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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2012 
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 
 
 
 
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 76 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Een gouden (in)greep 
 

 1 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− inwoners aan te sporen hun (vaak kleine/bedompte) huizen te verlaten 
− inwoners de mogelijkheid te bieden de buitenlucht in te gaan / schone 

lucht in te ademen 
− inwoners aan te zetten te bewegen 
− inwoners aan te sporen in contact te treden met anderen 
− inwoners de mogelijkheid te bieden zich te ontspannen 
 
per juiste reden 1 
 

 2 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− organische plattegrond 
− natuurlijke vormen 
− coulissenachtige opbouw 
− doorkijkjes 
− slingerende paden 
− asymmetrische ordening 
− organische (vorm van de) gazons 
− grote variëteit in beplanting 
− aanleg met kleinschalige en besloten hoekjes 
− romantische/idyllische bouwsels (zoals een bruggetje) 
− vijvers (met eilandjes) 
 
per juist kenmerk 1 
 

 3 maximumscore 2 
• Het park heeft een onregelmatige/organische ordening  1 
• De bebouwing heeft een regelmatige/wiskundige ordening 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste functies zijn: 
− zijn (visueel) middel bij het verkennen en onderzoeken van 

mogelijkheden 
− zijn hulpmiddel bij het doen van experimenten 
− zijn leidraad bij het vaststellen van het ontwerp 
− zijn leidraad tijdens de uitvoeringsfase 
− functioneren als controlemiddel 
 
per juiste functie 1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste functies zijn: 
− verbeelden (voor derden) de uitgangspunten / de vormgeving 
− zijn een goed middel om plannen / ideeën (aan derden) te presenteren 
− kunnen derden overtuigen 
− vormen (visueel) document (dat gemakkelijk te raadplegen is) 
− kunnen worden gehanteerd als controlemiddel 
− kunnen worden aangewend voor het werven van fondsen 
 
per juiste functie 1 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Wapperend doek verwijst naar bewegend water. 
− The Gates heeft een meanderende vorm zoals een rivier die 

doorgaans heeft in een (vlak) landschap. 
− De kleur van het textiel van The Gates benadert / verwijst naar de kleur 

van goud. 
 
per juist antwoord 1 
 

 7 maximumscore 2 
• Op plaatsen waar paden samenkomen, zijn er geen poorten of poorten 

die een grotere afstand (moeten) overbruggen 1 
• De afstand tussen de pijlers in de (buiten- en binnen)bochten van de 

paden is breder dan op de rechte stukken van de paden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 3 
• (Veel) wind bepaalde óf de doeken wapperden en in welke mate ze dat 

deden, of: door wind maakten de doeken geluid 1 
• (Veel zon)licht bepaalde de intensiteit van de kleur van de doeken die 

werd waargenomen, of: zonlicht bracht 'plasticiteit' aan 1 
• Regen/neerslag kleurde de doeken donkerder dan in droge toestand, 

of: bij regen/neerslag bewogen ze minder (of niet) dan in droge 
toestand 1 

 
 9 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− lange en arbeidsintensieve voorbereiding(stijd) (in de vorm van 

ontwerpen, berekeningen, toelichtingen, besprekingen (van diverse 
aard), aanvragen en verkrijgen van vergunningen) 

− aanvoer/vervoer/afvoer van onderdelen/materialen  
− arbeidsintensieve en complexe plaatsing (en verwijdering) 
− relatief korte expositietermijn (in relatie tot de kosten) 
− het kostbare materiaal/staal 
− veel toezicht nodig 
 
per juiste reden 1 
 

 10 maximumscore 1  
Het project trok - met name door het tijdelijke karakter - in korte tijd veel 
toeristen die er overnachtten, dronken, aten en ook op andere manieren 
geld uitgaven. 
 

 11 maximumscore 1 
's Winters is de natuur in een park 'leger' dan in de andere jaargetijden, of: 
's winters zijn de (loof)bomen kaal en de planten afgestorven, of: 's winters 
zijn er doorkijkjes mogelijk waardoor deze ingreep (goed) zichtbaar was. 
 

 12 maximumscore 1  
Op deze wijze behoudt een kunstenaar zijn (relatieve) onafhankelijkheid. 
 

 13 maximumscore 1 
landart 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Buiten schilderen 
 

 14 maximumscore 2 
• De uitvinding van de verftube 1 
• een van de volgende kenmerken: 1 

− verf kan in handzame hoeveelheden mee naar buiten worden 
genomen 

− verf kan door een afsluitbare dop tegen uitdroging worden 
beschermd 

 
 15 maximumscore 4 

Afbeelding 4: 
• De lucht is open/helder (met enkele schapenwolkjes) 1 
• De kleuren van de flora zijn fris / de natuur ontluikt met fris groen 1 
Afbeelding 6: 
• De lucht is grijs/dicht/vochtig 1 
• De kleuren van de flora zijn dor / de natuur is aan het afsterven/aan 

het verdorren 1 
 

 16 maximumscore 1 
Het impressionisme wilde de rol onderzoeken die het licht speelt in onze 
waarneming en omdat het licht gedurende de dag steeds verandert, kan er 
op elk moment van de dag een (ander) schilderij gemaakt worden.  
 

 17 maximumscore 2 
• Monet bracht kleine, pasteuze toefjes ongemengde verf op het doek 

aan 1 
• Mondriaan schilderde (in banen/strepen) met verdunde/transparante 

verf (die zich ook nog verder op het doek mengde) 1 
 

 18 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste aspecten van de vormgeving zijn: 
− het (felle) tegenlicht  
− de silhouetachtige bomen 
− het (grote) licht-donkercontrast 
− het complementaire kleurcontrast 
− het onnatuurlijke kleurgebruik 
 
per juist aspect van de vormgeving 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− glooiende vormen 
− suggestie van achter elkaar liggende heuvels / elkaar overlappende 

vormen 
− suggestie van bebouwing 
− suggestie van begroeiing 
 
per juist argument 1 
 

 20 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− onnatuurlijk kleurgebruik 
− (diverse) kleurcontrasten (over het gehele beeldvlak) 
− schematisering van vormen 
− deformatie 
− vlak karakter 
− grove penseelstreek 
 
per juist kenmerk 1 
 

 21 A 
 
 

Het jaar rond 
 

 22 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste aspecten van de voorstelling zijn: 
− Op alle panelen zie je dezelfde (jonge) vrouw. 
− Op alle panelen heeft de vrouw een steelse / zwoele blik. 
− Op alle panelen draagt de vrouw dezelfde kleding / is de vrouw omhuld 

door draperieën. 
− Op alle panelen is de vrouw omgeven door groen 

(takken/bloemen/gebladerte). 
− Op alle panelen neemt de vrouw een pose aan. 
− Er wordt in de vier panelen naar de (jaarlijkse) cyclus van de natuur 

verwezen: de lente, (gevolgd door) de zomer, de herfst en de winter. 
 
per juist aspect van de voorstelling 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− vorm: in alle panelen is sprake van figuratieve vormen (mensfiguren en 

natuur), of: de vrouwen zijn allen in een gedraaide lichaamshouding 
verbeeld 

− ordening: op alle panelen is de vrouw centraal geplaatst 
− ruimte: de vrouwen en het groen hebben eenzelfde plasticiteit, of: in de 

panelen is eenzelfde soort (atmosferische) diepte gecreëerd, of: op alle 
panelen is de voorstelling op identieke wijze afgesneden 

− kleur: in alle panelen zijn overwegend (zacht)groene en (zacht)bruine 
tinten toegepast 

− lijn: alle panelen hebben hetzelfde lineaire karakter, of: op alle panelen 
hebben veel vormen een (nadrukkelijke) contourlijn 

− formaat: de panelen hebben eenzelfde (staand) formaat 
 
per volledig juist antwoord (aspect én toelichting) 2 
 
Opmerking 
Wanneer in een antwoord alleen het aspect of alleen de toelichting wordt 
gegeven, geen scorepunten toekennen. 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− het lineaire karakter, of: de contourlijnen om de vormen 
− de golvende vormen (en krullen) 
− de (deels) geschematiseerde vormen van het groen 
− de ongedefinieerde achtergrond, of: de geringe ruimte, of: het 

nagenoeg ontbreken van slagschaduwen 
− het (enigszins) vlakke karakter 
 
per juist kenmerk 1 
 

 25 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Alle affiches hebben een 'lege' achtergrond. 
− In alle affiches is sprake van één (in tint verlopende) kleur / bijna 

monochrome achtergrond. 
− Op alle affiches bestaat de voorstelling uit een detail van een plant / er 

is sprake van een 'ingezoomde' voorstelling / één detail wordt 
uitgelicht. 

− sober / rustig lettertype op alle affiches 
 
per juist argument 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 4 
• Het lenteaffiche verbeeldt jong / omhoog schietend groen zoals dat in 

de lente plaatsvindt  1 
• Het zomeraffiche verbeeldt een rijpe bloem zoals die doorgaans in de 

zomer kan worden waargenomen 1 
• Het herfstaffiche verbeeldt een aantal uitgebloeide bloemen / 

zaaddozen zoals je die in de herfst ziet 1 
• Het winteraffiche verbeeldt kaal/dor hout / of: een wortelstelsel zoals je 

die 's winters aantreft 1 
 

 27 maximumscore 1 
Ja: voorstelling en vormgeving zijn rustig en verwijzen daarmee naar de 
rust in de Hortus Botanicus. 
of 
Nee: de sfeer van een (rustig) detail van een plant is niet a priori identiek 
aan / verwijst niet linea recta naar de sfeer van de Hortus Botanicus.  
 
 

Beter worden in het groen 
 

 28 maximumscore 1 
Hoogbouw neemt minder grondoppervlak in dan laagbouw, bomen en 
andere begroeiingen kunnen blijven staan / kunnen worden aangeplant. 
 

 29 maximumscore 3 
• In de oude inrichting was het overgrote deel van het grondoppervlak 

ingenomen door laagbouw / gebouwen 1 
• In de inrichting anno 2010 was de laagbouw aanzienlijk 

teruggedrongen, of: er kwam meer ruimte voor groen 1 
• In de toekomstige inrichting is er alleen nog sprake van een geringe 

oppervlakte die bebouwd is 1 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Het gebouw is omringd door bomen. 
− Het gebouw is donker(bruin) van kleur. 
− De gevelbekleding verwijst naar boomschors. 
− Pilaren verwijzen naar bomen. 
 
per juist argument 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de glazen pui van vloer tot plafond 
− de zwevende vloer / uitstekende vloer 
− de (suggestie van een) boom binnen 
− het verticale karakter van de constructie 
 
per juist kenmerk  1 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− rust 
− ruimte 
− schone lucht 
 
per juist kenmerk  1 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− Voorzieningen worden (buiten behandeltijd) óók commercieel gebruikt. 
− Er kan integratie tussen patiënten en buurtbewoners optreden 

(waardoor het herstel kan worden bespoedigd / veraangenaamd). 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
− Het gebruik van de voorzieningen is (relatief) goedkoop.  
− De voorzieningen zijn nabij. 
− Er zijn professionele begeleiders. 
 
per juist voordeel 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  

                                          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.




