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Ruth st Denis als Isis, 1904 
 
Wisselwerking tussen culturen 
Kandidaten en docenten vonden het examen kunst vwo van 2019 goed te doen: "Het 
leek zelfs makkelijker dan vorige jaren". De rode draad in het examen van dit jaar 
werd gevormd door exotische inspiratiebronnen en de wisselwerking tussen culturen. 
Dit thema sluit aan bij 'kunst intercultureel', een van de standaard 'invalshoeken voor 
reflectie' die zijn opgenomen in de syllabus. In dit examenjaar waren de volgende 
onderwerpen aan de orde: 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 in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. 



 
De culturele uitwisseling veranderde van karakter in deze periodes en 'uitwisseling' is 
wellicht ook niet altijd de juiste term om omgang met 'de ander' te beschrijven. In het 
examen was er aandacht voor het samenkomen van verschillende culturen aan het 
hof van koning Alfonso de Wijze in de dertiende eeuw in Toledo (Spanje) en voor 
initiatieven van de Nederlandse band BLØF om grenzen tussen culturen te 
doorbreken. Veder werden er vragen gesteld rondom de expeditie van gouverneur 
Johan Maurits naar Brazilië in 1636. De laatste onderwerpen in het examen vormden 
Ruth st. Denis, die inspiratie vond voor haar dans in de culturen van Noord-Afrika tot 
het Verre Oosten en de wisselwerking tussen Bollywood en Hollywood. 
 
Het examen werd gemaakt door circa 5100 kandidaten. De N-term werd vastgesteld 
op 1,0. Dit geeft aan dat het examen als geheel niet te moeilijk en niet te makkelijk 
was. Overigens wel moeilijker dan in 2018, toen de N-term 0,6 was. De gemiddelde 
moeilijkheidsgraad was p' .59.1 Van de in totaal 30 vragen bleken drie vragen aan de 
moeilijke kant en één vraag erg makkelijk. Het examen had een betrouwbaarheid van 
0,70 (coëfficiënt alpha).2 Het examen bleek goed te doen binnen de beschikbare tijd, 
vrijwel alle kandidaten formuleerden een antwoord op alle vragen in het examen. Op 
de laatste twee vragen van het examen gaf minder dan 3% van de kandidaten geen 
antwoord. 
 
Over dit examen zijn 9 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'. De meldingen leidden niet tot het neutraliseren van 
examenvragen of aanvullingen op het correctievoorschrift. Over het technisch 
verloop van de afname in de software Autoplay of Facet zijn geen meldingen 
binnengekomen.  
 



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. Docenten gaven 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.  
Verder gaven docenten aan dat kandidaten (en zijzelf) de toekenning van 
scorepunten bij enkele vragen te streng vonden. Bij sommige vragen werden veel 
(voor de hand liggende) antwoordmogelijkheden al gegeven, waardoor er voor de 
kandidaten minder antwoordopties overbleven. In andere gevallen kregen de 
kandidaten voor drie goede antwoorden geen 3, maar 2 scorepunten (voor twee, 
maar 1 scorepunt en voor één of geen juist antwoord 0 scorepunten). De 
examenmakers hebben hiervoor bewust gekozen, omdat bij sommige vragen de 
antwoorden relatief eenvoudig waren voor vwo-kandidaten. 
 
In 2019 vond voor de tweede keer een pilot plaats met examenafname in de software 
Facet. Kandidaten bekeken de vragen en bronnen in Facet en antwoordden op 
papier. Tijdens de examenbespreking van VONKC waren docenten positief over het 
gebruikersgemak van Facet.  
 

 
 
De non die geslagen werd, Afbeelding uit het handschrift Cantigas de Santa Maria 
 
Culturele uitwisseling in de middeleeuwen en de massacultuur  
Het eerste vragenblok bleek iets moeilijker dan het examen als geheel. Het had een 
gemiddelde p' waarde van .62. De vragen varieerden in moeilijkheid van p’waarde 
.46 tot .90, waarbij de laatste waarde hoort bij vraag 7. Dit bleek tevens de 
makkelijkste vraag van het examen. Kandidaten moesten hier uitleggen wat het 



hedendaagse politieke belang kan zijn van een uitvoering van de Cantigas de Santa 
Maria, zoals die van Jordi Savall. 
De eerste vraag van het examen zorgde tijdens de examenbespreking voor discussie 
tussen correctoren, ook via de Examenlijn van het College voor Toetsen Examens 
werd hierover een vraag gesteld. De vraag ging over het lied Pois que dos Reys 
Nostro Sennor. Kandidaten moesten twee kenmerken geven van de muziek die 
afwijken van de traditie van het gregoriaans. In het correctievoorschrift stond vermeld 
dat 'meerstemmigheid' als antwoord fout gerekend moet worden. Er waren 
correctoren van mening dat vanwege de liggende toon in deze uitvoering 
'meerstemmigheid' wél een juist antwoord. Bij meerstemmigheid gaat het echter om 
meerstemmig zingen. Overigens verdienden kandidaten die aangaven dat er sprake 
was van 'een begeleidende toon' of van 'instrumentale begeleiding' wel een 
scorepunt. De vraag was met een p' waarde van .54 van een gemiddelde 
moeilijkheidsgraad en had geen opvallende psychometrische waarden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Niet-westerse culturen als inspiratiebron voor Europese kunst in de 
zeventiende eeuw 
Het tweede vragenblok in het examen had een gemiddelde moeilijkheidsgraad (p' 
waarde .60), er zaten vragen tussen waar de kandidaten hoge scores behaalden, 
maar ook één vraag waar laag op werd gescoord. Het betreft vraag 15, deze had een 
p' waarde van .28.  

 
         
In de inleiding op de vraag werden al twee kenmerken van de klassieke bouwkunst 
genoemd en dat maakt de beantwoording van deze vraag moeilijker. In het 
beoordelingsmodel werden vijf juiste antwoordmogelijkheden opgesomd. Sommige 
docenten gaven aan dat deze vraag wat hen betreft buiten de stofomschrijving valt, 
anderen vonden de vraag geen probleem. 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. In de syllabus is een voorbeeld opgenomen 
van classicistische architectuur: het Paleis op de Dam. De examenmakers 
redeneerden daarom dat deze vraag te maken is op basis van transfer van kennis en 
door inzet van analysevaardigheden.  
 
 

 
 
Interculturaliteit tijdens de Cultuur van het Moderne en de Massacultuur 
Het laatste vragenblok had een gemiddelde moeilijkheidsgraad, een p'waarde van 
.56, en vormde daarmee het makkelijkste deel van het examen. Er waren geen heel 
moeilijke of erg makkelijke vragen. Ook verder waren er weinig bijzonderheden. 
Vraag 29 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 .44. Kandidaten die het goed 
scoorden op de gehele toets, scoorden ook goed op deze vraag.  
 

 
 



Het examen in 2020 
Voor het examenjaar 2020 gelden voor kunst (algemeen) vwo de onderwerpen:  
'Hofcultuur in de zestiende en zeventiende 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 2019 op enkele 
punten vernieuwd en is te vinden op www.examenblad.nl. 
In 2020 vindt de examenafname standaard 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. 
 
2   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. 
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