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filmstill uit King Kong, Peter Jackson, 2005

Soberheid en overdaad
Kandidaten en docenten vonden het examen kunst vwo van 2018 ‘goed te doen,
maar veel protestantisme’. De rode draad in het examen van dit jaar was de
tegenstelling tussen soberheid en overdaad. En ja, pleidooien voor soberheid in de
kunst kwamen vaak uit kerkelijke hoek, vandaar misschien het hoge gehalte aan
protestantisme. De protestantse visie op de kunsten is een van de onderdelen van
het examenonderwerp 'Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw'. Naast dit
onderwerp stonden in het examen van 2018 de volgende onderwerpen op het
programma: 'Cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw' , 'Cultuur
van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw' en 'Massacultuur in de
tweede helft van de twintigste eeuw'.
Toch waait de wind niet altijd uit dezelfde (kerkelijke) hoek. Zo blijken er in alle
periodes wel voorstanders te zijn van groots vertoon en opponenten die pleiten voor
eenvoud. Bijvoorbeeld filmmakers uit Hollywood, zoals Peter Jackson in zijn film King
Kong uit 2005, die alle special effects uit de kast trekken om toeschouwers in
vervoering te brengen. Daartegenover staan de Deense puristen van Dogme95 die
effectbejag uit hun films willen bannen en 'de waarheid uit hun personages en
omgeving willen persen'. Maar ook binnen de Kerk in de middeleeuwen waren er
grote verschillen in opvatting over wat er geoorloofd was qua versiering van kerken.
Zo beschuldigde Bernardus van Clairveaux de kerkleiding ervan 'haar stenen met
goud te bedekken en [daarmee] haar zonen naakt in de steek te laten'.

Het examen werd gemaakt door circa 4100 kandidaten. De N-term werd vastgesteld
op 0,6. Dit geeft aan dat het examen als geheel zeker niet te moeilijk was. De
gemiddelde moeilijkheidsgraad was p' .62. 1 Van de in totaal 30 vragen bleken drie
vragen aan de moeilijke kant en één vraag erg makkelijk. Het examen had een
betrouwbaarheid van 0,68 (coëfficiënt alpha). 2
Over dit examen zijn 22 meldingen binnengekomen via de Examenlijn van het
College voor Toetsen en Examens (CvTE). De meldingen hadden betrekking op de
volgende onderwerpen: 'onderdelen uit het examen die mogelijk buiten de
stofomschrijving van de syllabus vallen' en 'vermeende onjuiste vraagstellingen en
onvolkomenheden in het beoordelingsmodel'. Over de techniek zijn geen meldingen
binnengekomen. De meldingen leidden tot één aanvulling op het correctievoorschrift,
namelijk bij vraag 21.

Uit de examenbesprekingen georganiseerd door VONKC kwam naar voren dat de
vragen over het algemeen helder waren gesteld en dat het correctievoorschrift
voldoende steun bood bij het nakijken. Zoals eerder opgemerkt was er kritiek op de
inhoud van het examen: "veel soberheid en daarom wat saai". Liever zagen
docenten (en kandidaten) wat meer aandacht voor kunst uit de recente
kunstgeschiedenis, zoals bijvoorbeeld de onderwerpen uit het derde vragenblok van
het examen, dat over special effects en muziek in films ging. Daarnaast gaven
docenten aan dat sommige vragen wat meer sturing mogen bieden, zodat duidelijker
is welk antwoord van de kandidaat wordt verwacht. Dit is en blijft een aandachtspunt
voor de examenmakers. Voor de komende examens zal daarbij extra gelet worden
op de mogelijkheden die de begrippenlijst uit de syllabus hierbij biedt.

In 2018 vond een pilot met examenafname in de software Facet plaats, hiervoor
hadden circa 70 scholen zich aangemeld. Kandidaten bekeken de vragen en
bronnen in Facet en antwoordden op papier. Tijdens de examenbespreking van
VONKC klonken lovende woorden van docenten over het gebruikersgemak van
Facet. Hoewel er in de aanloop nog wel wat hobbels waren, liep Facet tijdens de
afnames 'als een tierelier', zoals een van de docenten opmerkte. Voor de correctie
van de in Facet afgenomen examens konden docenten het examen inzien via
oefenen.facet.onl.

Kathedraal van Chartres (dertiende eeuw)

Soberheid en verfraaiing in architectuur en muziek
Het eerste vragenblok ging over kathedralen (Chartres), meerstemmige kerkmuziek
(Sederunt Principes), versierde evangelieboeken, muziek in de Republiek (in de
protestantse eredienst en muziek van Sweelinck) en moderne architectuur (van Adolf
Loos). Dit opgavenblok bleek ongeveer even moeilijk als het examen als geheel. Het
had een gemiddelde p' waarde van .63. De vragen varieerden in moeilijkheid van
p’waarde .48 tot .80, waarbij de laatste waarde hoort bij vraag 1 van het examen. Dit
bleek dus een eenvoudige 'instapvraag'.
Vraag 10 bleek in toetstechnisch opzicht een van de beste vragen van het examen,
omdat deze een duidelijk onderscheid maakte tussen slechte, gemiddelde en zeer
vaardige kandidaten. De vraag had een p' waarde van .48. Kandidaten die het best
scoorden op de gehele toets, scoorden ook het best op deze vraag. Het was een
vraag waarin kunstbeschouwing en kennis van het modernisme een grote rol
speelden.

Het zelfbewustzijn van de burgerij in de zeventiende-eeuwse Republiek
In het tweede vragenblok stonden het calvinisme en het groeiende zelfbewustzijn
van de burgerij in de zeventiende-eeuwse Republiek centraal.
Aan bod kwamen symboliek in de schilderkunst, het nemen van dansles door de
vermogende burgerelite en de programmering van voorstellingen in de Amsterdamse
schouwburg (Faëton bewerkt door Govert Bidloo).
De meldingen bij de Examenlijn over 'onderdelen uit het examen die mogelijk buiten
de stofomschrijving van de syllabus vallen', hadden betrekking op vragen uit dit blok.
Vraag 14 en 15 gingen bijvoorbeeld over symbolische betekenissen van het schilderij
Groepsportret van een musicerende familie, geschilderd door Jan Miense Molenaer
rond 1635.
De syllabus van het vak kunst algemeen is globaal geformuleerd en dat betekent dat
de te kennen stof niet haarscherp is afgebakend. Het blijft daarom, zowel voor
docenten, kandidaten als examenmakers soms aftasten waar de grenzen liggen.

Het kennen van allerhande symbolische betekenissen wordt niet letterlijk in de
syllabus genoemd, maar wel is in de syllabus 'genres in de schilderkunst'
opgenomen bij het onderwerp 'Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw'. Bij het
bestuderen van de schilderkunstige genres uit de Gouden eeuw kan het gegeven
van (verborgen) symboliek in stillevens en genrestukken niet worden gemist. Dit
vormt namelijk een wezenlijk aspect bij het duiden van de betekenis van deze
schilderijen. Daarnaast wordt in de syllabus ook 'vanitas' genoemd. De
vanitassymboliek is in dit schilderij van Molenaar, dat een mix tussen een
groepsportret en een genrestuk genoemd kan worden, alom aanwezig. Er zijn
tenminste vijf van deze vanitassymbolen aanwezig in het schilderij en daarnaast
bevat het ook verschillende andere veel voorkomende symbolen uit de zeventiendeeeuwse schilderkunst. Het beantwoorden van deze vraag bleek voor veel kandidaten
geen probleem: 43% van de kandidaten wist drie goede antwoorden te geven en
haalde drie scorepunten, 34% wist twee scorepunten te halen, 16% een scorepunt
en 6% haalde geen scorepunten.
De afbeelding van het schilderij Groepsportret van een musicerende familie werd aan
de kandidaten overigens ook op groot formaat op papier uitgereikt, zodat alle details
zo goed mogelijk te zien waren. Normaal gesproken bekijken kandidaten bij het
examen kunst (algemeen) alle bronnen op het computerscherm, maar uit een van de
tests van dit examen bleek dat deze afbeelding niet op elk scherm even duidelijk
was. Dit kan te maken hebben met de kwaliteit van het scherm, of met de
scherminstellingen op het gebied van helderheid en contrast.

Het tweede vragenblok bleek het moeilijkste blok van het examen, maar met een p'
waarde van .61 verschilde het niet veel van de gemiddelde moeilijkheidsgraad van
het examen als geheel (p' .62). De moeilijkste vraag uit dit blok was vraag 14.
Kandidaten moesten hier aangeven voor welke belangrijke waarde van het
calvinisme het musiceren symbool staat in het Groepsportret van een musicerende
familie. Slechts 36% van de kandidaten wist een van de juiste antwoorden ('maat
houden' of 'in harmonie leven') te geven.
Hollywood of Dogma
Het derde vragenblok ging over special effects en muziek in films. De goochelaar en
cineast Georges Méliès (1861-1938) kwam als eerste aan bod. Daarna volgden
special effects en filmmuziek uit de film King Kong uit 1933 en Jurassic Park uit 1993.
Het examen eindigde met het manifest en de films van Dogme'95 en de regisseur
Lars von Trier.
Het blok had eenzelfde gemiddelde moeilijkheidsgraad als het gehele examen. Met
een p'waarde van .88 was vraag 25 de makkelijkste vraag van dit blok én van het
hele examen.

Het examen werd afgesloten met een vraag over Lars von Triers stelling 'een film
moet zijn als een steen in je schoen'. Kandidaten moesten aangeven waarom
Dogma-films wel aan deze stelling voldoen en King Kong (2005) van Peter Jackson
niet. Deze vraag was nog best pittig aan het einde (p'waarde van .43), maar bleek
voor de vaardige kandidaten geen probleem: 34% haalde de maximumscore van
twee punten.

Het examen in 2019
Voor het examenjaar 2019 gelden voor kunst (algemeen) vwo de onderwerpen:
'Cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw', 'Burgerlijke cultuur in de
zeventiende eeuw', 'Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste
eeuw' en 'Massacultuur vanaf 1950'. De syllabus is ten opzichte van 2018 op enkele
punten vernieuwd en is te vinden op www.examenblad.nl.
In 2019 vindt er net als in 2018 weer een pilot met examenafnames in de software
Facet plaats. Ook hierover is meer informatie te vinden op www.examenblad.nl.
1

p'-waarde: De gemiddelde p’-waarde of het ‘gemiddeld percentage goed’ is een maat voor de
moeilijkheidsgraad van de toets of opgave. Maximum: 1.00, minimum: .00. De p'waarde wordt
berekend door de gemiddelde score te delen door de maximaal te behalen score. Een p'-waarde
boven .85 wijst op een (extreem) makkelijke vraag, een p'-waarde beneden .30 wijst op een (extreem)
moeilijke vraag.
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betrouwbaarheid: Een belangrijke kwaliteit van de toets als geheel is de betrouwbaarheid. De
betrouwbaarheid is de mate waarin de scores consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar zijn.
Binnen de toets- en itemanalyse wordt de betrouwbaarheid geschat door te onderzoeken in hoeverre de
verschillende items in de toets allemaal hetzelfde meten. Dat wordt ook wel de interne consistentie genoemd.
De betrouwbaarheid wordt geschat door de berekening van een betrouwbaarheidscoëfficiënt. Dat is altijd een
getal dat ligt tussen 0 en 1. Hoe hoger dat getal, hoe betrouwbaarder de toets.

