Examenverslag kunst (algemeen) havo 2021

Rembrandt van Rijn, Marten Soolmans en Oopjen Coppit, 1634

"Lachen, gieren, brullen bij 'humoristisch' havo-examen kunst", zo kopte het artikel op
Scholieren.com over het centraal examen kunst (algemeen) havo eerste tijdvak, dat op
dinsdag 19 mei werd afgenomen. Met deze titel werd in het artikel met name verwezen naar
vraag 8 in het examen, waarin een scène uit het satirische programma Koefnoen getoond
werd. In de scène bekvechten Rembrandts Marten en Oopjen over wie van hen beiden het
meeste waard is. Aan de leerling werd gevraagd welke elementen van deze
woordenwisseling aansluiten bij de burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw.
De docenten die de centrale examens construeren, proberen elk vragenblok in het examen
af te sluiten met een voorbeeld uit de hedendaagse cultuur die in relatie staat met de
bevraagde historische periode. Zo proberen we de leerling mee te geven dat wat er in het
verleden is gebeurd nog steeds van invloed is of kan zijn op het heden en op de toekomst.

Het eerste tijdvak
Dit schooljaar werden de vaardigheden van in totaal 7350 eindexamenleerlingen getoetst. In
het eerste-tijdvak-examen mochten 5789 leerlingen aan de slag met het thema 'humor' aan
de hand van verschillende onderwerpen: komedie in de zeventiende eeuw, humor in de
muziek van het moderne, dans als vermaak in de twintigste eeuw en slapstick in populaire
cultuur en in hedendaagse kunst.
Uit de Quickscan-vragen, die door 402 docenten na afname van dit examen werden
beantwoord, bleek dat 69% van deze docenten het examen moeilijk en te lang vond. Iets
meer dan de helft van de docenten (54%) vond het examen voldoende aansluiten op het
gegeven onderwijs. Docenten konden ook een waarderingscijfer geven en deelden vijven
(22%), zessen (42%) en zevens (27%) uit met hier en daar een uitschieter naar onderen,
een 4 (4%), en naar boven, een 8 (4%). Uit de toets- en itemanalyse bleek dat er gemiddeld
lager gescoord werd dan voor het examen in 2019. Zo was bijvoorbeeld de gemiddelde p’waarde (moeilijkheidsgraad i) een .54 (tegenover .58 in 2019). De behaalde scores

resulteerden in een N-term van 1,4. Het gemiddeld percentage onvoldoende kwam daardoor
uit op 19,3% en het gemiddelde cijfer op een 6,3.
Ook dit jaar zijn er meldingen via de Examenlijn binnengekomen. De Examenlijn is een
belangrijke bron van informatie voor de examenmakers. Elke melding wordt zorgvuldig
behandeld waarbij we ons steeds dezelfde vraag stellen: “Zijn leerlingen benadeeld geweest
door een fout in het examen?” In dit examen leek dat niet het geval te zijn, ook de toets- en
itemanalyse onderstreept deze conclusie. In totaal zijn er minder meldingen binnengekomen
dan in 2019.
Tijdens de examenbespreking, die dit jaar vanwege corona online plaatsvond, werd door
sommige docenten opgemerkt dat het examen uit teveel vragen met deelvragen bestond
(waardoor er eigenlijk meer vragen gesteld werden dan het genoemde aantal van 33). De
docenten refereerden aan vragen die uit verschillende stappen bestaan, en waarvoor
doorgaans meer (denk aan 3 of 4) scorepunten behaald konden worden. Wellicht is het goed
om te benadrukken dat dergelijke vragen noodzakelijk zijn om een goed, evenwichtig
examen te kunnen maken. Het zijn vaak deze vragen die het onderscheid maken tussen de
vaardige leerling en de minder vaardige leerling. De leerling die bijvoorbeeld niet goed heeft
geleerd haalt 0 of 1 scorepunt, de vaardige leerling die beter heeft geleerd of meer inzicht
heeft, haalt alle scorepunten. Naast deze onderscheidende vragen zijn er ook makkelijke
vragen en moeilijke vragen nodig in een examen. Elk jaar hopen de examenmakers een
goede mix van hoge en lage p’-waarden, en onderscheidende vragen terug te zien in de
technische gegevens. Het examen 2021-1 bleek opvallend goed discriminerend en
betrouwbaar te zijn.

De vier blokken

Miķelis Fišers, Winkelen voor buitenaardse wezens onder leiding van een gids, 2017

In het eerste blok werden vragen gesteld over komedie in de zeventiende eeuw in het
algemeen en over het blijspel Warenar van Pieter Corneliszoon Hooft en Samuel Coster in
het bijzonder. Een van de makkelijkste vragen van het examen werd in dit blok gesteld,
namelijk vraag 6 met een p'-waarde van .79. Dat het personage Warenar zich ontwikkelde
van achterdochtige vrek naar iemand die zijn geld weggeeft, begrepen de meeste leerlingen,
evenals de les die hieruit getrokken kan worden, namelijk dat geld niet gelukkig maakt.

Het tweede blok ging over parodie en absurdisme in het werk van de componist Erik Satie en
over het ballet Parade. Ook in dit examen zijn de muzikale vormgevingsaspecten getoetst,
en elk jaar blijken dergelijke vragen moeilijk gevonden te worden door de leerling. Dit blok
bleek de moeilijkste vragen van het examen te bevatten met een gemiddelde p’-waarde van
.42.
Het derde blok liet voorbeelden zien van dans als populair vermaak in de twintigste eeuw, en
humor in de klassieke dansvoorstelling Symphony in D van Jiří Kylián. Zo werd aan de
leerling gevraagd om humoristische momenten in een dansvoorstelling te benoemen. Nu lijkt
dit een eenvoudige vraag - we weten allemaal wat we grappig vinden - maar wat maakt iets
nu precies grappig? Probeer dat maar eens te omschrijven. Uit de analyse bleek dat vooral
de vaardige leerling deze vraag goed kon beantwoorden. Daarmee werd vraag 22 de meest
onderscheidende (discriminerende) vraag van het examen.
Het vierde en laatste blok van dit examen ging over mislukking, (zelf)spot en ironische humor
als onderwerp in de populaire cultuur en in hedendaagse kunst. De moeilijkste vraag van het
examen bevond zich in dit blok. Veel leerlingen beten hun tanden stuk op de vraag over de
relativerende houding van kunstenaars en waarom een dergelijke houding past bij het
postmodernisme. Dit resulteerde in een p'-waarde van .19.

Het tweede tijdvak
In het tweede-tijdvak-examen mochten leerlingen eveneens aan de slag met het thema
'humor,' dit keer aan de hand van de volgende onderwerpen: vrolijke gezelschappen,
Cabaret Voltaire en dada, dans in musicalfilms en humor en satire in de popmuziek. De
toets- en itemanalyse is gebaseerd op de scores van 666 leerlingen die in dit tweede tijdvak
examen deden.
De Quickscan-vragen zijn door 245 docenten na afname van dit examen beantwoord. Hieruit
bleek dat 49% van deze docenten het examen moeilijk vond en 47% het examen niet te
moeilijk/niet te makkelijk vond. Meer dan de helft van de docenten (69%) vond de lengte van
het examen precies goed. Volgens 58% van de docenten sloot het examen voldoende aan
op het gegeven onderwijs, sommige docenten vonden de aansluiting goed (24%). Het
waarderingscijfer schommelde tussen de zes (36%) en de zeven (35%), ook hier met
uitschieters naar onderen, een 4 (6%), en naar boven, een 8 (11%). Uit de toets- en
itemanalyse bleek dat er gemiddeld lager gescoord werd dan voor het eerste-tijdvakexamen. Zo was bijvoorbeeld de gemiddelde p’-waarde een .49. (tegenover een .54 in het
eerste tijdvak). De behaalde scores resulteerden in een N-term van 1,5. Het gemiddeld
percentage onvoldoende kwam daardoor uit op 30,6% en het gemiddelde cijfer op een 5,9.
Was het examen inderdaad moeilijker dat het eerste-tijdvak-examen? Vanwege de
bijzondere populatie die dit tweede-tijdvak-examen heeft gemaakt – denk bijvoorbeeld aan
een grotere groep minder vaardige leerlingen en aan leerlingen die het examen wel
maakten, maar van tevoren wisten dat ze het vak wilden doorstrepen op hun eindlijst – is
het minder eenvoudig om gegevens te interpreteren.

De vier blokken

Jan Steen, Het losbandige huishouden, 1664

Het eerste blok ging over lering en vermaak in zeventiende-eeuwse genrestukken, in het
bijzonder in de schilderijen van Jan Steen. Zo werd aan leerlingen gevraagd om aspecten
van een afbeelding (zie hierboven) te beschrijven die doen denken aan een
theatervoorstelling. Niet de meest eenvoudige vraag bleek uit de analyse (p'.47), maar wel
een die vooral door de vaardige leerling juist beantwoord werd. In het tweede blok werden
vragen gesteld over de activiteiten van Cabaret Voltaire en de eerste dadaïsten in Zürich in
het begin van de twintigste eeuw. Zowel met blok 1 als met blok 2 wisten de leerlingen wel
raad. Beide blokken hadden een gemiddelde moeilijkheidsgraad van .54. Het blok ‘Dans in
musicalfilms’ (blok 3) had een p’-waarde van .46, het blok ‘Humor en satire in de popmuziek’
(blok 4) bleek het moeilijkst te zijn met een p’-waarde van .39.
In blok 3 stond de populaire dans lindy hop in de eerste en tweede helft van de twintigste
eeuw in de Verenigde Staten centraal. Leerlingen werd gevraagd om een oorzaak te geven
van de opkomst van de jazzmuziek in New York in de jaren 20 en 30. Met een
moeilijkheidsgraad van .07 bleek dit de moeilijkste vraag van het examen te zijn. Ook de
vaardige leerling wist hierop niet het juiste antwoord. Daarentegen was vraag 23, over het
innerlijke conflict van T-bird Danny in de film Grease, volgens de technische gegevens een
inkoppertje: met een p'-waarde van .90 was dit de makkelijkste vraag uit het examen.
Ten slotte verdiepten leerlingen zich in de humor en satire in de popmuziek van Frank
Zappa, The Beatles en Vulfpeck in blok 4. De meest onderscheidende vraag werd in dit blok
getoetst, namelijk vraag 29. Leerlingen kregen een live-uitvoering van het nummer
Approximate uit 1974 van Frank Zappa te zien. Gesteld werd dat Zappa hier hoge kunst
toegankelijk maakt voor een breed publiek. Aan de leerling werd gevraagd twee voorbeelden
van hoge kunst te noemen en daarna twee manieren te geven waarop Zappa hier hoge
kunst toegankelijk maakt voor een breed publiek.

hoes van The Mothers of Invention

hoes van de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

Vraag 32 bleek een complexe vraag, waarbij leerlingen goed moesten kijken naar de details
van bovenstaande afbeeldingen. De titel van het album van The Mothers We’re Only In It For
The Money (‘We doen het alleen maar voor het geld’) kan als kritiek op The Beatles worden
opgevat. De hoesfoto van The Mothers bevat allerlei elementen van satire en provocatie,
bijvoorbeeld in de weergave van de groepsleden. De leerling moest aan de hand van twee
aspecten van de voorstelling uitleggen op welke manier de groepsleden van The Mothers
een satirische weergave zijn van de groepsleden van The Beatles. Zo aan het eind van het
examen werd deze vraag opvallend vaak overgeslagen, leerlingen leken zich liever te
concentreren op de allerlaatste vraag van het examen over Vulfpeck.

Het centraal examen in 2022
Een algemene aanbeveling die is gedaan door deelnemende docenten aan de testcorrectie
in 2019 is het vaker opsplitsen van antwoorden in plaats van het aanbrengen van
verschillende slashes in een antwoord. Dit blijft een aandachtspunt voor de examenmakers.
Ook proberen we steeds opnieuw een balans te vinden tussen het beperken van informatie
(wat heeft een leerling nodig om een vraag te beantwoorden) en het uitzetten van een
interessante, waardevolle cultuurhistorische verhaallijn of context waarbinnen kunst kan
worden geplaatst. In mei 2022 zal het examen kunst (algemeen) havo wederom een
testcorrectie ondergaan. Dit is een prettige manier om informatie uit te wisselen met het veld,
en om samen te werken aan het mooie vak kunst (algemeen). Ik kijk ernaar uit.
In het centraal examen havo 2022 staat de wisselende tijdsperiode Hofcultuur centraal.
Deze periode zal in 2022 en in 2024 worden getoetst, tezamen met de periodes Cultuur van
het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw, en Massacultuur vanaf 1950. Let op,
in 2023 wordt de wisselende tijdsperiode Burgercultuur getoetst.
Marieke Kraft, toetsdeskundige kunst (algemeen) havo, Stichting Cito
Reageren? Stuur een mail naar marieke.kraft@cito.nl

i

p'-waarde:

getal dat de moeilijkheidsgraad aangeeft. Maximum: 1.00, minimum: .00. Een p'waarde boven .85 wijst op een(extreem) makkelijke vraag, een p'-waarde beneden
.30 wijst op een (extreem) moeilijke vraag.

