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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 
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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Onder water 
 

 1 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 
− zware muur / gesloten muurvlak (weinig ramen) 
− ronde boogvormen / rondbogen 
− sober gedecoreerd / weinig versiering 
 
per juist kenmerk 1 
 

 2 maximumscore 3 
Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• Indruk van luchtigheid ontstaat door de gelaagdheid / geleding van de 

muur (de vele uitstekende details) en/of door de afwisseling van open 
en gesloten vormen (het lijkt op kantwerk) 1 

• twee van de volgende voorbeelden: 2 
− het driehoekige maaswerk / tracering (boven de zuilenrij) 
− opengewerkte versieringen zoals vele pinakels, hogels e.d. (t.o.v. 

de gesloten romaanse bogenrij / spaarveld) 
− de open bogengalerij / de vele vrijstaande zuiltjes voor de muur 

 
 3 maximumscore 3 

drie van de volgende aspecten: 
− Het doopvont staat in het midden van het baptisterium / de kapel (in de 

centraalbouw). 
− Het doopvont wordt omringd door een zuilengalerij / zuilen. 
− Het doopvont staat op een verhoging (er leiden enkele traptreden 

naartoe). 
− De zwarte diagonale lijnen in de vloer leiden naar / komen samen in 

het doopvont en/of de achthoekige vorm van het doopvont wordt 
herhaald / geaccentueerd door de belijning in de vloer (het doopvont 
staat in het hart van een web van lijnen). 

 
per juist aspect 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 



 

 HA-5001-a-19-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 1 
De achthoek staat voor de wederopstanding van Christus / het (opnieuw) 
tot leven komen en de onderdompeling in het doopvont wordt ook gezien 
als het begin van nieuw leven / het opnieuw geboren worden (als christen) 
/ het wegwassen van de (erf)zonde. 
 

 5 maximumscore 2 
Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• De ijzeren constructie maakt skeletbouw mogelijk, waardoor de 

zijmuren (niet dragend hoeven te zijn en) grote ramen kunnen bevatten 
en/of maakt het plaatsen van glas in het dak mogelijk waardoor veel 
daglicht kan binnenvallen (voordeel) 1 

• De ijzeren constructie is zo sterk dat het mogelijk is om één grote 
ruimte te overspannen / een hal te overkappen zonder pilaren te 
plaatsen, en dat maakt de aanleg van een groot zwembad mogelijk 
(voordeel) 1 

 
 6 maximumscore 1 

Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Voor dit nieuwe type gebouwen (fietshal, overdekt zwembad) bestonden 
nog geen voorbeelden in de geschiedenis. Architecten zochten naar een 
passende stijl (een mengelmoes van stijlen). 
 
of 
 
Het nieuwe gebouw (fietshal, overdekt zwembad) moest passen bij 
bestaande gebouwen uit de directe omgeving (zoals het in neogotische en 
neorenaissancistische stijl opgetrokken Rijksmuseum). 
 

 7 maximumscore 3 
drie van de volgende aspecten: 
− De fontein is versierd met mozaïek / fraaie tegels. 
− De fontein is een waterval (cascade) van overvloedig stromend water. 
− De fontein wordt sprookjesachtig aangelicht. 
− De fontein heeft een sierlijke / barokke vorm (zoals aanwezig in 

klassieke tuinen). 
− De fontein is centraal en/of verhoogd geplaatst (zoals een balkon / 

bordes). 
 
per juist aspect 1 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 8 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− (lijnen) De verticale lijnen / plooien in het (stalen) weefsel roepen 

associaties op met een 'gordijn van regen' (benaming voor hevige 
regenval die recht naar beneden valt). 

− (structuur) De rimpelige structuur van het (stalen) weefsel roept 
associaties op met stromend water / een bewegend wateroppervlak. 

− (licht) Het metaal glinstert in de zon / weerkaatst de zon zoals reflectie 
van zonlicht op water. 

− (contour) De golvende contourlijn roept associaties op met de 
golfbeweging van water. 

 
per juist antwoord 1 
 

 9 maximumscore 2 
twee van de volgende voorbeelden: 
− (contour / vorm) De gordijnen hebben een golvende contour / 

organische vorm en die verzacht de overgang van het strenge gebouw 
naar de natuurlijke omgeving. 

− (transparant) Het gordijn is transparant (zoals vitrage) en maakt het 
zicht op het gebouw en/of op het buitenterrein wat wazig (camoufleert 
deels het gebouw). 

− (ruimte / diepte) Het gordijn vormt een dun laagje tussen binnen en 
buiten (zoals een coulisse) en verzacht de overgang van buiten (via de 
open structuur) naar de (gesloten) wand.  

 
per juist voorbeeld 1 
 

 10 maximumscore 1 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Het voornaamste doel van het Zuiderbad was oorspronkelijk om de 
hygiëne van burgers te verbeteren en/of burgers meer te laten bewegen 
(fysieke gezondheid verbeteren), terwijl het voornaamste doel van het 
Noorderparkbad is om burgers te laten ontspannen / te laten recreëren en 
te bewegen (geestelijke gezondheid en fysieke conditie). 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 11 maximumscore 1 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Het is een klein zwembad (met een trapje) dat in een lege / strakke ruimte 
past (en lijkt daarmee op een particulier / privézwembad bij iemand thuis). 
 
of 
 
Het zwembad met trapje past goed bij de lege / strakke ruimte met houten 
vloer en glazen dak, alsof het een ruimte voor sport / ontspanning betreft. 
 

 12 maximumscore 2 
• (boven) Van bovenaf ziet de beschouwer in het bad mensen (met 

kleren aan) onder water staan / in normaal tempo lopen (en niet 
vertraagd door de weerstand onder water) en naar boven kijken.  
Deze situatie komt niet overeen met een alledaagse ervaring van een 
zwembad / met de dagelijkse werkelijkheid, en roept daardoor een 
gevoel van vervreemding op 1 

• (onder water) In een leeg zwembad staan onder (een glasplaat met) 
een laagje water is vervreemdend omdat deze situatie weliswaar doet 
denken aan onder water zijn (zwemmen, nat worden, adem inhouden) 
maar je wordt niet nat en/of je kunt wel ademen en/of je kunt niet 
zwemmen 1 

 
 13 B 

 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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De zondvloed 
 

 14 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
− Op afbeelding 14 is weinig water te zien (laag water) en op afbeelding 

15 beslaat het water een groot deel van de voorstelling (hoog water). 
− Op afbeelding 14 is het water rustig / zijn er weinig golven en op 

afbeelding 15 is het water wild / zijn er veel golven. 
− Op afbeelding 14 is er alleen water onder de ark, en op afbeelding 15 

stroomt er ook water uit de hemel en/of rivieren. 
− Op afbeelding 14 ligt er niets in het water en op afbeelding 15 liggen er 

(verdronken) dier- en mensfiguren in het water. 
 
per juist antwoord 1 
 

 15 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
− Door van de vele mens- en dierfiguren alleen de hoofden weer te 

geven kan de maker laten zien dat het er veel zijn en door die 
vereenvoudiging blijft de voorstelling toch overzichtelijk. 

− Door de dierenkoppen binnen de kaders van de ramen te stapelen kan 
de maker laten zien dat het er veel zijn en blijft de voorstelling door de 
ordening toch overzichtelijk. 

− Door alle mens- en dierfiguren vereenvoudigd (zonder details, 
versiering) weer te gegeven kan de maker veel figuren laten zien en 
blijft de voorstelling overzichtelijk en/of door sterke stilering kan de 
maker veel figuren kwijt die onderling goed te onderscheiden zijn, wat 
zorgt voor overzichtelijkheid. 

− Door het 'huis' op de boot drie lagen / verdiepingen te geven laat de 
maker zien dat de boot groot is en door de verschillende ramen te 
vullen met mens- en dierfiguren laat hij zien dat alle 
lagen/verdiepingen gevuld zijn. Beide zorgen voor een overzichtelijke 
ordening. 

− Door gebruik te maken van slechts twee kleuren (oranjerood en blauw) 
naast wit zijn de vele dierfiguren (binnen de kaders van de ramen) 
goed uit elkaar te houden en blijft de voorstelling toch overzichtelijk. 

 
per juist antwoord 1 
 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 16 maximumscore 2  
twee van de volgende: 
− (perspectief) De ark op afbeelding 16 is verkort weergegeven. 
− (perspectief) De ark is diagonaal / schuin / driekwart in beeld geplaatst 

zodat er meer van de boot te zien is.  
− (plasticiteit door licht en donker) Op afbeelding 16 is de plasticiteit van 

de boeg en/of de kleding van de mensen en/of de bomen en/of de 
romp van de boot meer uitgewerkt door gebruik van licht en donker / 
schaduw. 

− (indeling in plans) Op afbeelding 16 is een indeling in voorgrond (oever 
met planten) en achtergrond (de zee, de lucht) te zien (op afbeelding 
14 is nauwelijks diepte / is de gouden achtergrond decoratief). 

 
per juist antwoord 1 
 

 17 maximumscore 1 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Het voornaamste doel van deze miniaturen is het vertellen / illustreren 
(soort stripverhaal) van een religieus verhaal / een religieuze boodschap 
(in dit geval het verhaal van de ark van Noach). 
 

 18 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
− Er zijn hoge golven / golven met punten te zien. 
− Wolken (lucht) en (zee)water vormen samen één woeste werveling / 

kolkende massa / worden tot een stormachtige beweging opgezweept. 
− De boot wordt verzwolgen door de zee / verdwijnt bijna in zee. 
− Het rood met zwarte noodsignaal hangt als een dreigende wolk in de 

lucht. 
 
per juist antwoord 1 
 
 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 19 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
− De expressieve / felle toets versterkt het woeste / striemende effect 

van de storm. 
− Het schilderen in verschillende (soms haaks op elkaar staande) 

richtingen versterkt het effect van wervelende storm / een woeste 
doorgaande beweging. 

− Het witte hoogsel suggereert witte schuimkoppen / striemende sneeuw 
en versterkt het effect van een woeste (sneeuw)storm op zee. 

− Het werken in transparante en/of overlappende lagen versterkt het wild 
samengaan van windvlagen, striemende sneeuw en opspattend 
zeewater / versterkt het allesomvattende effect van de storm. 

 
per juist antwoord 1 
 

 20 maximumscore 2 
Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• (romantische visie) De mens is klein / nietig en onmachtig ten aanzien 

van de overweldigende (goddelijke) kracht / macht van de natuur en/of 
de mens is overgeleverd aan de kracht / macht van de natuur 1 

• (onderwerp) De stoomboot, in die tijd een voorbeeld van (menselijke) 
vooruitgang in techniek, heeft de grootste moeite om stand te houden 
tegen de overweldigende kracht van de natuur 1 

 
 21 maximumscore 2 

twee van de volgende: 
− De boot vol dieren roept associaties op met de boot / ark van Noach, 

waarop zich ook veel dieren bevinden. 
− De grote verscheidenheid aan dieren op de boot doet denken aan de 

verschillende diersoorten (van elke soort een mannetje en een 
vrouwtje) die aan boord van de ark van Noach gingen. 

− Het ernstig vervuilde rivierwater roept associaties op met de zondvloed 
/ met de grote overstroming die al het leven bedreigt. 

− De dieren liggen / hangen erbij alsof zij uitgeput / doodziek zijn. Dit 
roept associaties op met de gevaarlijke situatie / de zondeval uit het 
verhaal van de ark van Noach. 
of 
De dieren lijken net gered uit een gevaarlijke situatie en dat doet 
denken aan Noach en zijn ark, die de redding vormen voor de (in hun 
voortbestaan bedreigde) dieren. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• In de miniatuur met de ark van Noach gaat het om een religieuze 

boodschap / een straf van God (met de zondvloed straft hij de mens 
voor diens fouten / zonden) 1 

• In het werk van de Chinese kunstenaar gaat het om (een commentaar 
op) een maatschappelijk probleem / milieuprobleem / klimaatprobleem: 
de mens bedreigt het voortbestaan van de aarde (bijvoorbeeld door 
vervuiling van rivieren of door de opwarming van de aarde)  1 

 
 23 maximumscore 2 

Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• Groter publieksbereik: de boot vaart bijvoorbeeld langs een stad, 

waardoor veel meer mensen het werk zien dan wanneer het werk 
alleen in een galerie geplaatst wordt (waar vooral kunstliefhebbers 
komen) 1 

• Versterking van de inhoud: door de boot met (dood)zieke dieren in de 
context van de vervuilde rivier te laten zien wordt de aandacht meer op 
de vervuilde rivier gericht / wordt de inhoudelijke zeggingskracht van 
het werk vergroot (dan in de galerie, waar meer aandacht zal zijn voor 
de vormgeving van de boot) 1 

 
 

Boodschap in een fles 
 

 24 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
− (vorm) De bolle vorm van de karaf doet denken aan een waterdruppel. 
− (materiaal) Het materiaal glas / kristal is helder / transparant en doet 

denken aan helder water. 
− (materiaal) Het (glazen) oppervlak van de karaf glanst en dat doet 

denken aan reflectie in water. 
− (vorm) De stop, die bestaat uit drie bolle vormen onder elkaar (die 

kleiner worden), doet denken aan luchtbellen in water / druppelen. 
− (kleur) De karaf is kleurloos, zoals helder water. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2  
twee van de volgende: 
− de (herhaling van de) geometrische vorm / bolvorm 
− Het ontwerp / de vorm van de karaf vloeit voort uit de functie (form 

follows function) een bol met een schenktuit (kolf) en/of uit het blazen 
van glas (bolvorm). 

− geen versiering / eenvoudige versiering (die voortkomt uit de 
basisvorm, zoals de stop met drie kleine bollen) en/of strakke 
vormgeving 

 
per juist antwoord 1 
 

 26 maximumscore 1 
een van de volgende: 
− De kleine bolvormen passen in de hals en zorgen ervoor dat de grote 

bolvorm op de hals blijft zitten / niet van de hals rolt. 
− De kleine bolvormen zorgen voor gewicht zodat de stop de hals goed 

afsluit (en er geen stof of zuurstof in de fles kan komen). 
 

 27 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De ribbels hebben de vorm van golven / zijn golvende lijnen. 
− De ribbels herhalen zich als rimpelingen in het water. 
− De golvende lijnen / ribbels op de voorkant en achterkant verspringen 

ten opzichte van elkaar / kruisen elkaar optisch waardoor het effect van 
golving / rimpeling in het water ontstaat. 

− De golvende lijnen / ribbels (direct onder het etiket) vormen een soort 
draaikolk. 

− De onderste golvende lijnen / ribbels bewegen omhoog alsof er een 
opwaartse druk is / luchtbel onder zit. 

− De bovenste ringen lijken een aanduiding van het hoogste waterpeil. 
 
per juist antwoord 1 
 

 28 maximumscore 2 
• De ribbels zorgen voor meer grip als je de fles vasthoudt 1 
• De ribbels zorgen voor meer stevigheid in de opbouw van de fles 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
twee van de volgende redenen: 
− Het logo is daarmee kernachtiger (krachtiger) en zodoende makkelijker 

te onthouden / sneller herkenbaar. 
− Het logo is daardoor op meer manieren toepasbaar, bijvoorbeeld op 

klein formaat en/of in een kleur. 
− Het logo is daardoor eenvoudiger te reproduceren (simpele 

druktechnieken). 
− Het logo is daardoor abstracter / minder tijdsgebonden (minder gauw 

gedateerd). 
 
per juiste reden 1 
 

 30 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− Het witte deel met blauwe dop kan als losse drinkbeker gebruikt 

worden. 
− De blauwe dop kan gebruikt worden als afsluiting van de fles én als 

voetje voor de beker (zodat deze kan staan). 
− De fles kan van binnen goed schoongemaakt worden. 
− De fles kan op hygiënische wijze gedeeld worden met een ander (de 

een neemt een slok uit de fles en de ander uit de beker). 
− Als je een onderdeel kwijtraakt / een onderdeel kapotgaat, kun je het 

vervangen (zonder dat je de hele fles hoeft te vervangen). 
 
indien drie antwoorden juist  2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 31 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Een variatie in kleur / opdruk is voordelig voor het gebruik in een 

gedeelde omgeving (in een gezin, op school of kantoor) omdat de 
flessen goed uit elkaar te houden zijn. 

− Door variatie in opdruk / kleur kan de consument een hippe variant 
maken / meegaan met de mode / trends. 

− Bij aanschaf van meerdere flessen in verschillende kleuren kan de 
consument een meerkleurige / bonte fles samenstellen. 

− Met een persoonlijke opdruk / logo kan een consument reclame maken 
voor een (ander / eigen) product. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 3 
• Het ontwerp van Schulte is gebaseerd op een systeem van kunststof / 

plastic buizen dat bestaat uit verschillende aan elkaar te koppelen 
(basis)onderdelen 1 

• twee van de volgende voorbeelden: 2 
− Elke fles heeft de buis als basisvorm. 
− Er zijn vijf verschillende varianten op de buisvorm die 

overeenkomen met onderdelen van een waterleiding (zoals de Y- 
vorm). 

− Elke fles is te koppelen aan een andere fles en vormt zo een 
leiding. 

 
Opmerking 
Als bij het tweede deel van de vraag één juist voorbeeld wordt gegeven, 
één scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 3 
Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• (vormgeving) De vormgeving van de waterflessen is ontleend aan (de 

delen van) een waterleidingsysteem 1 
• (inhoudelijke betekenis) De vormgeving is gericht op het voornaamste 

doel van de organisatie, namelijk zo veel mogelijk mensen van 
(schoon) drinkwater voorzien en/of door deelname aan dit project 
(financieel) bij te dragen aan de realisatie ervan 1 

• (gebruiksfunctie) Van alle varianten drinkflessen is alleen het rechte 
model geschikt om uit te drinken en te vervoeren (in een tas), de 
andere varianten hebben onnodige / onpraktische uitsteeksels en/of 
twee openingen en/of zijn krom en daarmee niet handig in gebruik 1 

 
 34 maximumscore 1 

Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Het logo verbindt het idee van een waterleiding die (vrijwel) door alle 
landen loopt aan het idee van een (sociaal) netwerk van deelnemers dat 
alle landen op de wereld / de hele wereldkaart omvat (Doelstelling van Join 
the Pipe is om de hele wereld van schoon drinkwater te voorzien. Hiervoor 
is een sociaal netwerk nodig.) 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei. 
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
afbeelding 1 baptisterium, Pisa, 1153, https://www.toscanetips.nl/vakantie-tips-west-

toscane/pisa/bezienswaardigheden/baptisterium/ 
afbeelding 2 interieur baptisterium, Pisa, https://www.flickr.com/photos/ricci-

armani/9471666704/ 
afbeelding 3 baptisterium doopvont, Pisa, http://descobrirviajando.blogspot.nl/2015/04/pisa-

6-dia.html 
afbeelding 4 en 5 exterieur Zuiderbad, Amsterdam, https://www.wvau.nl/103/?form_20.replyids 

=20&form_17.replyids=62,36,19,7,23,50,53,15,28,35,4,27,55 
afbeelding 6 en 7 interieur Zuiderbad, Amsterdam, https://www.amsterdam.nl/zuiderbad/ 
afbeelding 8, 9 en 10 de Architekten Cie. Noorderparkbad, 2014 http://www.cie.nl/projects/60 en 

https://www.google.nl/search?q=noorderparkbad+gordijnen&safe=active&rlz=1C
1GGRV_enNL783NL783&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi43Izmh
7rZAhXsAMAKHe4lAKkQ_AUICigB&biw=878&bih=872 

afbeelding 11 ligweide Noorderparkbad,  
https://rookvrijegeneratie.nl/nieuws/alle-gemeentelijke-zwembaden-in-
amsterdam-rookvrij# 

afbeelding 12 en 13 Leandro Erlich, Swimming Pool, Museum Voorlinden, en https:// 
www.nationalestaalprijs.nl/deelnemende-projecten/detail/utiliteitsbouw/museum-
voorlinden http://www.voorlinden.nl/tentoonstelling/highlights/ 

afbeelding 14 William de Brailes, De dieren betreden de ark van Noach, ca.1230  
http://thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W106/description.html 

afbeelding 15 William de Brailes, De zondvloed, ca. 1230, 
http://thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W106/description.html 

afbeelding 16 Meester van het getijdenboek van Johannette Ravenelle, Ark van Noach, 1395-
1401, http://jessehurlbut.net/wp/mssart/?manuscript-id=bnf-fr-159 
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afbeelding 17 J.M.W. Turner, Sneeuwstorm - stoomboot bij de monding van een haven, die 
noodsignalen afgeeft in ondiep water, 1842, Tate Gallery London, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner_-
_Snow_Storm_-_Steam-Boat_off_a_Harbour%27s_Mouth_-_WGA23178.jpg 

afbeelding 18 Cai Guo-Qiang, The Ninth Wave, 2014, https://news.artnet.com/exhibitions/cai-
guo-qiang-sends-ark-of-undead-animals-up-huangpu-river-what-63763 

afbeelding 19 Cai Guo-Qiang, The Ninth Wave, 2014, http://www.chinafile.com/multimedia/ 
photo-gallery/silent-spring-huangpu-river 

afbeelding 20 A.D. Copier, karaf,1963, http://galerie-verboog.nl/verkoop/a-d-copier-karaf.html, 
laatst geraadpleegd op 18-06-2018 

afbeelding 21 wegwerpflesje Spa, 500ml, http://www.verseveldtonline.nl/autoimg/ 
1481010/900x900/ffffff/spa-mineraalwater-reine-0-5-liter-per-petfles-pak-24-
stuks-.jpg 

afbeelding 22 Rinke van Remortel, Dopper, 2010, 24 cm hoog, https://www.bol.com/nl/p/ 
dopper-drinkfles-450-ml-blauw/9200000021784173/ 

afbeelding 23 Rinke van Remortel, Dopper customized, http://modernisticdesign.blogspot.nl 
/2011/10/dopper-water-bottle-by-rinke-van.html 

afbeelding 24 DWARS / Mark Schulte, Pipe Bottl, 2009, http://beachpackagingdesign.com/wp-
content/uploads/2012/08/Big-Join-the-Pipe-Bottles.jpg 

afbeelding 25 http://join-the-pipe.org/assets/img/tap_here_tap_there.jpg 
 
figuur 1 interieur Zuiderbad, Amsterdam, http://mapio.net/pic/p-71114150/  
figuur 2 en 3 gordijn van staal, http://www.twentinox.com/projecten/item/48/metalen-gordijn-

noorderparkbad-amsterdam 
figuur 4 Leandro Erlich, Swimming Pool, Museum Voorlinden, foto Walter Autumn, 

http://www.skny.com/news-and-events/leandro-erlich-swimming-pool 
figuur 5 A.D. Copier, stop van karaf,1963, http://www.tussenkunstendesign.nl/Verkochte 

-artikelen/23-Copier-karaf-AD-Collectie.html 
figuur 6 Jean d'Ylen, Spa monopole, 1923 http://www.pictorem.com/40152/Spa-

Monopole%20-%20Leau%20qui%20petille.html 
figuur 7 logo van Spa, http://www.verseveldtonline.nl/autoimg/ 

1481010/900x900/ffffff/spa-mineraalwater-reine-0-5-liter-per-petfles-pak-24-
stuks-.jpg 

figuur 8 logo van Join the Pipe, http://join-the-pipe.org/sg?_escaped_fragment 
_=/project/a-bogo-bottle-for-every-child 

 
Alle (overige) bronnen voor het laatst geraadpleegd op 18-07-2018. 
 
 
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft ernaar gestreefd de auteursrechten 
op hier gebruikt materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks 
meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met 
Cito. 
 

einde  
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