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Albrecht Dürer, Hase, 1506

Albrecht Dürer, Adam und Eva, 1504

Op donderdag 27 mei 2021 maakten ongeveer 2.450 kandidaten het centraal schriftelijk
examen tehatex vwo. "Een lust voor het oog", constateerde een van de docenten naar
aanleiding van het afbeeldingenblad van het examen. De docenten die deelnamen aan de
online examenbesprekingen waren vrijwel unaniem enthousiast over het gebruikte
bronmateriaal. Ruim de helft van het examen ging over kunstwerken en teksten die
opgenomen waren als voorbeelden in de syllabus. De uitkomsten van de quickscan, de korte
enquête die de docenten invullen bij het aanleveren van hun scores in Wolf, bevestigden dit
positieve beeld. 80 procent van de docenten vond het examen voldoende tot goed aansluiten
bij het gegeven onderwijs. Toch bleek het examen moeilijk en iets te lang. Uit de toets- en
itemanalyse, die gebaseerd is op de door docenten ingevulde gegevens in Wolf, was af te
leiden dat 4 tot 6 procent van de examenkandidaten de laatste twee vragen had gemist. Het
oordeel van de docenten sloot aan bij deze bevindingen: 53 procent van de docenten vond
het examen te lang en 63 procent vond het examen moeilijk tot te moeilijk. Tijdens de online
examenbesprekingen gaven de docenten aan dat hun leerlingen als gevolg van de coronamaatregelingen minder goed voorbereid waren op dit examen. Desondanks waren de
docenten tevreden over het examen als geheel. Ze waardeerden het examen met een 6,4.
Via de Examenlijn van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) kwamen vier
meldingen binnen over het examen. Geen ervan leidde tot een aanpassing in het
correctievoorschrift. De N-term werd door het CvTE vastgesteld op 1,5.

De afzonderlijke opgavenblokken
Het examen bestond uit drie opgavenblokken, waarvan het eerste blok met een p'-waarde
van .60 het makkelijkst bleek. i Het tweede blok was het moeilijkst (p'.49). In het eerste blok,
'Mooi van nature', stonden schilderkunst en beeldhouwkunst centraal. Het ging over
verschillende schoonheidsconcepten in de kunstgeschiedenis en hoe kunst zich verhoudt tot
de natuur. In de syllabus met het thema 'Voorbeeldig' komen deze onderwerpen uitgebreid
aan de orde. De eerste vraag ging over het werk Hase van Dürer, een voorbeeld van het
direct naar de werkelijkheid schilderen, en was door de examenmakers bedoeld als een
makkelijke inleidende vraag, tevens een opstapje naar de verschillende visies op schoonheid

in de renaissance. De kandidaten hadden er nauwelijks problemen mee: de vraag had een
p'-waarde van .80. Dit lag anders bij vraag 4, een van de moeilijkste vragen van het examen
en de enige meerkeuzevraag.

Hier moesten examenkandidaten bekend zijn met het concept 'natura naturans'. Het betrof
weliswaar syllabusstof, maar het concept bleek voor de meesten toch lastig te begrijpen, laat
staan toe te passen. 31 procent van de kandidaten wist het juiste antwoord: C.

Francesco Borromini, plattegrond en koepel van de San Carlo alle Quattro Fontane, 1638-1677

Het tweede opgavenblok ging over architectuur, een kunstdiscipline waarmee leerlingen
meestal minder goed uit de voeten kunnen. De vragen in dit blok gingen over de strijd die
twee architecten in de zeventiende eeuw (Bernini en Borromini) voerden over het bouwen in
'de juiste stijl'. De voorbeelden kwamen regelrecht uit de syllabus. Toch was vraag 13 (p'.30),
waarbij kennis van en inzicht in de opbouw van een koepel vereist was, te hoog gegrepen.
Ook het debat over de herbouw van de parlementsgebouwen in Londen in de eerste helft
van de negentiende eeuw was syllabusstof. Maar de kandidaten wisten zich toch geen raad
met wat architect Pugin precies bedoeld had met zijn kritische kanttekening bij het
prijswinnende ontwerp dat hij samen met zijn partner Sir Charles Barry had ingediend, en dat
eigenlijk een compromis was geweest.

Iets minder dan de helft van de kandidaten haalde geen enkel scorepunt voor deze vraag. 45
procent wist één scorepunt te behalen, en slechts 7 procent het maximaal aantal
scorepunten. Het lijkt erop dat toch een flink aantal leerlingen geen kennis heeft genomen

van de syllabus, al was de eerste deelvraag met een beetje basiskennis van gotiek en
classicisme goed te beantwoorden geweest. Lieten kandidaten zich afschrikken door het
onderwerp?
Onder de noemer 'Kunst en gietwerk' volgde een derde opgavenblok met overwegend
toegepaste kunst. Dit blok bleek weer iets makkelijker dan het opgavenblok over
architectuur: het had een gemiddelde p'-waarde van .54.
In de eerste serie vragen werd het thema 'Voorbeeldig' uitgewerkt aan de hand van klassieke
motieven en elementen in het aardewerk van Wedgwood, in de interieurs van Robert Adam
en in het beeldende werk van Oliver Laric. Subthema was de relatie tussen kopie en
origineel. Ook hier waren redelijk veel voorbeelden ontleend aan de syllabus.

Hella Jongerius, Vogel

Dierfiguur uit de collectie van Nymphenburg

Nieuw voor de kandidaten was het werk van de Nederlandse vormgever Hella Jongerius. Zij
ontwierp in opdracht van de Duitse porseleinfabriek Nymphenburg een serie schalen, waarbij
ze de collectie porseleinen dierfiguren van de fabriek als uitgangspunt nam. Na een
inleidende vraag over de voordelen van een samenwerking met een fabriek voor een
vormgever, volgde een beschouwingsvraag, waarbij de kandidaten een inhoudelijke relatie
moesten leggen tussen het patroon op de schaal en het dierfiguurtje. Die vragen waren goed
te doen, zoals bleek uit de p'-waarden (vraag 30: p'60, vraag 31: p'66). In de slotvraag werd
een relatie gelegd met de haas van Dürer uit het begin van het opgavenblok.

Deze laatste vraag, waarin de theorie van Sturken en Cartwright moest worden toegepast,
was wel erg veel gevraagd van de kandidaten. Het was gekende stof, maar de vraag
vereiste kennis van de theorie en zorgvuldig lezen. Daardoor was het een lastige opdracht
zo aan het eind van het examen. Als men al toekwam aan deze vraag, want 6 procent van
de kandidaten miste deze laatste vraag. De p'waarde was p'.23.
In de normering wordt het overslaan of missen van vragen in principe automatisch
meegenomen. Als blijkt dat kandidaten naar verhouding veel vragen hebben overgeslagen,
zoals in dit examen, wordt een extra check uitgevoerd. Er wordt bekeken welk effect de
veronderstelde tijdnood heeft op de scorepunten van de vaardige leerlingen. Die check heeft
bij dit examen ook plaatsgevonden. Het effect bleek echter minimaal. Om die reden heeft
CvTE besloten om hiervoor niet extra te compenseren.

Tweede tijdvak
Ruim 161 kandidaten maakten het examen op 24 juni, in het tweede tijdvak. Daaronder
waren 154 kandidaten die in dit tijdvak voor de eerste keer opgingen voor het examen, de
'eerste-kansers' en 7 kandidaten die voor de tweede keer opgingen: de 'herkansers'. De
eerste-kansers maakten het examen gemiddeld aanzienlijk beter dan de herkansers. Ook nu
konden de docenten bij het invoeren van de gegevens in Wolf een korte enquete invullen. Uit
deze quickscan bleek dat 54 procent van de docenten het examen moeilijk tot te moeilijk
vond, 87 procent vond het examen goed op lengte en 84 procent vond het examen
voldoende tot goed aansluiten op de examenstof. Het examen kreeg van deze docenten een
6,3. Uit de analyse van de door docenten ingevoerde gegevens in Wolf bleek dat het
examen een fractie minder moeilijk was dan het eerste tijdvak. Desondanks bleek het voor
de kandidaten toch pittig. De N-term van dit examen werd vastgesteld op 1,4.

Paul Gauguin, Manao Tupapau, 1892

Richard Hamilton, Le Chef-d'oeuvre inconnu, 2011

Ook dit examen bestond uit drie opgavenblokken, achtereenvolgens 'Trans-Atlantische
fantasie' (p'.51), 'Wolkenkrabbers' (p'.56) en 'Geïnspireerd door Vermeer' (p'.48). De eerste
vraag van het examen ging over de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889, en bleek meteen
de makkelijkste van het examen (p'.83). De vraag vormde de brug naar het werk van Paul
Gauguin die deze wereldtentoonstelling bezocht, en later naar Tahiti reisde om het
"onbedorven leven" te schilderen, zoals in zijn werk Manao Tupapau. De vragen in dit blok
gingen overwegend over de vermenging van elementen uit 'de eigen cultuur' en die uit de
cultuur van 'de ander', zoals in het werk van Gauguin, Edouard Manet en Richard Hamilton.
Voor examenkandidaten die Gauguin en Manet – voorbeelden van bekende kunstenaars uit

de syllabus – goed bestudeerd hadden, waren de eerste vragen uit dit blok geen probleem.
Lastiger werd het toen een beroep werd gedaan op de kennis van de Britse popartkunstenaar Richard Hamilton. Van hem werd eerst een bekend werk geintroduceerd en
vervolgens een onbekend, laat werk uit 2011. De laatste vraag van het blok over dit werk van
Hamilton deed een beroep op kennis van het postmodernisme in de schilderkunst en hoe je
die toepast op een (onbekend) voorbeeld.

Vraag 12 was de moeilijkste van het examen: slechts 19 procent van de kandidaten wist een
juist antwoord te geven.
Het tweede blok ging over architectuur, en wel over het modernisme zoals dat tot uitdrukking
komt in Seagram Building van Mies van der Rohe en het supermodernisme van Rem
Koolhaas. Van deze laatste architect was de wolkenkrabber De Rotterdam opgenomen, het
voorbeeld dat de kandidaten kenden uit de syllabus. Naast kennis van het modernisme en
postmodernisme in de architectuur en het herkennen van classicistische elementen daarin,
ging het blok ook over imiteren, variëren en overtreffen: de subthema's van het hoofdthema
'Voorbeeldig'. De kandidaten waren hier goed in, want dit opgavenblok werd naar verhouding
het best gemaakt (p' 0.59).

Van links naar rechts: Johannes Vermeer, Brieflezend meisje bij het venster,1657, Jan Banning,
Marokkaans meisje (Nissrine) leest aanvraagformulier voor inburgeringscursus voor gesloten raam,
2011 en Gerhard Richter, Lesende, 1994

Het derde blok bleek, anders dan de examenmakers hadden ingeschat, het moeilijkst.
Johannes Vermeer was weliswaar geen syllabusstof, maar zijn schilderijen behoren tot de
bekendste van de zeventiende eeuw, zoals Brieflezend meisje bij het venster. De
Nederlandse fotograaf Jan Banning nam meesterwerken zoals deze van Vermeer als
uitgangspunt voor zijn serie National identities (2011).
Dit opgavenblok bevatte drie relatief moeilijke vragen, namelijk vraag 25 (p'. 24), 26 (p'.34)
en 31 (p'.36). De vragen toetsen kennis en inzicht. Een kandidaat moet in staat zijn om met

kennis van de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw, een hedendaagse variant
daarop te analyseren, en in de context van deze tijd te interpreteren, zoals bij vraag 25.

Uit de online examenbespreking bleek dat de meeste kandidaten onvolledige of onjuiste
antwoorden gaven, zoals een summiere verwijzing naar het feit dat op zowel het schilderij
Meisje met de parel van Vermeer als in de foto van Banning een meisje met een hoofddoek
voorkomt. Van alle kandidaten haalde 61 procent nul scorepunten, 29 procent één scorepunt
en maar 10 procent de volledige score van twee punten. Vraag 28 was de enige
meerkeuzevraag van het examen en toetste kennis van het begrip allegorie. Met een p'waarde .80 bleek dit een makkelijke reproductievraag.
Ten slotte
Sinds enkele jaren zorgen examenmakers ervoor dat ten minste de helft van de opgaven
gebaseerd is op voorbeelden en teksten uit de syllabus. Daarmee is tegemoet gekomen aan
een wens vanuit het veld. Uit de analyse van de examens van dit jaar is af te leiden dat de
kandidaten gemiddeld genomen meer moeite hadden met de theoretische onderdelen van
de examenstof. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de door docenten genoemde
moeizame voorbereiding op het examen als gevolg van de corona-maatregelingen.
'Voorbeeldig' is voor tehatex vwo ook het thema van 2022. Voor een gerichte voorbereiding
op het examen in mei 2022 is het voor docenten en leerlingen belangrijk om te weten dat in
de septembermededelingen van het CvTE extra informatie te vinden is over de accenten
binnen het thema. De syllabus en de septembermededelingen zijn te vinden op de website
www.examenblad.nl
Henriëtte Heezen, toetsdeskundige tehatex vwo
Reageren? Stuur een mail naar henriette.heezen@cito.nl
i

De p’-waarde is een aanduiding voor de moeilijkheidsgraad van een vraag, een opgavenblok of
examen. De p’-waarde (p-accent-waarde) is het percentage van de maximumscore dat gemiddeld is
behaald. Dit is te berekenen door de gemiddelde score op de vraag te delen door de maximum score.
Een p’-waarde kleiner dan .40 duidt op een (extreem) moeilijke vraag en een p'-waarde groter dan .80
op een (extreem) makkelijke vraag.

