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

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 68 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

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

Paleis voor de lucht 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 4 

Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− propeller (rechts onder) 
− suggestie van (vervagende / uitwaaierende) ‘vliegtuigstrepen’ 
− vleugel(s) 
− neus 
− raampje(s) 
− landingsgestel 
− wiel 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− (half)ronde vormen / vlakken / linten / banen 
− (in elkaar grijpende) ellipsen / spiraalvormige ordening van linten / 

banen / suggestie van (circulaire) bewegingen  
− ‘zwevende’ vormen 
− herhaling van (stijgende en dalende) vormen 
 
per juist kenmerk  1 
 

 3 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
In de voorgrond zijn de kleuren fel en verzadigd, terwijl de kleuren op de 
achtergrond zacht en onverzadigd zijn,of: toepassing van kleurperspectief / 
vervaging van kleuren. 
 

 4 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Er is sprake van een herhaling van (ronde) vormen / veel verschillende 
schuine richtingen, of: diagonale aaneenrijging van (ronde) vormen, of: 
concentrische ordening / overallcompositie (van in elkaar grijpende 
ellipsen). 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− licht/donkercontrast; bijvoorbeeld donkerblauwe / lichtblauwe banen / 

linten  
− complementair kleurcontrast; bijvoorbeeld rode cirkels / groene linten 
− kleur/kleurcontrast; bijvoorbeeld groene naast blauwe segmenten in 

cirkels 
− kwaliteitscontrast; bijvoorbeeld felgele banen / zachtgele banen 
− warm/koudcontrast; bijvoorbeeld rode banen / blauwe banen  
 
per volledig juist antwoord 2 
 
Opmerking 
Wanneer in een antwoord alleen een contrast of een voorbeeld is 
genoemd, 1 scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− (de suggestie van) aureolen om de hangende vliegtuigen 
− echte vliegtuigen (die zwevend zijn geëxposeerd) 
− lichte / ‘luchtige’ ruimte (die verwijst naar het luchtruim) 
− ‘ononderbroken’ / hoge ruimte (die verwijst naar het luchtruim en het 

zicht op de tentoonstelling niet belemmert) 
− de gebogen vorm (die verwijst naar (de neus van) een vliegtuig) 
 
per juiste manier 1 
 
 

Tussen hemel en aarde  

 
 7 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− (Veel) figuren neigen zich (met hun lichaam) in zijn richting. 
− (Veel) figuren kijken bewonderend in zijn richting. 
− Hij wordt omringd door engelen. 
− Hij wordt gedragen door een wolk. 
− Hij bevindt zich in het midden van de schildering. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 8 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Hiermee wordt de band tussen Ignatius en Christus verbeeld, of: hiermee 
wordt verbeeld dat Ignatius goddelijk licht ontvangt, of: hiermee wordt 
verbeeld dat Ignatius de vertegenwoordiger van Christus op aarde is.  
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben:  
Hiermee wordt verwezen naar zijn functie als verspreider van het 
christelijke geloof over de gehele wereld / goddelijk licht, of: op deze wijze 
wordt verwezen naar zijn rol als bemiddelaar (voor alle mensen op aarde). 
 

 10 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− kikvorsperspectief 
− atmosferisch perspectief 
− overlapping(en) 
− (extreme) verkortingen 
− groot/kleincontrasten 
− lineair perspectief  
 
per juist kenmerk 1 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist aspect van de vormgeving zijn: 
− kleurverloop  
− licht/donker / schaduwen 
 

 12 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
Alleen op deze plek kun je het gehanteerde centraal perspectief optimaal 
fotografisch vastleggen. 
 

 13 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De voorstelling toont (op veel verschillende manieren) de boodschap van 
de katholieke kerk dat gelovigen na hun dood voortleven in de hemel / in 
de hemel komen. 
 

 14 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben: 
De imponerende, kleurrijke en gedetailleerde vormgeving werkt als een 
reclameboodschap (die inhoudt dat gelovigen na hun dood voortleven in 
de hemel). 
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Vraag Antwoord Scores

De blik omhoog 

 
 15 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste elementen zijn: 
− de schaalvormige daken (verwijzen naar vleugels / door wind 

voortbewogen vormen) 
− het dak voor / bij de entree (verwijst naar een (uitgestoken) vogelkop)  
− de pijlers (aan weerszijden van de entree) (verwijzen naar 

(vogel)poten) 
 
per juist element 1 
 

 16 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− grote glaspartijen 
− de golvende vormen van plafonds en wanden 
− ontbreken van pijlers (door gebruik van een betonskelet) 
− de grote hoogte 
 
per juist kenmerk  1 
 

 17 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− ordening: beide zijn symmetrisch  
− kleur: beide zijn sober van kleur 
− vorm: in beide gebouwen zijn organische / gebogen vormen toegepast 
− materiaal: beide gebouwen zijn (deels) opgetrokken uit beton 
 
per volledig juist antwoord 2 
 
Opmerking 
Wanneer in een antwoord alleen een aspect van de vormgeving of een 
toelichting is gegeven, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het interieur op afbeelding 8 heeft (vloeren op) verschillende niveaus; 

het interieur op afbeelding 11 heeft één niveau. 
− De vormgeving van het interieur op afbeelding 8 is vooral organisch; 

de vormgeving van het interieur op afbeelding 11 is vooral 
‘geometrisch’ / stereometrisch. 

− De constructie van het interieur op afbeelding 8 is niet zichtbaar; de 
constructie op afbeelding 11 is sterk benadrukt. 

− De kleuren van het interieur op afbeelding 8 zijn aan elkaar verwant; 
de kleuren van het interieur op afbeelding 11 zijn minder aan elkaar 
verwant. 

− Het aantal verschillende materialen op afbeelding 8 is beperkt; het 
aantal verschillende materialen op afbeelding 11 is minder beperkt.  

 
per volledig juist antwoord 1 
 

 19 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− het verticale karakter, of: de verticale lijnen die in het midden 

samenkomen / ‘kruisribgewelven’ 
− de symmetrische ordening 
− de (nadrukkelijk aanwezige) constructie  
− het zijwaarts en vanaf boven binnenvallende licht 
− ‘centraal gerichte ordening’ 
 
per juist kenmerk 1 
 

 20 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben:  
Het lage standpunt van de twee fotografen benadrukt de constructies van 
deze gebouwen.  
 

 21 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben:  
De kerkganger moest (zich losmaken van de dagelijkse beslommeringen 
en) zijn blik op God richten. 
 

 22 maximumscore 1 
Het antwoord dient de volgende strekking te hebben:  
Calatrava wil de reiziger voorbereiden op zijn reis door de lucht. 
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Vraag Antwoord Scores

Van goddelijk naar universeel  

 
 23 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− geopende snavel / bek 
− gestrekte hals / nek 
− de volle borst / de met lucht gevulde longen 
− de staande / fiere / gestrekte houding 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de hanteringswijze zijn: 
− de ‘gouden’ kleur 
− het gladde / gepolijste oppervlak 
− de reflectie van het materiaal / brons 
 
per juist aspect van de hanteringswijze 1 
 

 25 maximumscore 4 
Juiste voorbeelden zijn: 
− één materiaal voor de gehele vogel 
− één kleur voor de gehele vogel 
− één (gladde) textuur voor de gehele vogel 
− de gesloten / compacte vorm 
− in elkaar overlopende (lichaams)vormen 
− ontbreken van details 
 
per juist voorbeeld 1 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verschillen zijn: 
− materiaal: de vogel is van brons; de sokkel is van steen 
− vorm: de vogel is rank / verticaal, of: (voornamelijk) opgebouwd uit 

(afge)ronde vormen; de sokkel is zwaar / hoekig 
− textuur: de vogel is glad; de sokkel is ruw / minder glad, of: de vogel 

reflecteert; de sokkel is dof 
 
per juist verschil 1 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 3 
De juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− overeenkomstige (verticaal symmetrische) ordening 
− overeenkomstige (stereometrische) vormen 
− overeenkomstige stapeling (van vormen) 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 28 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− het grote formaat (in vergelijking met de vogel) 
− de toepassing van verschillende materialen 
− de verschillende (materiaal)kleuren, of: groot licht/donkercontrast in 

toegepaste materialen 
− de samengestelde vorm, of: uit verschillende vormen opgebouwd  
− de verschillende texturen 
 
per juist kenmerk 1 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− de lange / dunne vorm, of: de uitgerekte / gestrekte vorm 
− het geringe contact met de sokkel / grond, of: de vogel heeft een 

gering steunpunt 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− (overeenkomstige) geschematiseerde vormen 
− (overeenkomstige) hanteringswijze 
− (overeenkomstig) licht(e kleur) van de materialen  
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
 

 31 maximumscore 1 
Ja,  
want deze sculptuur verwijst naar het vermogen van vogels om op te 
stijgen of te vliegen. 
Nee, 
want deze sculptuur is niet louter een verbeelding van een vogel, of: deze 
sculptuur is te abstract om er een vogel in te herkennen. 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 

einde  GT-0600-a-11-2-c* 
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