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Het Zuiderbad, Amsterdam, 1911 (foto gemaakt in 2016)
Algemene indruk
Op woensdag 22 mei bogen ruim 4000 examenkandidaten zich over het eerste tijdvak van
het havo-examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving (tehatex). Dit jaar was
het thema van het examen ‘Water’. Het ging over manieren waarop kunstenaars water
verbeelden en als inspiratiebron gebruiken voor hun werk. Het thema was ook te relateren
aan actuele vraagstukken rond duurzaamheid en milieu. Zo gingen enkele examenvragen
over de vormgeving van herbruikbare waterflessen en het logo van een organisatie die
aandacht wil vragen voor schoon drinkwater. Daarnaast bood het thema Water voldoende
aanknopingspunten met de middeleeuwen, de historische periode van voor 1800 die dit jaar
centraal stond.
Na de afname van het examen waren de reacties van de leerlingen overwegend positief:
“Havisten voelen zich als een vis in het water van een prima tehatex-examen” was de kop
van een blog op Scholieren.com. Klachten over tijdnood, zoals in eerdere jaren, bleven uit.
“Mooi. Er is zichtbaar moeite gedaan het examen korter te maken!”, was zelfs de eerste
reactie van een docent tijdens de landelijke nabespreking in Utrecht. De inspanningen van
de examenmakers om het examen beter op lengte te maken werden beloond. Dit jaar was
het examen met in totaal 34 vragen opnieuw iets korter dan voorgaande jaren. Ook was het
aantal woorden naar beneden bijgesteld en was er opnieuw extra aandacht besteed aan de
opbouw van (samengestelde) vragen. Dit laatstgenoemde aspect is immers ook van invloed
op de tijd die leerlingen nodig hebben om de vragen te maken. De uitkomsten van de

quickscan, de korte enquète die docenten invullen bij het aanleveren van hun scores in Wolf,
bevestigden deze positieve ontwikkeling: 78 procent van de docenten vond het examen
precies op de goede lengte. Vorig jaar was dat nog 29 procent.
Uit de analyse van het examen, op basis van de door docenten ingestuurde gegevens in
Wolf, was tevens af te leiden dat relatief weinig leerlingen de laatste vragen van het examen
hadden overgeslagen. Het overslaan van vragen is een belangrijke indicator voor problemen
met de lengte van het examen. Het percentage leerlingen dat de laatste vragen overslaat lag
eerdere jaren tussen de zes tot acht procent. Dit jaar was dat percentage gedaald tot drie
procent. Verder vond zeventig procent van de docenten het examen niet te moeilijk en niet
te makkelijk en 76 procent vond dat de inhoud voldoende tot goed aansloot op het onderwijs.
Al met al kreeg het examen het rapportcijfer 6,3.
Het is elk jaar weer een uitdaging voor de examenmakers om het examen op niveau te
houden en een goede mix te maken van makkelijke en moeilijke vragen. Dat lukte dit jaar
niet helemaal. De analyse van het examen liet zien dat het examen makkelijker was dan de
examenmakers hadden ingeschat. De N-term werd door het College voor Toetsen en
Examens (CvTE) vastgesteld op 0,7. In 2018 was dat 0,9. Het examen als geheel had een
gemiddelde p’-waarde van .60. De gemiddelde p’-waarde of het ‘gemiddeld percentage
goed’ is een maat voor de moeilijkheidsgraad van de toets of opgave, en 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 en een p’-waarde onder .30 wijst op een
(extreem) moeilijke vraag. In dit examen ontbraken extreem makkelijke vragen en bleek
slechts één vraag – vraag 6 – extreem moeilijk: deze had een p’-waarde van .20.
De blokken
Het eerste opgavenblok, met de titel ‘Onder water’, opende traditiegetrouw met architectuur.
Het baptisterium van Pisa diende als bron voor vragen over de kenmerken van romaanse en
gotische stijl. Het benoemen van stijlkenmerken ging de leerlingen goed af (p’-waarde van
.66). Minder makkelijk bleek de vraag naar de manier waarop de architect in het exterieur de
indruk van luchtigheid wist te creëren (p’-waarde .42). Vragen die een beschouwelijk karakter
hebben, zijn voor leerlingen in de regel goed te doen, zoals vraag 8 over de gordijnen van
geweven staal van het Noorderparkbad in Amsterdam.

Als een beroep gedaan wordt op de kennis van de kunstgeschiedenis, wordt het voor
leerlingen lastiger. Vraag 6 van dit opgavenblok bleek met een p’-waarde van .20 zelfs
extreem moeilijk. Hier werd gevraagd naar de mengelmoes van stijlen in de gevels van het
Zuiderbad. In deze vraag werd kennis van neostijlen gecombineerd met de toepassing ervan
op bepaalde typen gebouwen. Op de nabespreking adviseerden docenten om in de
toekomst bij dit toch al lastige kennisgebied in elk geval te kiezen voor meer voor de hand
liggende voorbeelden.
Met in totaal 13 vragen was dit eerste blok langer dan gebruikelijk. Bovendien was het blok
niet uitsluitend gericht op architectuur. Met enkele vragen over Swimming Pool, een
kunstwerk van de Argentijnse kunstenaar Leandro Erlich, werd het opgavenblok afgesloten.
De laatste vraag was een meerkeuzevraag. Die leidde tot verwarring bij de leerlingen over
het feit of dit werk een voorbeeld was van een happening, een installatie, een readymade of
land art. Ruim veertig procent van de leerlingen koos voor het juiste antwoord (installatie),

maar een even groot percentage dacht dat het een readymade betrof. Ofschoon het
zwembad bepaald geen readymade was, leek het werk op het eerste gezicht wel een kanten-klaar zwembad, en was de genoemde afleider toch net iets te verleidelijk.
Het tweede opgavenblok, ‘De Zondvloed’, bevatte overwegend vragen over schilderkunst en
stond in het teken van water dat het (voort)bestaan kan bedreigen. Het blok opende met
voorstellingen van de ark van Noach uit middeleeuwse manuscripten. Miniaturen zoals deze
horen tot de basisstof van de middeleeuwen. De leerlingen waren goed voorbereid en
konden aardig overweg met de vragen over ruimteweergave en het doel van dergelijke
miniaturen. Op laatstgenoemde vraag wist tachtig procent van de leerlingen het juiste
antwoord, en daarmee was deze vraag de makkelijkste van het hele examen.
Vraag 23 uit dit blok werd tijdens de bespreking in Utrecht uitgeroepen tot de beste van het
examen. Leerlingen werden uitgedaagd na te denken in hoeverre de context waarin een
kunstwerk gepresenteerd wordt, van invloed is op de interpretatie ervan. De vraag had
betrekking op een werk van de Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang. Hij liet een boot met
opgezette dieren over een sterk vervuilde rivier varen, alvorens het hele schip met dieren en
al in een galerie te presenteren. De leerlingen moesten twee argumenten geven ter
ondersteuning van de bewering dat door deze tocht het kunstwerk als protestmiddel
effectiever was dan wanneer de kunstenaar de boot rechtstreeks in de galerie had geplaatst.

Cai Guo-Qiang, De negende golf, 2014
In het derde opgavenblok ‘Boodschap in een fles’ stond de toegepaste kunst centraal. In dit
blok ging het over de vormgeving van waterflessen. Het blok opende met vragen over een
kristallen karaf naar een ontwerp van de glaskunstenaar A.D.Copier, een voorbeeld dat zich

goed leent voor vragen over modernisme. De Spa-fles en de dopper waren voorbeelden die
voor leerlingen goed herkenbaar zijn.
Met de bijzondere waterflessen die de organisatie Join the Pipe op de markt brengt, en
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de aanleg van tappunten voor schoon drinkwater,
kwam ook de actualiteit aan bod. Welke rol kunnen vormgevers spelen als het gaat om
aandacht te vragen voor een maatschappelijke kwestie?

Mark Schulte, ontwerp waterfles voor Join the Pipe
Ofschoon dit laatste blok het makkelijkste bleek (gemiddelde p’-waarde .61), werd de
voorlaatste vraag naar de betekenis van de waterfles voor Join he Pipe door relatief veel
leerlingen overgeslagen. Om de leerlingen op weg te helpen werden in de leg-uitvraag drie
aspecten genoemd aan de hand waarvan ze de antwoorden konden formuleren. Mogelijk
zag deze opzet eruit als ‘te arbeidsintensief’ en was dat de reden, naast het feit dat
leerlingen op het eind vermoeid raken, dat deze vraag door drie procent van de leerlingen
werd overgeslagen. Overigens bleek uit de analyse dat deze vraag wel goed onderscheid
maakte tussen vaardige en minder vaardige leerlingen.
Ten slotte
Een examen dat goed op lengte is, maar iets makkelijker dan ingeschat. Deze conclusies
geven de examenmakers het vertrouwen dat ze op de goede weg zitten. De focus wordt nu
iets verlegd naar voorbeelden van kunstwerken die enerzijds leerlingen meer houvast bieden
omdat ze herkenbaarder zijn, en anderzijds examenmakers voldoende uitdagingen bieden
voor het construeren van iets moeilijkere vragen. Kunstwerken zoals de hedendaagse ark
van Noach van de Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang.

