Het havo-examen kunst (algemeen) 2019

“Zolang ik jou heb, sta ik met beide benen op de grond, ik ben altijd bij je …“ hoorden 6969
eindexamenkandidaten door hun koptelefoon schalmen tijdens het eindexamen kunst (algemeen)
havo, dat op maandag 20 mei werd afgenomen. De Nederlandse artiest Ronnie Flex stond centraal
bij vraag 26 uit het examen, waarbij het met name ging over het gebruik van autotune in de muziek;
een techniek waar ook Ronnie naar eigen zeggen gebruik van maakt. Autotune is oorspronkelijk
software waarmee valse noten van zangers bij opnames of concerten digitaal gecorrigeerd kunnen
worden. Een bijkomend effect is de vervorming van de menselijke stem. Hierdoor krijgt de stem een
bepaalde eigenheid waarmee de artiest zichzelf kan profileren. Of juist niet? De kandidaat werd
gevraagd om argumenten voor en tegen het gebruik van autotune door artiesten te formuleren. Met
een p’-waarde (moeilijkheidsgraad i) van .69 leken de kandidaten daar prima uit te komen.
Testcorrectie
Dit jaar vond voor het eerst een testcorrectie voor kunst (algemeen) havo plaats. Aan deze
testcorrectie, geïnitieerd door het College voor Toetsing en Examens (CvTE), namen twintig docenten
deel, die middels sollicitaties via de vakverenigingen en CvTE waren aangenomen. Doel van de
testcorrectie is om eventuele hiaten in het correctievoorschrift te ontdekken, om deze vervolgens te
wijzigen of aan te vullen. Pas hierna wordt het correctievoorschrift online gepubliceerd. Dit gebeurde
onder hoge druk: maandag 20 mei om 12.00 uur stormden de examenleerlingen hun lokaal uit,
waarna de twintig docenten meteen aan de slag moesten met nakijken. Van tevoren waren de
docenten opgesplitst in vijf groepen. Elke groep werd verzocht een specifiek gedeelte na te kijken
van ten minste vier examens, en een examen in zijn geheel. Dit nakijken gebeurde aan de hand van
een concept-correctievoorschrift.
Op dinsdag 21 mei vertrokken de docenten in alle vroegte naar Utrecht om gezamenlijk en
nauwgezet het examen te bespreken, soms plenair, soms in groepen. Leerlingantwoorden en
opmerkingen werden tegen het licht gehouden, en tot slot werden aanbevelingen gedaan tot directe
wijzigingen in het correctievoorschrift. Het CvTE, de vaststellingscommissie kunst (algemeen) en de
toetsdeskundige van Cito waren allen aanwezig om te horen waar de knelpunten zaten. Woensdag
22 mei bespraken de voorzitter van de vaststellingscommissie en toetsdeskundige alle aanbevelingen

nogmaals kritisch door, waarna bijna alle aanbevelingen van de docenten door de voorzitter en
toetsdeskundige werden overgenomen. Dit resulteerde in een aangepast correctievoorschrift dat
woensdag om 17.00 op de site werd gepubliceerd, zodat op dat moment alle docenten met nakijken
konden beginnen. De testcorrectie werd over het algemeen door alle partijen als waardevol en
prettig ervaren, zo bleek uit de reacties. Het met elkaar in gesprek gaan en het van elkaar horen waar
je in de lespraktijk (als docent) en tijdens het constructieproces (als examenmaker) tegen aanloopt, is
niet alleen leerzaam, maar zorgt eveneens voor wederzijds begrip.
Het examen
Dit jaar werden de vaardigheden van deze eindexamenleerlingen getoetst aan de hand van
verschillende onderwerpen, namelijk stadsvernieuwing in de burgercultuur, de ontwikkeling van de
stomme film, elektronische muziek, en dans en technologie in de massacultuur vanaf de jaren
zeventig. Tijdens de landelijke examenbesprekingen in Utrecht, Tilburg, Amsterdam en Arnhem
bleken er geen heel grote struikelblokken in het examen te zitten. Wel was er enige onvrede over
vraag 28, waar de kandidaat een filmtechnische term moest benoemen én uitleggen voor een
scorepunt. Deze vraag kwam ook een aantal keer binnen bij de Examenlijn. De ontevredenheid lag
niet zozeer bij de vraag en het correctievoorschrift, die beide als duidelijk werden ervaren, maar bij
de puntentoekenning. De kandidaat moest namelijk zowel het aspect als de uitleg goed hebben voor
een punt. Zodra een van beide onderdelen niet juist was, mocht de docent geen punt toekennen.
Begrijpelijk dat dit tijdens het nakijken soms een gevoel van onrechtvaardigheid aanwakkerde bij de
docent.
Toch worden dergelijke vragen vaker gesteld, zie ook vraag 32 in het examen. (Sterker nog,
sommige examens, zoals het vmbo-examen drama, kennen overwegend dit type vragen.) Door de
examenmakers wordt verondersteld dat het benoemen van de filmtechnische term, reproductie is
(Kent de kandidaat de termen uit de syllabus?) en vervolgens wordt getoetst of zij/hij de term ook
begrepen heeft. Als je per onderdeel een punt zou toekennen, dan wordt het ineens een makkelijke
vraag.
Wanneer moet de kandidaat nu een aspect noemen en wanneer niet? Dat moet wanneer
daar expliciet naar wordt gevraagd: noem een aspect en beschrijf (vraag 28). Maar als de kandidaat
wordt gevraagd om iets uit te leggen of te beschrijven “aan de hand van twee aspecten van de
theatervormgeving” (vraag 25) of “aan de hand van twee vormgevingsaspecten op het schilderij”
(vraag 7), dan hoeft er geen aspect “genoemd” te worden. Dus ook niet als er staat “beschrijf twee
aspecten van de vormgeving” (vraag 4). In het correctievoorschrift staan de aspecten wel
opgenomen, maar dan tussen haakjes, als richtlijn voor de docent.
De resultaten
Uit de Quickscan-vragen die dit jaar door 292 docenten na de examenafname werden beantwoord,
bleek dat 60% van deze docenten vond dat het examen voldoende aansloot bij het gegeven
onderwijs en dat 22% van de docenten vond dat het examen onvoldoende aansloot bij het gegeven
onderwijs. De lengte van het examen was volgens 72% van de docenten ‘precies goed’. Iets meer dan
de helft van de docenten (51%) vond het examen ‘moeilijk’ en 38% van de docenten vond het
examen ‘niet te moeilijk/niet te makkelijk’. De docenten konden ook een waarderingscijfer geven en
deelden zessen (38%) en zevens (34%) uit met hier en daar een uitschieter naar onderen, een 5
(16%), en naar boven, een 8 (6%). De toets- en itemanalyse liet zien dat het examen goed op niveau
was. Zo was bijvoorbeeld de gemiddelde p’-waarde (moeilijkheidsgraad) een .58. De behaalde scores
resulteerden in een N-term van 1,0. Het gemiddeld percentage onvoldoende kwam daardoor uit op
18,9% en het gemiddelde cijfer op een 6,3.

De vier blokken

In het eerste blok werden vragen gesteld over de bouw van het Amsterdamse centraal station en
over het werk van George Breitner in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tijdens deze
periode werd er in het kader van stadsvernieuwing in Amsterdam veel gebouwd. De grote
bouwputten die ontstonden, vormden voor de Nederlandse schilder George Breitner een bron van
inspiratie, zoals te zien is op de linker afbeelding hierboven. Aan de kandidaat werd gevraagd om te
beschrijven op welke manier de vormgeving en hanteringswijze de vuiligheid van de bouwput hier
versterken (vraag 4). Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag, omdat vormgevingsaspecten en
hanteringswijze directe termen uit de syllabus zijn. Reproductie dus, waarna de kandidaat zijn kennis
moest toepassen op het schilderij. Ondanks deze niet heel moeilijke vraag (met een p’-waarde van
.67) was dit wel een van de meest onderscheidende vragen in dit examen. ‘Onderscheidend’
betekent dat de sterkere kandidaat, die haar/zijn begrippen waarschijnlijk goed had geleerd, deze
vraag beter maakte dan de zwakkere kandidaat.
De moeilijkste vraag van het examen bleek in dit blok gesteld te worden, namelijk vraag 3
(p’.24) waarbij de kandidaat moest uitleggen waarom de keuze voor de gotische bouwstijl past bij de
romantiek.
Het tweede blok ging over de Franse filmmaker en illusionist Georges Méliès en de ontwikkeling van
de stomme film in het begin van de twintigste eeuw. Georges Méliès regisseerde en produceerde
tussen 1896 en 1912 meer dan vijfhonderd films regisseerde en produceerde. Méliès was een
innovator in het gebruik van techniek in de vroege dagen van film, zoals special effects en kleur. Een
van zijn bekendste films is Le Voyage dans la Lune (Reis naar de maan uit 1902); een succesvolle film
die naadloos aansloot bij de belangstelling voor vreemde werelden en het angstaanjagende van
opkomende technieken destijds. Méliès’ interesse voor het vreemde, buitenaardse werd door de
surrealisten jaren later (her)ontdekt. Een gegeven dat de kandidaten maar al te goed begrepen:
vraag 16, die toetste waarom de surrealisten Méliès’ films interessant vonden, was met een p’waarde van .84 een van de makkelijkste vragen van het examen.

In het derde blok stond het gebruik van elektronica in de muziek vanaf de jaren 1920 centraal. De
intentie was om met dit blok een stuk muziekgeschiedenis te behandelen, dat de docent eventueel
zou kunnen gebruiken als lesmateriaal. De opkomst van de techniek vormde hierbij de rode draad.
De examenmakers namen de kandidaten mee op een reis door de tijd: van Russolo’s Intonarumori en
Antheils Ballet Mécanique – die beiden in hun muziek verwezen naar bewegende machines – naar
avant-gardecomponisten zoals Pierre Schaeffer, die in de jaren 50 nieuwe mogelijkheden van
elektronica in zijn muziek onderzocht. De Duitse groep Kraftwerk ging nog een stap verder en
gebruikte de synthesizer als uitgangspunt voor hun muziek, waarbij zij ook zichzelf als machines
(robots) presenteerden. De gestelde vragen over Kraftwerk bleken zeer onderscheidend te zijn (vraag
24 en 25). Tegenwoordig is het gebruik van technologie in de muziek, zoals bijvoorbeeld autotune,
niet meer weg te denken.
Het vierde en laatste blok van dit examen ging over de invloed van technologische ontwikkelingen op
de dans in de massacultuur. Kandidaten beantwoordden vragen over het gebruik van dans en/of
special effects in musicalfilms en zagen Fred Astaire ogenschijnlijk over de kop gaan in Royal
Wedding. (In werkelijkheid was het de roterende set die over de kop ging, terwijl de camera Astaire
in beeld bleef houden.) Een andere choreograaf die geïnteresseerd was in de combinatie van camera
en dans is de Nederlandse choreograaf Hans van Manen. Hij choreografeerde zijn ballet Live (1979)
voor een danseres, een cameraman en de gelijktijdige projectie van het opgenomen beeld op een
groot scherm. De richting van de dans op de vloer en op het scherm zorgden destijds samen voor een
verrassingseffect op het publiek. De kandidaat moest beschrijven hoe dat verrassingseffect dan
ontstond (p’.29).
Welke voordelen videoregistraties van dans konden bieden aan danshistorici en aan dansers
bleken kandidaten daarentegen een zeer eenvoudige vraag te vinden. Met een p-waarde van .85 was
dit de makkelijkste vraag van het examen. Het examen eindigde met de lichtinstallatie Future Self die
duidelijk maakte dat de verwording van mens tot machine of robot (Kraftwerk) een proces is dat ook
kan worden omgedraaid: een machine die menselijke trekjes heeft waardoor het (nog altijd) actuele
onderwerp van grensvervaging tussen mens en machine nog eens wordt benadrukt.
Het examen in 2020
Een algemene aanbeveling die is gedaan door de docenten die deelnamen aan de testcorrectie, is het
vaker opsplitsen van antwoorden in plaats van het aanbrengen van verschillende slashes in een
antwoord. Dit is een van de aandachtspunten waar de examenmakers in de toekomst op gaan letten.
In het centraal examen havo 2020 zal de tijdsperiode Cultuur van romantiek en realisme in
de negentiende eeuw plaats maken voor Burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw.
Deze periode zal de komende twee jaar getoetst worden, tezamen met de periodes Cultuur van het
moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw, en Massacultuur vanaf 1950.
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i

p'-waarde:

getal dat de moeilijkheidsgraad van een vraag aangeeft. Maximum: 1.00,
minimum: .00. De p'-waarde wordt berekend door de gemiddelde score op een
vraag te delen door de maximaal te behalen score op die vraag. Een p'-waarde
boven .85 wijst op een(extreem) makkelijke vraag en een p'-waarde beneden .30
wijst op een (extreem) moeilijke vraag.

