De Stad, een veelzijdig thema in centrale examens Beeldende Vakken vmbo 2018
Na het ‘droomexamen’ van vorig jaar was het thema De Stad dit jaar abstracter en van andere aard.
Bij de constructie van een examen is het altijd spannend wat de kandidaten zelf van het thema
vinden. Daarom bezoek ik elk jaar een aantal scholen, om kandidaten dat persoonlijk te vragen. Die
bezoekjes vallen in de periode dat het cpe (centraal praktisch examen) wordt afgenomen, om te zien
hoe de kandidaten bezig zijn en hen te vragen naar hun eerste indrukken. Ze zeiden me dat ze het
thema leuk vonden, maar ook dat ze veel opstarttijd nodig hadden om uit de voeten te kunnen met
de opdracht van het cpe. Bij die bezoeken was ik getuige van bevlogen kandidaten die allen met hart
en ziel hun kunstwerk voor of over de stad verbeeldden, met veelal prachtige resultaten in de maak,
zo kreeg ik de indruk. Over het verdere verloop van dit jaar doe ik hieronder kort verslag.
De voorbereiding
In de septembermededelingen op Examenblad werd het thema voor 2018 officieel bekend gemaakt,
samen met nog enkele praktische mededelingen met betrekking tot de centrale examens.
Maar het thema De Stad kwam pas echt tot leven met het verschijnen van het magazine in de eerste
week van december. Dit document informeert, inspireert, stimuleert en biedt aan leerlingen en
docenten kaders als voorbereiding op zowel het cpe als het cse. De inleiding gaf informatie over de
verschillende invalshoeken van waaruit het thema bezien kan worden: het verbeelden van De Stad,
het fenomeen stadspoorten, citymarketing en het feit dat inwoners mede bepalend zijn voor het
vaak anonieme karakter van een stad, waardoor er kunstenaars opstaan die een poging wagen om
via hun kunst die situatie een positieve wending te geven. Ook dit jaar waren er weer twee
spreadsheets gewijd aan kunstuitingen waarbij ook het proces aandacht kreeg. Het eerste
spreadsheet vertelt over Sofie Groot Dengerink en haar ontwerp voor de Amstertram Maps,
waarmee zij een wedstrijd won die uitgeschreven was door het Amsterdams vervoersbedrijf. Het
tweede spreadsheet vertelt over het Rotterdamse collectief Kunst & Vaarwerk dat eind vorige eeuw
allerlei ludieke kunstprojecten bedacht om Rotterdam aantrekkelijker te maken. Beide zijn
voorbeelden van grootstedelijke en aansprekende kunst. Het in de lessen aan de orde stellen van alle
informatie uit het magazine zet de leerlingen aan het denken, inspireert hen waarschijnlijk voor hun
eigen cpe-opdracht, en wanneer alles goed is doorgenomen zal het hen zeker helpen bij het maken
van het cse. Het weblog, dat tot en met de afname van het cse te bezoeken was, bevatte dit jaar
wederom aanvullende voorbeelden waarvoor in het magazine de plek ontbrak.
De week na publicatie van het magazine organiseerde VONKC de jaarlijkse kick-off van het examen,
waar de aanwezige docenten ervaringen en ideeën konden uitwisselen aan de hand van het net
verschenen magazine en het weblog. Twee docenten gaven voorbeelden om de kandidaten voor te
bereiden op het examen en een kunstenaar presenteerde zijn thema-gerelateerde kunst. Natuurlijk
waren ook het CvTE en Cito aanwezig om toelichting te geven en vragen uit het veld te
beantwoorden.
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De examens
Het cpe werd dit jaar gemaakt door bijna 9.200 kandidaten. Omdat niet van elke kandidaat de
resultaten in Wolf worden ingevoerd, volgde de analyse van het cpe op basis van gegevens van 6.630
kandidaten: 4.651 meisjes en 1.979 jongens. De kandidaten konden kiezen uit twee opdrachten:
Ontwerp een kunstwerk voor een stad óf Maak een kunstwerk dat de stad verbeeldt. Die keuze werd
gewaardeerd en maakte het voor de kandidaat makkelijker om tot een uitwerking te komen. Niet
helemaal onverwacht waren de skylines die in vele variaties voorbij kwamen, maar uiteindelijk was
het resultaat bij de eindwerken toch behoorlijk divers. Enkele voorbeelden van kandidaten van het
Geert Groote College uit Amsterdam treft u in de marge van dit verhaal. De N-term werd wederom
vastgesteld op 0,0, wat resulteerde in een gemiddeld cijfer van 6,6. De laatste jaren is de N-term niet
boven de 0,0 uitgestegen en dat is geen wenselijke situatie. Bij het onderzoek naar een mogelijke
oorzaak wordt er met bijzondere aandacht gekeken naar het beoordelingsmodel. Wellicht heeft een
nieuw beoordelingsmodel, dat meer houvast biedt, een positief effect op de N-term.
Het cse verliep nagenoeg geruisloos. Naar aanleiding van een artikel over het werk van Florentijn
Hofman dat een docent opstuurde naar de examenlijn, moest een aanvulling op het correctiemodel
uitgestuurd worden, omdat Hofman een antwoord uit het correctiemodel tegensprak. Het examen
werd door docenten als aansprekend en passend bij de belevingswereld van de doelgroep
beoordeeld. Leerlingen zelf waren er ook over te spreken, al vonden ze dat er veel maatschappelijke
vragen tussen zaten. Overigens bleken die zogenaamde maatschappelijke vragen gewoon goed
gemaakt te zijn.
Uit in Wolf ingevoerde gegevens van precies 7.000 kandidaten volgde een gemiddelde score van
ruim 39 van de 63 punten. De N-term werd daarbij vastgesteld op 0,6 en het gemiddelde cijfer kwam
daarmee uit op een 6,2. De p-waarde (de weergave van de moeilijkheid) van het gehele cse was .62
op een maximum van 1. Wanneer de p-waarde van een vraag boven de .85 ligt, is de betreffende

vraag erg makkelijk. Ligt de p-waarde onder de .30 dan is de vraag erg moeilijk. De p-waarden per
blok en die van de verschillende vraagsoorten staan in onderstaande kolommen.

p-waarde per blok 2018:

p-waarde per ‘vraagsoort’ 2018:

Het Feestaardvarken voor Arnhem

68

voorstelling

83

Stadspoorten

62

vormgeving

50

New York, New York

59

functie

62

Ook wij wonen in Parijs

59

proces

59

inhoud

63

kunst-cultuurhistorische context

70

gesloten vragen

70
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In het eerste blok Het Feestaardvarken voor Arnhem werd dit bijzondere, opvallende en grote
aardvarken van de kunstenaar Florentijn Hofman bevraagd. Waarom een Feestaardvarken? Wat zijn
de voordelen van het in elkaar zetten van de delen op locatie? En wat deed het met de plek in het

kader van citymarketing (een begrip dat gekend moest worden)? Het blok scoorde goed, al bleken de
eerste twee vragen van het examen erg makkelijk. Maar dat moet ook, zo startten de leerlingen op
een prima manier hun examen.
Het Feestaardvarken van Florentijn
Hofman

De stadspoort van Anish Kapoor

De acht vragen van het tweede blok bleken lastiger. Stadspoorten vergeleek de Nieuwe Delftse Poort
van Cor Kraat met de Cloud Gate van Anish Kapoor. In dit blok zaten zowel de moeilijkste als de
makkelijkste vragen van het examen, zo bleek uit de analyse. Vraag 12, waarin twee aspecten van de
vormgeving genoemd moeten worden waarmee de Nieuwe Delftse Poort verwijst naar de
wederopbouw van Rotterdam, bleek een lastige, te zien aan de p-waarde van .26. Het noemen van 1
aspect is tot daaraantoe, maar een tweede aspect bleek voor veel kandidaten lastig. Een dergelijke
vraag discrimineert en heeft om die reden een toegevoegde waarde voor het examen. Het maakt
namelijk het onderscheid zichtbaar tussen de vaardige en de heel vaardige leerlingen. Gelukkig
boden de vragen 14 en 15 tegenwicht, beide bleken makkelijk en kenden hoge p-waarden van
respectievelijk .93 en .91. Dergelijke makkelijke vragen bieden weinig informatie over het verschil in
vaardigheden tussen kandidaten, vrijwel iedereen heeft ze goed. De kans dat een gesloten vraag
(zoals vraag 14) over begrippen uit de syllabus hoog scoort is groot. Dat vraag 15 ook zo makkelijk
blijkt te zijn is jammer, toch was de vraag nodig, als opstapje naar de rest van het blok.
In New York, New York, het derde blok, werden twee totaal verschillende verbeeldingen van deze
wereldstad naast elkaar gezet en was het aan de leerlingen om beide werken na een korte analyse
met elkaar te vergelijken. Het blok kende geen bijzonderheden. Het toetsen van begrippen uit de
syllabus blijft een punt van aandacht. Ze gaan óf heel goed, zoals vraag 14 liet zien, maar regelmatig
(zo ook bij vraag 25) blijkt dat bepaalde kennis bij veel kandidaten ontbreekt en er gegokt wordt,
want zelfs de meer vaardige leerlingen maakten deze vraag fout.
Het examen eindigde in Parijs met het blok Ook wij leven in Parijs. Het blok schonk aandacht aan de
kunstenaar JR, die met zijn enorm uitvergrote foto’s van inwoners uit de buitenwijken wil
bewerkstelligen dat het leven van deze inwoners van Parijs zal verbeteren. Hoe en waarom hij dat
doet bleek voor leerlingen niet al te makkelijk, maar desondanks waren er geen grote uitschieters
aan het einde van het examen.

Volgend jaar staat in het teken van IDENTITEIT. Alweer een veelzijdig onderwerp dat verder wordt
uitgediept in het magazine dat begin december wordt uitgedeeld.
Annick van Beukering
toetsdeskundige Beeldende Vakken, Cito

Een van de jongeren gefotografeerd door JR
New York volgens Robert Rauschenberg
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