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Correctievoorschrift HAVO 

2022 
tijdvak 2 

 
 

 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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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. 
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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. 

 
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 
 
 

 
 

Uitstekende gebouwen 
 

 1 maximumscore 2 
• de fotomontage (een van de volgende): 1 

 (levensecht) De fotomontage geeft een goed sfeerbeeld / een 
levensechte indruk van het gebouw, zoals het ontwerp in de 
context van de stad bedacht is (en dat maakt het voor het brede 
publiek goed voorstelbaar). 

 (laag standpunt) De fotomontage gaat uit van een laag standpunt, 
waardoor het publiek zich een voorstelling van het gebouw kan 
vormen vanaf de straat (en dat draagt bij aan het 
inlevingsvermogen van het brede publiek). 

• de tekening (een van de volgende): 1 
 (opbouw, constructie) De tekening is in isometrisch perspectief 

en/of biedt inzicht in de ruimtelijke opbouw / constructie van het 
gebouw wat belangrijk is voor architectuurontwerpen (die 
vakgenoten een goede indruk moeten geven van het gebouw als 
geheel / in drie dimensies). 

 (vernieuwing, modern) De tekening is een abstracte compositie / 
toont het gebouw in moderne stijl (en dat geeft vakgenoten een 
goede indruk van het vernieuwende karakter van het 
architectuurontwerp). 

 
 2 maximumscore 3 

drie van de volgende aspecten: 
 (modern) de stilering / sterke vereenvoudiging 
 (modern) de abstracte / geometrische vormen 
 (modern) de primaire kleuren / de kleuren rood, zwart en wit 
 (dynamisch) de diagonale compositie 
 (dynamisch) de gebogen lijnen 
 (dynamisch) de afwisseling tussen korte en lange lijnen (in diverse 

richtingen) 
 
per juist aspect 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 maximumscore 2 
• De Wolkenstrijker is zo ontworpen dat (een van de volgende): 1 

 mensen bovenin veel licht en/of ruimte hebben om te kunnen leven 
in / bewegen door het gebouw. 

 de mensen via liften makkelijk van beneden naar boven kunnen (en 
andersom). 

 er onder het gebouw (tussen de pijlers) veel ruimte is voor 
transport / voor directe aansluiting op het wegennet (tram, auto's, 
bus, metro). 

• plaatsing in de stad (voorbeeld van een juist antwoord): 1 
 Door de Wolkenstrijkers op belangrijke kruispunten op de ring te 
 plaatsen kunnen mensen efficiënt via diverse wegen / het metronet 
 (technologie) naar hun bestemming reizen. 
 

 4 maximumscore 2 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
De verdiepingen van de Wolkenstrijker steken ver uit (het gebouw lijkt om 
te kunnen vallen) / worden gedragen door een relatief klein oppervlak, 
terwijl de verschillende delen (verdiepingen) van het ministeriegebouw 
meer steunpunten hebben en/of onderling verbonden zijn (en de 
constructie daardoor stabieler is) 
of 
De Wolkenstrijker is geheel vrijstaand, terwijl het ministeriegebouw tegen 
de heuvel gebouwd is / ondersteund wordt door de heuvel. 
 
Opmerking 
Als de leerling slechts een van de twee gebouwen betrekt in het antwoord, 
1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 De horizontale liggers gedragen door pijlers doen denken aan bruggen 

/ gestapelde brugdelen. 
 Delen van het gebouw doen denken aan treinwagons. 
 De kruislings gestapelde delen van het gebouw doen denken aan fly-

overs en/of kruisingen van wegen. 
 Delen van het gebouw steken uit in verschillende richtingen, wat 

associaties oproept met verkeersborden die naar diverse richtingen 
wijzen. 

 Het gebouw doet denken aan gestapelde stukken beton / staal op een 
bouwwerkplaats. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
Antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• (eerste keer via entree naar binnen) Bij de entree lijkt het huis klein 

en/of lijkt het huis volledig op maaiveld te staan. Als je naar binnen 
loopt, ontdek je dat het huis heel diep / groot is en dat op het eind 'de 
grond onder je voeten verdwijnt' / het huis deels hoog boven de grond 
blijkt te liggen 1 

• (eerste keer buitenom) Bij de entree lijkt het huis eenvoudig en solide. 
Als je buitenom loopt, ontdek je dat de woning voor de helft uitsteekt 
boven een 'afgrond' en zomaar zou kunnen kantelen / dat je onder het 
huis kunt schommelen 1 

 
 7 maximumscore 2 

twee van de volgende: 
 Er is (staal)skeletbouw toegepast, waardoor de uitstekende delen 

relatief licht gebouwd kunnen worden en alle delen stevig verbonden 
zijn. 

 Er zijn schorren / schuine (stalen) balken (kruislings) toegepast om 
stijfheid van de constructie te vergroten. 

 Het gedeelte in de grond is verstevigd (verzwaard) met een (betonnen) 
kelder / is vastgezet in een zware (betonnen) fundering (en dat zorgt 
voor meer stabiliteit). 

 
per juist antwoord 1 
 

 8 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 (speelsheid / humor) Het ver uitstekende deel van het gebouw, alsof 

het elk moment uit balans kan raken, is een voorbeeld van speelsheid / 
humor in postmoderne architectuur. 

 (speelsheid / humor) Het plaatsen van een schommel aan de uiterste 
punt van het huis is een voorbeeld van een grappig detail (als 
versterking van het idee dat het huis kan kantelen) dat kenmerkend is 
voor postmoderne architectuur. 

 (decoratieve huid / gevel) De decoratieve gevel die is samengesteld uit 
ongebruikelijke materialen / spiegelende (metalen) platen is 
kenmerkend voor postmoderne architectuur. 

 (nep, nabootsing) Het nabootsen van baksteenbouw en/of tegelwerk in 
ander materiaal / in metaal is een voorbeeld van (een 'onechte' 
toepassing van traditionele bouwwijze in) postmoderne architectuur. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
 Ja, want de vele grote ramen bieden uitzicht op de natuurlijke 

omgeving (en versterken de ervaring van natuur bij verschillende 
weersomstandigheden). 

 Ja, want een deel van de vloer in de woonkamer is van glas, waardoor 
je de natuurlijke grond / het gras kunt zien (en dat versterkt de ervaring 
van een natuurlijk oppervlak). 

 Ja, want een deel van het huis (de woonkamer) zweeft hoog boven de 
grond en vormt daardoor een soort uitkijktoren op de natuur (en dat 
versterkt de ervaring van de natuur). 

 Ja, want de strakke / industriële uitstraling van het huis vormt een 
groot contrast met de organische vormen uit de natuur, waardoor je als 
je buiten bent ervaart hoe grillig / veelvormig natuur is. 

of 
 Nee, want het is niet zozeer de moderne architectuur die bijdraagt aan 

een sterkere ervaring van de natuur, maar de ligging van het 
vakantiehuis op een mooie plek in de natuur. 

 Nee, want de moderne industriële uitstraling van dit huis is zo sterk dat 
die juist afleidt van de natuur. 

 
 

Bedriegen en bedrogen worden 
 

 10 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
 De schilder laat de rand van de nis samenvallen met het kader van het 

schilderij. Hierdoor lijkt de nis door te lopen in de ruimte van de 
beschouwer. 

 De schilder laat het stukje meloen en de komkommer uitsteken over de 
rand van de nis, waardoor ze in de ruimte van de beschouwer lijken te 
steken / waardoor de beschouwer de stukken als het ware zo op kan 
pakken (trompe l'oeil). 

 De schilder heeft de slagschaduwen van de kweepeer en de kool op de 
nis weggelaten. Hierdoor lijken ze voor de nis te hangen, in de ruimte 
van de beschouwer. 

 De schilder heeft de voorstelling vanuit een hoog standpunt 
geschilderd en/of sterke perspectieflijnen toegepast in de rand van de 
nis, waardoor de blik van de beschouwer naar binnen wordt geleid. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
• (voorstelling) De dramatische uitstraling ontstaat door de (zeer) 

gedetailleerde / expressieve weergave van de (aangesneden en 
opgehangen) stukken groente en fruit en/of door het theatraal uitstallen 
van de stukken groente en fruit (als waren het personages in een 
toneelstuk of een circus) 1 

• (lichtgebruik) De dramatische uitstraling ontstaat door het sterke licht-
donkercontrast en/of door het spotlicht op / de sterke belichting van de 
stukken groente en fruit tegen de (geheimzinnige) donkere achtergrond 1 

 
 12 maximumscore 3 

drie van de volgende: 
 het (schilders)palet met klodders verf 
 het bundeltje penselen 
 het (verf)bakje (voor afgeschraapte verf) 
 flesjes voor verdunningsmiddel / terpentijn / olie 
 een (schilders)doek om vlekken te verwijderen / iets weg te poetsen 
 een van de portretjes links is nog niet af 
 
per juist antwoord 1 
 

 13 maximumscore 1 
een van de volgende: 
 Het is een waarschuwing aan de schilder dat zijn werk (hoe goed hij de 

werkelijkheid ook weet vast te leggen op het doek) uiteindelijk 
vergankelijk is. 

 Het is een waarschuwing aan de schilder van bedrieglijk echte 
nabootsingen van de werkelijkheid, namelijk dat hij niet de schepper 
(God) is / dat zijn schilderijen de schepping van God kunnen evenaren. 

 
 14 maximumscore 2 

Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Het schilderij vormt een goed aanknopingspunt voor een gesprek over 
'werkelijkheid' omdat 
• het bedrieglijk echt geschilderd is (trompe l'oeil), wat verbazing wekt 

en/of discussie oproept over wat 'echt' is, en 1 
• omdat het de vraag oproept of de schilderkunst zich bezig moet 

houden met het weergeven van de zichtbare werkelijkheid (dat wat je 
ziet) of de onzichtbare werkelijkheid (dat wat je weet of gelooft) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 (doorzicht naar de hemel) De witte verf in het midden en/of de witte 

achtergrond verwijst naar de hemelopening in het fresco. 
 (wolken) De grijze en/of (donker)bruine verfbanen verwijzen naar (de 

schaduwzijden van) de wolken. 
 (roze engelen) De brede roze golvende verfbaan in het midden van het 

schilderij verwijst naar (de groepering van) roze engelen. 
 
per juist antwoord 1 
 

 16 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
 Sommige vormen suggereren vouwen en/of een weefsel van banen 

(overlapping), waardoor een suggestie van diepte en daarmee van 
driedimensionaliteit wordt gewekt. 

 Door grijze randen te schilderen langs de contouren van sommige 
kleurbanen (die afsteken tegen het wit) suggereert Hodge 
slagschaduwen (alsof het volumes zijn). 

 De geschilderde vormen / banen lijken te zweven in een witte ruimte / 
worden nergens door het kader afgesneden. (Door aansnijding wordt 
veelal het platte vlak juist benadrukt.) 

 Sommige verfbanen zijn sterk verkort weergegeven (met name in de 
suggestie van volumes), alsof de schilderstreken driedimensionaal zijn 
(alsof het strikken of dikke klodders verf zijn). 

 De vloeiende overgangen van licht naar donker in de kwaststreken 
zorgen voor een suggestie van plasticiteit. 

 
per juist antwoord 1 
 

 17 maximumscore 2 
• (voor) Hodge maakt de schildertoets/-streek tot onderwerp van zijn 

schilderij. Hij vergroot deze uit / hij maakt grote schildergebaren 1 
• (tegen) Hodge stileert de grote vegen/toetsen verf zo door en door dat 

er geen sprake meer is van een zichtbaar handschrift (Hij schildert ze 
heel zorgvuldig, in één keer, zodat er een vervreemdend effect 
ontstaat.) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Met een gouden randje 
 

 18 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
 Hij heeft het voorwerp gesigneerd. 
 Hij heeft het voorwerp gedateerd. 
 Hij heeft het werk een titel gegeven (Fountain). 
 Hij heeft het voorwerp op z'n kant gezet / een kwartslag gedraaid. 
 Hij heeft het werk op een sokkel geplaatst. 
 Hij heeft het voorwerp in een kunstcontext gebracht. 
 
per juist antwoord 1 
 

 19 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 (vakmanschap) Een urinoir/pispot is een bestaand object en/of de 

kunstenaar heeft geen vakmanschap getoond bij het maken ervan. 
 (shockerend) Een urinoir (dat geassocieerd wordt met naar de wc 

gaan) is te shockerend / is niet waardig genoeg om tentoon te stellen. 
 (spot / belediging) Een kunstwerk in de vorm van een urinoir met als 

titel Fountain (of gepresenteerd als een fontein) werd gezien als kritiek 
op goede / echte (traditionele) kunst. 

 (authenticiteit) De organisatie wist niet of het ingestuurde werk wel 
afkomstig was van een kunstenaar / kende de kunstenaar niet. 

 
per juist antwoord 1 
 

 20 maximumscore 2 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
• Bij conceptuele kunst is vooral het concept/idee belangrijk (belangrijker 

dan bijvoorbeeld de uitvoering) 1 
• Fountain is een bestaand object (waaraan de kunstenaar nauwelijks 

iets heeft veranderd en) waarmee de kunstenaar een discussie over 
wat kunst (betekenisgeving) is op gang wil brengen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
 (kostbaar) Het is een heel kostbaar kunstwerk (en dat trekt publiek). 
 (exclusiviteit binnen bereik) De gouden toiletpot is een extreem 

luxeproduct. Door het als gebruiksobject in het Guggenheim te tonen, 
wordt het beschikbaar voor iedereen. 

 (beroemd, icoon) Het kunstwerk werd in korte tijd heel beroemd / een 
icoon / je moet het hebben meegemaakt. 

 (unieke ervaring) Het is een tijdelijk kunstwerk / van voorbijgaande 
aard / unieke ervaring. 

 (humor) Het is enorm grappig om zo'n gouden wc te kunnen / mogen 
gebruiken. 

 
per juist antwoord 1 
 

 22 maximumscore 1 
Een juist antwoord relateert het feit dat de toiletpot van goud is aan een 
minder positief beeld van Amerika (minder positief dan Amerika als land 
waar je per definitie rijk en gelukkig wordt). 
 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
 Een gouden toiletpot is te gek voor woorden, het is een sprookje: net 

als de Amerikaanse droom. Dat Amerika per definitie zou leiden tot 
rijkdom en geluk klopt niet (de werkelijkheid is vaak anders). 

 Het hebben van een gouden toiletpot is dermate absurd / een teken 
van extreme rijkdom en dat illustreert de vaak grote verschillen in 
rijkdom / klassenverschillen, zoals in Amerika. 

 
 23 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• (ervaren) De gouden pot past qua uitstraling beter in de context van 

een paleis (Blenheim Palace) dan in een modern museum 
(Guggenheim). Of: In Blenheim Palace wordt de gouden pot ervaren 
als een logisch onderdeel van het interieur 1 

• (betekenis) De titel van de toiletpot, America, verwijst in de context van 
Blenheim Palace / het geboortehuis van Churchill naar de relatie 
tussen Engeland en de Verenigde Staten: bijvoorbeeld naar de 
samenwerking, concurrentie of spanningen tussen beide landen. 
(Bezoekers die kritiek hebben op Amerika, kunnen dit op ludieke wijze 
demonstreren.) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 2 
• "Grote kunstenaars stelen" verwijst enerzijds naar (de beroemde 

kunstenaar) Catellan die hier op de poster mogelijk zelf de dief is van 
zijn eigen werk, 1 

• anderzijds verwijst "Grote kunstenaars stelen" naar het gegeven dat 
een grote / goede kunstenaar ideeën van andere kunstenaars 'steelt', 
zoals Catellan die met dit werk laat zien dat hij zich door een werk van 
Duchamp heeft laten inspireren / dat hij varieert op een thema van 
Duchamp 1 

 
 

Wow! 
 

 25 maximumscore 4 
• (belevingswereld volwassene) twee van de volgende: 2 

 De kinderen zijn / de ruimte is vanuit een bovenaanzicht getekend, 
alsof je als beschouwer / groot mens / volwassene op de kinderen 
neerkijkt. 

 De voorstelling met soldaatjes en een triomfboog en/of een engel 
met lauwerkrans en/of kinderen in nette kleren (Franse 
klederdracht) is duidelijk gericht op het vieren van het einde van de 
oorlog (een reden voor volwassenen om cadeaus te kopen). 

 De kinderen kijken verrast op van hun speelgoed, alsof de 
volwassene hen verrast/betrapt bij het spelen met het (nieuwe) 
speelgoed. 

• (belevingswereld van het kind) twee van de volgende: 2 
 Het speelgoed (locomotief, auto, soldaatje) zweeft als het ware in 

een wolk / is voorgesteld als een droom van een kind (speelgoed is 
niet iets waarvan volwassenen gauw dromen). 

 In de onderste helft is het hoofdje van een kind te zien, alsof het in 
bed ligt en droomt / fantaseert over speelgoed. 

 Het speelgoed is voorgesteld zoals plaatjes uit een kinderboek 
(vanuit de ervaring van het kind verbeeld), eenvoudig herkenbaar 
als auto, locomotief en boot. 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
 De vormen (van het mannetje, de auto, de trein en de boot) zijn sterk 

vereenvoudigd / gestileerd / geabstraheerd en/of opgebouwd uit 
geometrische vormen. 

 De letters zijn schreefloos / geometrisch (opgebouwd uit elementen 
van het vierkant, de cirkel en de driehoek). 

 De vormen / woorden zijn op collageachtige wijze samengevoegd. / 
Het ontwerp lijkt opgebouwd uit losse, elkaar overlappende vormen / 
woorden. 

 De compositie is dynamisch door de (ritmische) herhaling van 
abstracte vormen / diagonale lijnen, zoals in de achtergrond (invloed 
van het futurisme). 

 het opzettelijk zichtbaar laten van de grafische techniek / sjabloneren 
 Er is weinig dieptewerking. / Het platte vlak wordt benadrukt. 
 
per juist antwoord 1 
 

 27 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
 Het ontwerp / de voorstelling is door schematische / sjabloon-achtige 

vormen sneller te lezen/begrijpen (net als bij een verkeersbord). 
 Het ontwerp heeft zuivere / contrasterende / opvallende kleuren (rood, 

oranje, felblauw) en die trekken onmiddellijk de aandacht. 
 Grote (schreefloze) letters maken de tekst op enige afstand leesbaar.  
 Het ontwerp verbindt tekst en beeld, en deze eenheid versterkt de 

boodschap (speelgoed). 
 Door de afwijkende / moderne vormgeving zal het affiche opvallen 

tussen andere, meer traditionele affiches. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 28 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 De strakblauwe lucht op de achtergrond en het felle zonlicht (te zien 

aan de sterke schaduwen) verwijzen naar het zonnige klimaat / de 
omgeving waarin Los Angeles ligt (Californië). 

 Het skateboard en de zon verwijzen naar clichébeelden van Los 
Angeles, naar (strand- en sport)artikelen die daar te koop zijn. 

 De grote / hoge reclamezuilen met bovenin borden met neonletters zijn 
kenmerkend voor Amerikaanse reclameborden / voor de entertainment- 
industrie in Los Angeles. 

 Met de opeenvolging van de tekstborden "Welcome to" en "Los 
Angeles" en "Rive gauche" wordt gesuggereerd dat Los Angeles op de 
locatie van Le Bon Marché ligt. 

 
per juist antwoord 1 
 

 29 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 verwijzingen naar clichébeelden uit de consumptiemaatschappij (zoals 

make-up) 
 het gebruik van plastic / kunststoffen 
 stilering die aan logo's (of pictogrammen) doet denken 
 het sterk uitvergroten van vormen 
 de vlakke (gelijkmatige) kleuren 
 nadruk op glans en highlights 
 het gebruik van (zachte) opblaasvormen 
 
per juist antwoord 1 
 

 30 maximumscore 2 
• functie (een van de volgende): 1 

 De spiegels hebben (door de schittering en de reflectie) een luxe 
uitstraling die past bij een luxe warenhuis. 

 Passpiegels zijn in een warenhuis een belangrijk onderdeel op de 
mode-afdelingen. 

• vormgeving (een van de volgende): 1 
 De spiegels weerspiegelen de architectuur van het warenhuis 

zodanig dat de (modernistische) kubus bijna onzichtbaar wordt. 
 De spiegels reflecteren de ruimte zodat die groter lijkt. 
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Vraag Antwoord Scores 

 31 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 (naamsbekendheid) Een spectaculaire installatie, zoals Le Cube, krijgt 

veel media-aandacht en dat levert grotere (naams)bekendheid voor het 
warenhuis op. 

 (kwaliteit) Door samen te werken met toonaangevende kunstenaars / 
ontwerpers, in dit geval met Oster, straalt het warenhuis originaliteit uit, 
en dat kan dienen als een soort 'keurmerk' van kwaliteit. 

 (economisch) Een spectaculaire installatie zoals Le Cube trekt (nieuw) 
publiek / een bredere doelgroep aan, en dat levert nieuwe klanten / 
economisch voordeel op. 

 
per juist antwoord 1 
 

 32 maximumscore 1 
Een juist argument verbindt de skatecultuur, de kritische / rebelse cultuur 
van de straat, met de overname door commercie / kapitalisme (waardoor 
het zich de skatecultuur toe-eigent). 
 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
 De skatecultuur is van oudsher een rebelse subcultuur (uit de armere 

wijken van de steden), maar wordt hier toegeëigend door het luxe 
warenhuis, verandert in een publiciteitsstunt of evenement om rijke 
burgers te vermaken. 

 In de installatie wordt tegendraadse / eigenwijze straatcultuur uit Los 
Angeles in een luxe commercieel warenhuis gepresenteerd, waar de 
skatecultuur zich doorgaans tegen verzet. 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 27 juni te accorderen.  
 
Ook na 27 juni kunt u nog tot en met 30 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. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
afbeelding 1 El Lissitzky, Wolkenbügel, 1924, fotomontage, https://commons.wikimedia.org/ 
 wiki/File:Photomontage_of_the_Wolkenbugel_by_El_Lissitzky_1925.jpg 
afbeelding 2 El Lissitzky, De nieuwe mens, 1923, File:New Man (Lissitzky).jpg -  
 Wikimedia Commons 
afbeelding 3 G. Chakhava, Z. Jalaghania. Ministerie van Verkeer en Wegenbouw, Tbilisi,  
 Georgië, https://www.caddownloadweb.com/italian-photographers-document- 
 post-war-soviet-architecture-in-georgia/ 
afbeelding 4 G. Chakhava, Z. Jalaghania. Ministerie van Verkeer en Wegenbouw, 1970- 
 1975, Tbilisi, Georgië, 格鲁吉亚银行总部2.jpg (3632×5456) (wikimedia.org), 

afbeelding 5 en 6 MVRDV, Balancing Barn, Suffolk, United Kingdom, https://www.mvrdv.nl/ 
 projects/84/balancing-barn 
afbeelding 7 MVRDV, Balancing Barn, Suffolk, United Kingdom, https://www.archilovers.com 
 /projects/30757/the-balancing-barn.html 
afbeelding 8 MVRDV, Balancing Barn, Suffolk, United Kingdom,  
 https://www.mvrdv.nl/projects/84/balancing-barn 
afbeelding 9 MVRDV, Balancing Barn, interieur, https://www.archilovers.com/ 
 projects/30757/the-balancing-barn.html 
afbeelding 10 Juan Sanchez Cotán, Kweepeer, kool, meloen en komkommer, 1602, 
afbeelding 11 Cornelis Gijsbrecht, Vanitasstilleven, 1668, 
 https://rkd.nl/nl/explore/images/21304 
afbeelding 12 Gregory Hodge, Golden Boy, 2015, courtesy Sullivan+Strumpf, Sydney,  
 www.sullivanstrumpf.com 
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afbeelding 13 Giovanni Battista Gaulli, Triumph of the Name of Jesus, 1676-1679,  
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/IlGesu_Ceiling01.jpg  
afbeelding 14 Marcel Duchamp, Fountain, 1917, https://en.wikipedia.org/wiki/Fountain_ 
 (Duchamp)#/media/File:Marcel_Duchamp,_1917,_Fountain,_photograph 
 _by_Alfred_Stieglitz.jpg 
afbeelding 15 Maurizio Cattelan, America, zoals tentoongesteld in het Guggenheim Museum  
 New York, 2016, https://divisare.com/projects/326375-maurizio-cattelan- 
 america 
afbeelding 16 Maurizio Cattelan, America, zoals tentoongesteld in het Blenheim Palace,  
 Engeland, 2019, https://news.artnet.com/art-world/arrests-reward-cattelan-toilet- 
 1686652, https://www.blenheimartfoundation.org.uk/exhibitions/maurizio- 
 cattelan/ 
afbeelding 17 Advertentie uit een campagne van Arte Generali (2019), in samenwerking met  
 fotograaf Oliviero Toscani en Maurizio Cattelan, https://www.artnews.com/art- 
 news/news/maurizio-cattelan-arte-generali-toilet-13559/ 
afbeelding 18 G.Cazenove, Au Bon Marché, 1920 litho, http://quotidien-parisiens-grande- 
 guerre.paris.fr/grande-guerre/detail_dessinateurs_245 
afbeelding 19 Charles Loupot, Jouets Au Bon marché, 1926, 
 https://www.christies.com/lotfinder/posters-signage-advertising/charles- 
 loupot-jouets-au-bon-marche-5898082-details.aspx?intobjectid=5898082 
 &lid=4&sc_lang=zh-cn 
afbeelding 20 Bureau Betc Etoile Rouge, affiche en voorkant magazine, 2018,  
 https://betcetoilerouge.com/uploads/campaign/SP21535478209.jpg 
afbeelding 21 Winkelinterieur van Le Bon Marché, 2018, Parijs, https://www.lvmh.com/news- 
 documents/news/los-angeles-rive-gauche-le-bon-marche-on-california-time/ 
afbeelding 23,24,25 Scott Oster i.s.m. MANA, Le Cube, 2018, Le Bon Marché, Parijs,  
 https://hypebeast.com/2019/10/mana-scott-oster-le-cube-skate-ramp-le- 
 bon-marche-paris-installation 
 
figuur 1 El Lissitzky, isometrische tekening van Wolkenbügel, El lissitzky |  
 https://thecharnelhouse.org/2014/03/07/lissitzky-wolkenbugel-1924/#jp- 
 carousel-17950 
figuur 2 Plattegrond van Moskou met plaatsing van Horizontale Wolkenkrabbers,  
 https://antitheziz.wordpress.com/2013/02/28/horizontal-skyscrapers-1923- 
 1925-by-el-lissitzky/ 
figuur 3 Ministerie van Verkeer en Wegenbouw, lengtedoorsnede, Tblisi, Georgië,  
 https://i.pinimg.com/originals/42/d1/85/42d185c26dc4da01963bc6f444fafeed.jpg 
figuur 4 Balancing Barn, lengtedoorsnede, https://www.archdaily.com/81757/balancing- 
 barn-mvrdv/5012b41a28ba0d147d000552-balancing-barn-mvrdv-section,  
 tekening dwarsdoorsnede Cito 
figuur 5 Blenheim Palace, Woodstock, Engeland, https://upload.wikimedia.org/wikipedia 
 /commons/2/2c/Blenheim_Palace_%287057958973%29.jpg 
figuur 6 Charles Fichot, lithografie met interieur van Le Bon Marché, 1872,  
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Le_Bon_March%C3%A9% 
 2C_001.jpg 
figuur 7 Scott Oster i.s.m. MANA, Le Cube, 2018, Le Bon Marché, Parijs, 
 https://www.urdesignmag.com/design/2019/10/02/le-cube-mana-scott-oster/ 
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Alle (overige) bronnen voor het laatst geraadpleegd op 19-10-2021. 
 
 
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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