse houding’, of: frontale houding 
 
per juist kenmerk 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− de ronde contour(en) van het lichaam, of: de ballonachtige vorm(en) 

van het lichaam 
− de silhouetvorm van het lichaam 
− het geringe aantal toegepaste kleuren 
− de toepassing van geschematiseerde vormen / figuren 
− de toepassing van egale / monochrome vormen 
− het geringe aantal vormen (van lichaam en achtergrond) 
− de (koel)blauwe kleur van de achtergrond 
− het ontbreken van details 
− de vlakke achtergrond, of: het ontbreken van diepte / van een horizon 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 6 maximumscore 2 
Juiste voorbeelden zijn: 
− de gebalde vuist(en) 
− de onverschrokken / gedecideerde blik 
− de aanvallende houding 
− het gespierde lichaam (zichtbaar onder de strak aangesloten kleding), 

of: het gestroomlijnde lichaam, of: het ‘gecontroleerde’ lichaam 
 
per juist voorbeeld 1 
 

 7 maximumscore 1 
Superman kan zich zonder hulpmiddelen (en met grote snelheid) door de 
lucht voortbewegen, of: de stralen rondom hem lijken op een aureool. 
 

 8 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− diversiteit (in formaat / lettertype / plaatsing) van de teksten  
− de cursieve letters (DC en ACTION) bovenin 
− de afsnijding van de letters A en N (van ACTION) 
− de plaatsing van de tekst linksonder (SUPERMAN) in gebogen vorm 
− de verkorting in de tekst LEGION 
− de schuine contourlijnen rondom de tekens van ACTION  
− de suggestie van schaduwen / schaduwvormen bij SUPERMAN (in 

perspectief) 
 
per juist kenmerk 1 
 

 9 maximumscore 1 
De schuine plaatsing van Superman op het beeldvlak brengt dynamiek 
aan, of: de schuine richtingen in Superman brengen dynamiek aan, of: de 
schuin geplaatste horizon brengt dynamiek aan. 

                                          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.



 

 GT-0600-a-11-1-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 1 
Aan Superman worden (net als aan Icarus) bovennatuurlijke krachten 
toegekend die in werkelijkheid niet bestaan, of: Superman wordt 
gepresenteerd als een held (wiens gedrag ‘voorbeeldig’ is), of: Superman 
staat klaar te helpen / redden / strijden waar dat nodig is / waar hij dat 
nodig vindt. 
 
 

Vliegen, van vastleggen naar verbeelden 
 

 11 maximumscore 2 
Juiste voorbeelden zijn: 
− het doen van objectieve metingen 
− het inzetten van (meet)instrumenten 
− het registreren (met behulp van lijnen) / het vastleggen van de 

bevindingen 
− de aangebrachte nummering in de presentatie, of: genummerde / 

chronologische presentatie  
 
per juist voorbeeld 1 
 

 12 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Voor het eerst was er zicht op en inzicht in complexe / snelle bewegingen 
van dieren, of: complexe / snelle bewegingen werden opgedeeld in 
afzonderlijke beelden en konden gedetailleerd bestudeerd worden.  
Deze beelden vormden nieuwe, waardevolle instrumenten voor 
wetenschappers die zich bezighielden met het onderzoek naar het 
voorbewegen van levende wezens zoals vogels en voor kunstenaars die 
gefascineerd waren in het verbeelden van bewegingen van levende 
wezens. 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 1 
Met bevroren bewegingen wordt bedoeld de ‘stille’ beelden, of: de 
(vloeiende) beweging die gefragmenteerd en teruggebracht is tot een 
reeks momenten ((die door de beschouwer) aan elkaar ‘geregen’ moeten 
worden). 
 

 14 maximumscore 1 
Deze komen tot stand door de opstelling / presentatie: verschillende 
camera’s (naast elkaar) die na elkaar elk één opname maken. 
 

 15 maximumscore 1 
De diverse schuine en gebogen standen van de vleugels - als essentieel 
aspect van de ordening - verwijzen naar een voortgaande beweging / 
opeenvolgende klapbewegingen van de vleugels. 
 

 16 maximumscore 2 
• Muybridge toont hetgeen de camera’s hebben vastgelegd, of: 

Muybridge legt de afzonderlijke foto’s van één vogel naast elkaar, of: 
hij doet een registratie van een bewegingsstudie, of: hij beperkt zich tot 
het weergeven van de resultaten 1 

• Marey plaatst driedimensionale vleugels in verschillende standen op 
één driedimensionaal vogellichaam (het lijkt op een vogel met meer 
dan twee vleugels), of: hij verbindt conclusies aan zijn foto’s, of: hij 
maakt een synthese, of: hij zet de resultaten om in een 
(driedimensionaal) beeld 1 

 
 17 maximumscore 1 

Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De futuristen wilden de snelheid, de vooruitgang en de dynamiek van de 
moderne maatschappij (van begin twintigste eeuw) verbeelden.  
De analyses / resultaten van de onderzoekers zoals Muybridge en Marey 
waren voor hen van essentieel belang voor het verbeelden van 
bewegingen (als metafoor van de moderne tijd). 
 

 18 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− diverse richtingen: schuin geplaatste lijnen en vormen  
− rechte lijnen / golvende lijnen / elkaar kruisende lijnen 
− licht/donkercontrasten 
− diverse hanteringswijzen 
− overallcompositie 
− verschillende plans over en door elkaar heen 
− herhaling (van lijnen en vormen) / sequentie 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
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Vraag Antwoord Scores

Engelen met een boodschap 
 

 19 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− geknielde houding (aan een lessenaar / bidstoel) 
− kruislings gevouwen armen (op haar borst), of: devote houding 
− neergeslagen blik, of: haar blik is gericht op een (gebeden)boek 
− bedekt hoofd 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 20 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− gespreide vleugels 
− (naar achteren) wapperende kleding / haar 
− het (turbulente) wolkje achter / onder hem 
− zijn zwevende positie 
− zijn ‘schuine’ / vooroverhellende positie 
− het gestrekte (linker)been (waarmee hij lijkt te gaan ‘landen’) 
 
per juist kenmerk 1 
 

 21 maximumscore 1 
De duif versterkt het goddelijke / heilige karakter van de boodschap, of: de 
duif verwijst naar de onbevlekte ontvangenis van Maria. 
 

 22 maximumscore 1 
De drie figuren zijn in een (gelijkzijdige) driehoek geordend. 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− toepassing van lineair perspectief; bijvoorbeeld in de vloer(tegels) 
− atmosferisch perspectief; bijvoorbeeld in de bosschages 
− ruimtelijkheid / plasticiteit / kleurverloop; bijvoorbeeld in  

(de wapperende kleding van) de engel 
− licht: eigen en slagschaduwen 
 
per volledig juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:  
− de opbouw in plans / coulissen 
− de ‘kunstmatige’ / ‘gekunstelde’ belichting 
− ‘podiumachtige’ opbouw  
− de dramatische houdingen en gebaren (die door de beschouwer goed 

zijn te interpreteren) 
 
per juist kenmerk  1 
 

 25 maximumscore 1 
De aard van de boodschap is commercieel, of; de boodschap is 
humoristisch. 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de toepassing van (louter) witte tinten 
− de situering in de (buiten)lucht 
− de wolkenpartijen 
− jeugdigheid van de figuren (jongens en meisjes) 
 
per juist kenmerk 1 
 

 27 maximumscore 3  
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− motorrijders 
− motoren 
− de (mouwloze) kleding van een van de motorrijders 
− de tekst ‘fris & pittig’ in still 6 
− de verwijzing naar het logo van Harley Davidson 
− de toepassing van frisse kleuren 
− (scherp) mes 
 
per juist kenmerk 1 
 

 28 maximumscore 1 
Door de hemel als locatie voor dit filmpje te nemen wordt verwezen naar 
de ‘hemelse smaak’ / het ‘hemelse’ karakter van de roomkaas / het 
product, of: door deze roomkaas te eten waant men zich in de hemel, of: 
deze roomkaas is zo licht dat je gaat zweven. 
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Vraag Antwoord Scores

Vliegende tuigen 
 

 29 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− (opsomming van) maten 
− berekeningen / sommen 
− legenda 
− notities 
− (doorsnede)tekening 
 
per juist kenmerk 1 
 

 30 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de verwijzing naar vleugels 
− het ventilatorblad / schoepenrad 
− (de suggestie van) een motorblok  
− de luchtopeningen aan beide zijden (die verwijzen naar straalpijpen) 
− de turnringen (die verwijzen naar bewegingen in de lucht) 
− de verwijzing naar een (dichte) parachute (met trekkoordjes) 
 
per juist kenmerk 1 
 

 31 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste voorwerpen zijn: 
− een paspop 
− (turn)ringen 
− motor 
− draagband (van een rugzak) / gespen 
− een ventilatorblad 
 
per juist voorwerp 1 
 

 32 maximumscore 1 
De opbouw in dunne lagen tule verwijst naar een onderliggend verendek / 
dons. 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− de vorm: geschematiseerd 
− het materiaal: glad 
− de kleur: wit 
− de lijn: strak(ke belijningen) (die naar een constructie verwijzen) 
 
per volledig juist antwoord 1 
 

 34 maximumscore 1 
Panamarenko verbeeldt de droom van de mens om te kunnen vliegen. 
Toch is duidelijk dat deze constructie een fantasie is die nooit echt zal 
kunnen opstijgen. 
 

 35 maximumscore 1 
Door de afstandsbediening kan met Airplanedress (en met model en 
publiek) worden gespeeld: de vorm kan onverwachts andere vormen 
aannemen. 
 

 36 maximumscore 1 
Airplanedress lijkt een gebruiksfunctie (die van een kledingstuk) te hebben, 
maar is moeilijk draagbaar / een weinig comfortabel kledingstuk.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
afbeelding 8, 6 stills:   Kraft Foods Nederland, Oosterhout 
 
 
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  GT-0600-a-11-1-c* 
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