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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 
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 scorepunten 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 73 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Paradijzen 
 

 1 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− de ongerepte natuur/de groene omgeving 
− de grote hoeveelheid/diversiteit in planten 
− het ‘dichte’ groen 
− de vruchten/vruchtdragende bomen/bloeiende planten (op de 

voorgrond) 
− de aanwezigheid van water/een vijver 
− de aanwezigheid van dieren 
− de (onmogelijk) grote diversiteit van de dieren 
− de ontspannen houdingen van de dieren, of: dieren lijken elkaar te 

(kunnen) verdragen 
− de meeste dieren komen paarsgewijs voor 
 
per juist argument 1 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier zijn:  
− het aanbrengen van licht/donker(schakeringen)/kleurverloop 
− het aanbrengen van verkortingen 
 

 3 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− verkleining 
− overlapping 
− toepassing van atmosferisch perspectief, of: vergrijzing van tinten (in 

de achtergrond) 
− vervaging van vormen (in de achtergrond)  
− afsnijding 
− opbouw in plans 
 
per juiste manier  1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− toepassing van ‘zonnige’, of: warme kleuren 
− tropische flora, of: palmbomen  
− tropische fauna, of: tropische vogels 
− het ‘dichte’ landschap 
− een tent/hutje 
− ontbloot bovenlichaam van man (verwijst naar tropische temperatuur)  
 
per juist kenmerk 1 
 

 5 maximumscore 1 
Gauguin schilderde in grote, egale kleurvlakken, of:  
over het gehele beeldvlak hebben de vormen eenzelfde kleurintensiteit, of: 
relatief veel warme kleuren op achtergrond, of:  
diverse, grote kleurcontrasten (over het gehele beeldvlak). 
 

 6 maximumscore 1 
In vergelijking met de hanteringswijze van Gauguin is de hanteringswijze 
van Breughel de Oudere verfijnd. 
 

 7 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben (een van de 
volgende): 
− Afbeelding 1,  

omdat dat het paradijs is zoals omschreven in de bijbel, of:  
past in de iconografie van het aardse paradijs, of:  
omdat het een vredige sfeer heeft, of: omdat het groen is, of: omdat 
het een ‘besloten’ karakter heeft. 

− Afbeelding 2, 
omdat het een schildering is die verwijst naar ‘ideale’ (vakantie)oorden: 
vrij/exotisch/warm/onbedorven.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Binnen en buiten de perken  
 

 8 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− wiskundige/stereometrische vormen 
− (horizontaal/verticaal) symmetrische ordening  
− heldere, overzichtelijke opbouw (zichtlijnen/-assen) 
− lage (geschoren) beplanting 
− beplanting in (strakke) perken/gekaderde beplanting  
− beplanting in patronen 
− rechte lijnen 
− brede wandelpaden 
− modulaire opbouw/identieke vormen 
− fontein(en) 
− (klassieke) beelden 
− monumentaal karakter 
 
per juist kenmerk 1 
 

 9 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Zoals in een Franse baroktuin de mens de natuur aan zich onderwerpt en 
haar (met strakke regels) in toom houdt, zo onderwierp destijds de 
koning/keizer zijn onderdanen aan zich en hield hij hen (met strakke 
regels) in toom. 
 
Indien een relevant deel van het antwoord is gegeven  1 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− hoog standpunt / hoge horizon 
− (verticaal) symmetrische ordening 
− centraal perspectief 
− lineair perspectief 
− rijke detaillering 
− grote plasticiteit 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste bedoelingen zijn: 
− Hij is trots op/blij met het landgoed dat hij heeft laten aanleggen en wil 

dat graag aan andere vorsten laten zien. 
− Hij gebruikt het als middel om zijn naamsbekendheid te vergroten. 
− Hij gebruikt het als middel om zijn macht/politieke invloed te vergroten. 
− Hij heeft behoefte aan status(vergroting)/het vergroten van zijn roem. 
− Hij heeft de ambitie zijn belangstelling voor kunst en cultuur aan 

andere vorsten te tonen.  
− Hij stelt zijn eigen tuin als voorbeeld/inspiratiebron. 
− Hij toont zijn populariteit door het grote aantal bezoekers (op de 

voorgrond). 
 
per juiste bedoeling 1 
 

 12 maximumscore 3 
De gemeenten wilden (drie van de volgende): 
− inwoners in de gelegenheid stellen hun (vaak kleine/bedompte) huizen 

te verlaten. 
− inwoners in de gelegenheid stellen de buitenlucht in te gaan/‘schone’ 

lucht in te kunnen ademen. 
− inwoners in de gelegenheid stellen te gaan bewegen/wandelen/ 

flaneren. 
− inwoners in de gelegenheid stellen in contact te komen met anderen. 
− inwoners de mogelijkheid bieden zich te ontspannen. 
 
per juiste reden 1 
 

 13 maximumscore 1 
Bezoekers van Het Loo behoorden in de zeventiende eeuw tot de kleine 
bovenlaag van de samenleving, of:  
lieden van koninklijke bloede / van adellijke afkomst. 
 

 14 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− organische plattegrond 
− natuurlijke vormen 
− coulissenachtige opbouw 
− doorkijkjes 
− slingerende paden 
− asymmetrische ordening 
− gazons 
− vijvers (met eilandjes) 
− grote variëteit in beplanting 
− aanleg met kleinschalige en besloten hoekjes 
 
per juist kenmerk 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 1 
Een van de volgende antwoorden: 
− Ja, want  

je verkeert er tussen het groen, of: je beleeft er de jaargetijden, of:  
je neemt dieren/geuren/geluiden waar, of:  
de omgeving lijkt zonder menselijk ingrijpen te zijn ontstaan. 

− Nee, want  
je bent wel buiten, maar niet in de echte/wilde natuur, of:  
het is (en blijft) een door mensenhanden aangelegde (kunstmatige) 
groenvoorziening, of: er zijn (op figuur 1 en 2) (veel) mensen. 

 
 16 maximumscore 3 

Voorbeelden van hedendaagse activiteiten zijn: 
− picknicken 
− zonnen (op het gazon) 
− luieren (in het gras) 
− (ver)kopen op een vrijmarkt 
− trimmen/rennen/joggen/fietsen 
 
per juiste hedendaagse activiteit 1 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste effecten zijn: 
− Ze roepen (doorgaans) bij voorbijgangers/bewoners positieve reacties 

op. 
− Ze voegen aan de (gebouwde) omgeving een natuurlijk tintje toe. 
− Ze geven kleur aan de grijze omgeving. 
− Ze vormen een (aangenaam) contrast met de bebouwing. 
 
per juist effect 1 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− Zowel guerrillastrijders als guerrillagardeners plegen illegale 

activiteiten. 
− Zowel guerrillastrijders als guerrillagardeners plegen korte, 

onverwachte ‘aanvallen’.  
− Zowel guerrillastrijders als guerrillagardeners zijn ‘onzichtbaar’. 
 
per juist kenmerk 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 
Het Loo werd aangelegd vanuit een aristocratische visie. 
Het Vondelpark werd aangelegd vanuit een democratische visie. 
Een guerrillagarden wordt aangelegd vanuit een anarchistische visie. 
 
 

Bomen over bomen 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− jaarringen 
− linksboven is er één fase van de groei zichtbaar, of: één (verscholen) 

boom (met vertakkingen) verbeeld  
− noesten, of: doorgezaagde takjes 
− een spiegel, of: een overlangs doorgezaagd takje 
 
per juist kenmerk 1 
 

 21 maximumscore 1 
Jaarringen, scheuren en noesten hebben een lineaire structuur; deze zijn 
zeer goed te verbeelden middels lijnen.  
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− verwijzing naar (uitgesleten) bedding 
− verwijzing naar een (ononderbroken) waterstroom 
− Opstaande delen verwijzen naar oevers. 
− Zijtakjes verwijzen naar (rivier)vertakkingen. 
− Takjes/scheuren verwijzen naar rimpelingen in het water. 
− Er zijn takken/vertakkingen. 
− Het werk lijkt te drijven. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− gemaakt van hout/bomen 
− plaatsing van meerdere bomen 
− liggende, schuin geplaatste en rechtop staande bomen 
− Uit gevelde bomen komen nieuwe bomen tevoorschijn/komen nieuwe 

bomen voort. 
 
per juiste manier 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
Hij moest (met (steeds) fijn(er) gereedschap) op zoek naar de vertakkingen 
(die verspreid in de boomstam zitten) en er voor zorgdragen dat deze niet 
afbraken. 
 

 25 maximumscore 1 
Je ziet meerdere elementen/mannen die verspreid in het bos liggen, 
of: de verspreid liggende elementen/mannen liggen roerloos/verwond/dood 
(op hun rug). 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste handelingen zijn: 
− zagen/afkorten 
− boren 
− construeren 
 
per juiste handeling 1 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− de toepassing van (vrijwel onbewerkte) stammen 
− de schematische aanduidingen van de lichamen (romp en ledematen) 
− de zware/massieve blokken 
 

 28 maximumscore 2 
Juiste voorbeelden zijn: 
− Het element is uit elkaar gevallen. 
− Het element is grotendeels weggerot/opgenomen in de grond. 
− Het element is overwoekerd. 
 
per juist voorbeeld 1 
 

 29 maximumscore 1 
Penone verwijst naar de groei(kracht) van een (jonge) boom. 
 

 30 maximumscore 1 
Claassen verwijst naar de vernietigende kracht van de natuur. 
 
 

                                          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-12-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zitten in het groen 
 

 31 maximumscore 3  
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− bonte (bloem)kleuren, of: diverse kleurcontrasten  
− natuurlijke kleuren  
− organische vormen, of: (diverse) bloemvormen, of: (diverse) 

bladvormen 
− organische lijnen 
 
per juist kenmerk  1 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste effecten zijn: 
− Door de slingerende vorm zijn er veel zitplaatsen. 
− Door de slingerende vorm zijn er zitplaatsen in verschillende 

richtingen, of: bezoekers kunnen kiezen voor een zitplaats met zicht op 
het plein of voor een zitplaats met uitzicht op de stad. 

− Er ontstaan ‘nisjes’ (die een besloten karakter aan een groep kunnen 
verlenen). 

− Het plein wordt (op een organische wijze) afgesloten. 
− speels karakter 
 
per juist effect 1 
 

 33 maximumscore 4  
Voorbeelden van juiste verschillen zijn: 
Gaudí:  Vogel: 
kleurrijk/bont <> monochroom/zwart 
onderdeel van architectuur <> vrijstaand 
beton en keramiek <> hout en gietijzer 
groot/monumentaal <> minder groot/minder monumentaal 
massief <> transparant 
gemodelleerd <> geconstrueerd 
 
per juist verschil 1 
 

 34 maximumscore 2 
• De zijstukken op afbeelding 18 zijn ontworpen voor een bank op een 

boomrijke plaats vanwege de verwijzing naar het gebladerte 1 
• De zijstukken op afbeelding 19 zijn ontworpen voor een bank op een 

waterrijke plaats vanwege de verwijzing naar riet en/of een watervogel 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 maximumscore 1 
De (bronzen afgietsels van) rugleuningen verwijzen naar het meubilair in 
het oude landhuis. 
 

 36 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− De zitting is halfrond, of: als je gaat zitten, bungelen/hangen je benen 

naar beneden. 
− Er zijn maar drie rugleuningen. 
− De rugleuningen geven weinig of geen steun, of: de rugleuningen 

hellen achterover (dus degene die er op plaatsneemt ook). 
− Om plaats te nemen moet je je achterover laten vallen, of: je moet op 

de boomstambank klimmen. 
− Opstaan gaat moeizaam. 
− Bij de linker rugleuning moet je - zo lijkt het - je benen aan weerszijden 

van de bank plaatsen. 
− De zitting (de bast) is ruw / beschadigt kleding / kan verwonden. 
− De bank is vies, of: je wordt vies als je op de bank gaat zitten. 
 
per juist argument 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
afbeelding 11                  Tom Claassen 
afbeelding 17, 18 en 19      Anouk Vogel 
 
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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