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Exameninformatie algemeen 

 Het examen bestaat uit en centraal examen en een college-examen. Het college-examen is  een praktisch 

examen. 

 Het examenprogramma: 

HAVO 
TEKENEN 

 Centraal 
examen 

Staats- 
examen 

Domein A:  
Vaktheorie 

Subdomein A1: Beschrijven, onderzoeken en 
interpreteren: 
 
De kandidaat is in staat kenmerkende aspecten van de 
voorstelling en vormgeving van beeldend werk van 
kunstenaars en vormgevers waar te nemen en te benoemen. 
Hij kan het beeldend werk van kunstenaars en vormgevers 
beschrijven, onderzoeken en interpreteren. Daarvoor is 
nodig: kennis van en inzicht in de geschiedenis van de 
beeldende kunst, architectuur en vormgeving en enige 
bekendheid met verschillende visies op deze gebieden.  

 

 
X 

 

 Subdomein A2: beschouwen: 
 
Beschouwen betreft formele en inhoudelijke aspecten van 
beelden. In deze eindterm gaat het om beschouwen met een 
bepaalde kwaliteit, namelijk het vermogen tot kritisch 
beoordelen. ‘Kritisch’ houdt in dat de kandidaat in staat is 
om op basis van onderzoek binnen subdomein A1 
(beschrijven, onderzoeken en interpreteren) tot een 
beargumenteerd oordeel te komen.  
De kandidaat heeft de vaardigheid om verslag te doen van 
deze beargumenteerde beoordeling. Hij kan zijn 
beschouwing verwoorden en/of verbeelden. 

 

 
X 

 

Domein B: 
praktijk 

  X 

 

 

THEORIE-EXAMEN 

 Het examen bestaat uit één zitting van 150 minuten met een verlenging van 30 minuten. Totale tijd: 180 

minuten. 

 

Hulpmiddelen toegestaan: woordenboek.  TIP: NEEM MEE! Je kan hier een aantal kunstbegrippen in terug 

vinden. 

 

PRAKTIJK-EXAMEN 

 

Het college-examen bestaat uit een praktisch examen van 360 minuten (6 uur exclusief middagpauze). 

Het college-examen heeft betrekking op hetzelfde thema als het centraal examen 

 

 



Thematiek examen 

 

 Het centraal examen is thematisch van opzet. Het begrip ‘thema’ is in het havo-examen op te vatten als een 

invalshoek van waaruit de vragen voor het examen worden gemaakt over beeldende kunst, vormgeving en 

architectuur uit verschillende stijlperioden. Hierdoor ontstaat binnen het examen een zekere samenhang. 

 Het thema van het centraal examen 2021 is: 

De verruimde blik 

 Het examen gaat over het verruimen van de blik, over kunstenaars, architecten en vormgevers die door te 

reizen of zich op andere wijze te verdiepen in de ander of het vreemde, inspiratie of kennis opdoen die van 

invloed is op hun werk.  

 

Met het woord ‘kunstenaars’ worden ook vormgevers en architecten bedoeld. 

 

Hierin onderscheiden ze 3 sub thema’s: 

1. De invloed van het andere of onbekende op kunst: de manieren waarop de inspiratie of kennis die 

kunstenaars opdoen tot uitdrukking komt in hun werk. 

 

2. De aanleidingen of redenen voor kunstenaars om te reizen of zich in het leven van anderen of het andere 

te verdiepen. 

 

3. Reizen, bewegen en communiceren zijn regelmatig onderwerp van kunst en vormgeving. Op welke 

manieren worden kunstenaars betrokken bij projecten die met reizen en mobiliteit te maken hebben of 

geven ze het onderwerp zelf vorm in hun werk. Met het woord 'kunstenaars' worden ook vormgevers en 

architecten bedoeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cijferbepaling 

 

 Het eindcijfer wordt als volgt berekend: 

 

Het cijfer voor het centraal examen + het cijfer voor het praktisch examen vormen het eindcijfer, afgerond op 

een geheel getal. 

 

  

Examenonderdeel Weging Cijfer per onderdeel 
(afgerond op 1 
decimaal) 
 

Eindcijfer (afgerond op 
een geheel getal) 
 

Domein A 
Vaktheorie 
 

1 A  
 
(A+B) gedeeld door 2 

Domein B 
Praktijk 

1 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domein A: vaktheorie 

 

 Meer dan één kunsthistorische stijlperiode komt aan bod. Het examen heeft betrekking op meerdere 

beeldende disciplines zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, textiele vormgeving, architectuur, audiovisuele 

vormgeving en nieuwe media. Daarbij gaat het om autonome kunst en/of toegepaste vormgeving. 

 Stofbeperking: 

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode 

vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen 

derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2021 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden 

besteed aan de renaissance. 

 

Wat moet je leren? 

 

Zorg dat je de periode van de klassieke oudheid tot de postmoderne kunst leert.   

De volgende tijdsperiodes zijn daarom extra belangrijk: 

Renaissance 

Neo-classicisme t/m postmoderne kunst 

Je hebt nodig: Kennis van en inzicht in de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en vormgeving 

en enige bekendheid met verschillende visies op deze gebieden. 

De leerlingen moeten vooral kijkstrategieën beheersen om de vragen te kunnen beantwoorden. De kennis 

die verondersteld wordt van kunsthistorische en andere begrippen (zie de begrippenlijst) is ondersteunend, 

d.w.z. het gaat om begrippen die van belang zijn bij het kijken en verwoorden. 

Dit kan je leren: 

 Kunstbegrippen (boek: bespiegeling of kunst op niveau) 

 Beeldende begrippen (boek: beeldende begrippen) 

 Kunststromingen en hun kenmerken (boek: bespiegeling of kunst op niveau) 

 Samenvattingen kunststromingen (Boek: beeldende begrippen) 

 Per kunststroming de beeldende kunst, architectuur en de vormgeving (boek: bespiegeling of  kunst 

op niveau) 

 

Hoe ga je leren? 

 Leren uit het boek bespiegeling of kunst op niveau. 

 Leren uit het boek beeldende begrippen. 

 Proefexamens maken.  

 Maak  zelf samenvattingen. 

 Maak gebruik van de informatie uit deze bundel. 

 http://tekenen-bs.weebly.com/  

 

 

 

http://tekenen-bs.weebly.com/


Examenvragen: Hoe geef je antwoord?  

 

Examenopbouw 

Het examen bestaat uit meerdere opgavenblokken.  

Een opgavenblok begint vaak met een inleiding, waarin kunstenaar, titel en jaar van ontstaan van het eerste 

kunstwerk wordt gegeven. Daarna volgen beschouwende vragen die relevant zijn voor de onderliggende 

probleemstelling van het blok. De probleemstelling hangt samen met het thema van het examenjaar.  

Gaandeweg wordt steeds meer relevante informatie gegeven en wordt toegewerkt naar inzichtsvragen.  

 

Soort vragen 

Er wordt van je verwacht dat je op verschillende soorten vragen antwoord kan geven. In de examensyllabus 

staat het volgende: 

1. De kandidaat is in staat kenmerkende aspecten van de voorstelling en vormgeving van beeldend werk van 

kunstenaars en vormgevers waar te nemen en te benoemen.  

2. De kandidaat kan het beeldend werk van kunstenaars en vormgevers beschrijven, onderzoeken en 

interpreteren.  

3. De kandidaat in staat is om op basis van onderzoek punt 1 en 2 tot een beargumenteerd oordeel te komen.  

 

Je moet vragen kunnen beantwoorden over: 

 Voorstelling en vormgeving 

 Materiaal, techniek en hanteringswijze 

 Inhoud (waar gaat het kunstwerk over) 

 Functie van een kunstwerk 

 Kunstgeschiedenis (stromingen en hun kenmerken) 

 Kunstkritiek (je eigen mening of mening van een ander formulier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Examenvoorbereiding 

 Oefenexamens 

 Oefenexamens met correctievoorschrift voor het examen kunstgeschiedenis kun je vinden op 

www.examenblad.nl > kies linksboven een jaartal > HAVO > kunstvakken en lo: tekenen  

 Hier kun je alle voorgaande examens downloaden en maken. Helaas kun je hier alleen een kleurenbijlage 

krijgen vanaf het jaar 2016. Wil je examen maken van daarvoor: vraag dit aan de docent. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.examenblad.nl/


Domein B: praktijk 

 

Je kunt gestructureerde probleemstellingen (opdrachten) met betrekking tot zowel autonome als toegepaste 
beeldende kunst en vormgeving onderzoeken en de daaruit ontwikkelde ideeën in een beeldende 
verwerking uitvoeren, daarbij beeldende middelen aanwenden in een doelgericht werkproces, en het werk 
zo presenteren dat de beschouwer inzicht krijgt in het werkproces. 
 
Voorbereiding: werkstukken 
 
Bij de aanvang van het praktisch examen moet je twee werkstukken inleveren inclusief de bijbehorende 
schetsen, beeldmateriaal, aantekeningen en materiaalstudies.  
Belangrijk is dat de twee werkstukken jouw ideeën over het aangegeven thema verbeelden. 
 
Zorg dat je het zo inlevert dat duidelijk is wat bij elkaar hoort, bijvoorbeeld in een tekenmap. Bij elk werkstuk 
dient een apart werkverslag (Bijlage) te worden ingeleverd. 
 
Na het praktisch examen moet je deze twee werkstukken weer meenemen. 
 
Je dient twee van de volgende vier werkvormen, of een combinatie hiervan, te hebben uitgevoerd: 
 
1. werken naar aanschouwelijke gegevens: een stilleven, een portret of een landschap; 
2. werken naar verbale gegevens: een gedicht, een ‘songtekst’, een verhaal, een ‘maffe’ titel (het 
betreffende gedicht, e.d. bij het werkstuk voegen); 
3. functionele beelden maken: bijvoorbeeld behang, een ontwerp voor een postzegel, een boekomslag of 
een reclameposter voor een gebruiksvoorwerp; 
4. digitale beelden: bijvoorbeeld fotografie of film. Je moet zelf voor de beelddrager zorgen; een laptop of 
tablet waarop de video/film afgespeeld kan worden. 
 
Portfolio 
 
Desgewenst kunnen de twee werkstukken aangevuld worden met meer werkstukken. Dit mag vrij werk zijn, 
d.w.z. ook andere werkvormen dan de vier hierboven genoemde en/of werkstukken die niet over het thema 
gaan. Dit mogen ook twee- of driedimensionale werken zijn, zoals video’s (zelf een laptop of tablet 
meenemen) of fotografische werken. Deze extra werkstukken dienen om de examinator een breder beeld te 
geven van jouw kwaliteiten. 
 
Functie van de twee beeldende werkstukken 
1. Je kunt laten zien dat je je hebt voorbereid op het thema. 
2. Je kunt laten zien welke kwaliteiten je bezit wanneer je meer tijd te besteden hebt dan de zes klokuren op 
de examendag. 
 
Gedurende de examendag bekijken de examinatoren de meegenomen werkstukken. 
Er wordt door de examinatoren gelet op: 

- de beeldende aspecten 
- de technische aspecten 
- hoe je het thema hebt verwerkt 

De werkstukken kunnen in beperkte mate meetellen bij de beoordeling. Als je geen werkstukken inlevert, 
wordt alleen de examenopdracht besproken en beoordeeld. 
 
 
 



 
PRAKTIJKEXAMEN 
 
Op de dag van het examen ben je om 8:30 op school om je werkstukken en portfolio klaar te zetten. Om 9:00 
start het examen en maken de twee externe examinatoren het examen open. 
 
Keuzeopdrachten 
 
Op de examendag krijg je minimaal vier opdrachten, waarvan je één moet kiezen. De formulering van de 
opdracht begeleid je bij het maken van noodzakelijke keuzen. Daarnaast helpt het stappenplan (Bijlage ) je 
bij het bewaken van de tijd. 
 
Je kunt kiezen uit: 
1. een opdracht naar aanschouwelijke gegevens: een stilleven, een portret, een landschap. 
2. een opdracht met verbale gegevens: een gedicht, een ‘songtekst’, een verhaal, een ‘maffe’ titel. 
3. toegepaste (functionele) beelden maken: bijvoorbeeld een patroon voor behang, een ontwerp voor een 
postzegel, een poster voor een festival, een boekomslag, een reclameposter voor een gebruiksvoorwerp of 
een ontwerp voor een visitekaartje. 
4. een opdracht waarin een foto het uitgangspunt vormt voor het maken van een beeldend werkstuk. 
Combinaties van de hierboven genoemde werkvormen zijn mogelijk. 
 
Werkverslag 
 
Voordat je begint met het uitwerken van je eindwerkstuk, vul je deel 1 van het werkverslag in (zie Bijlage). 
Na afloop van het praktisch examen vul je deel 2 van het werkverslag in. 
 
Daarna zijn de volgende mogelijke activiteiten te onderscheiden: 
- verzamelen van gegevens over de probleemstelling en oplossingen van beeldende kunstenaars en 
vormgevers; 
- ontwikkelen van ideeën voor beeldende oplossingen, deze beschrijven en criteria, uitgangspunten, 
doelstellingen vastleggen in een werkverslag; 
- maken van een werkplan; 
- doen van beeldend onderzoek naar mogelijke oplossingen door middel van experimenten, schetsen, 
studies, proeven in de diepte en in de breedte; 
- evalueren van het eigen onderzoek en vervolgens keuzes maken en toelichten; 
- uitwerken van de gekozen beeldende oplossing in een werkstuk en het resultaat evalueren. 
 
Mondeling gesprek 
Na het praktisch examen vindt er een gesprek plaats met de examinatoren over de opdracht van het 
praktisch examen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het door jou ingevulde werkverslag over het 
gemaakte beeldend werk. Het doel van het gesprek is om na te gaan welke bewuste keuzes je hebt gemaakt 
ten aanzien van de inhoud en de vormgeving. Eventueel vinden ook tijdens de uitvoering van de opdracht 
enkele gesprekjes plaats. 
 
De examinatoren zullen vragen stellen over o.a.: 

- de keuze van de opdracht; 
- de verbeelding van de eigen visie; 
-  de gemaakte schetsen; 
- de toepassing van beeldende aspecten (aspecten van beeldende vormgeving); 
- het materiaalgebruik; 
- het proces bij het maken van het werkstuk. 

 
 
 



Cijfer 
 
De examinatoren vormen zich op basis van het werkstuk en het gesprek een oordeel over het werk dat door 
jou is gemaakt en drukken dit oordeel uit in een cijfer van 1 t/m 10, op één decimaal. In beperkte mate 
wordt daarbij tevens rekening gehouden met de ingeleverde werkstukken. 
 
 
Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op: 
A. rijkdom aan ideeën (dit kan blijken uit de schetsen); 
B. toepassing van diverse beeldende aspecten (aspecten van beeldende vormgeving); 
C. passend gebruik van materiaal, techniek en afwerking; 
D. de verbeelding van een eigen visie op de opdracht; 
E. de per opdracht vermelde aandachtspunten (voor zover deze zijn vermeld); 
F. jouw toelichting op het werkproces en het eindwerkstuk. 
 
Het cijfer voor het praktisch examen wordt op de examendag niet bekend gemaakt. 
 
Meenemen eindwerkstuk 
 
Het eindwerkstuk wordt door het CvTE niet bewaard: je mag het eindwerkstuk meenemen. 

 
 

 Materialen tekenen 

 Je kunt ervan uitgaan dat de basisbenodigdheden (materialen, gereedschappen en middelen) voor tekenen 

aanwezig zijn op de examenlocatie. 

 Zelf meenemen: 

 Het is wenselijk dat je zelf beeldmateriaal, zoals tijdschriften, foto’s, en dergelijke over het thema meebrengt 

naar het praktisch examen. Je mag ook een usb-stick en laptop meebrengen, als daar beeldmateriaal op 

verzameld is. 

 Het gebruik van een smartphone is niet toegestaan. 

 Je mag ook eigen middelen en materiaal meenemen. Bijvoorbeeld als je een sterke voorkeur hebt voor 

bepaald materiaal of bepaalde penselen. Dit is altijd verstandig, want hier ben je aan gewend en kun je goed 

mee opstarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stijlen en stromingen 
 

Klassieke oudheid 800 v.C. – 400 n.C. 

 

Grieks 

 Romeins 

 Vroegchristelijk 50 - 500 

 

 

Middeleeuwen 405 – 1453 

 Byzantijns 330 – 1453 

 Karolingisch 750 – 950 

 Romaans 950 – 1150 

 Gotiek 1100 – 1400 

 

Renaissance, Barok en Neoclassicisme 

 Renaissance 1400 – 1530 

 Maniërisme 1530 – 1600 

 Barok 1600 – 1720 

 Rococo 1720 – 1750 

 Neoclassicisme 1760 – 1840 

 

De negentiende eeuw 

 Romantiek 1800 – 1840 

 Realisme 1840 – 1880 

 Impressionisme 1870 – 1905 

 Pointillisme 1884 – 1905 

 Symbolisme 1885 - 1900 

 



 

Modernisme 

 Arts and Crafts 1875 – 1900 

 Jugendstil 1890 – 1910 

 Art Deco 1910 – 1940 

 Expressionisme 1905 – 1920 

 Kubisme 1907 – 1914 

 Futurisme 1909 – 1916 

 De Stijl 1917 – 1931 

 Constructivisme 1917 – 1924 

 Functionalisme 1900 – 1930 

 Bauhaus 1919 – 1933 

 Dada 1916 – 1923 

 Surrealisme 1924 - heden 

 Nieuwe zakelijkheid 

 en Magisch realisme 1920 – 1950 

 

Kunst na 1945 

 Abstract expressionisme 1940 – 1959 

 Pop-art 1955 – 1970 

 Nouveau Realisme 1960 – 1970 

 Foto- of Hyperrealisme 1965 – heden 

 Op-art 1955 – 1980 

 

Postmodernisme 

 Architectuur  1945 – heden 

- Mensvriendelijk 

- Organisch 

- Postmodern 

- Hightech 

- Deconstructivisme 

 Kinetische Kunst 1955 – heden 

 Minimal Art 1960 – heden 

 Conceptuele Kunst 1960 – heden 



 Performance Art 1960 – heden 

 Body Art 1960 – heden 

 Arte Povera 1975 – heden 

 Land Art 1968 – heden 

 Computer / Digitale Kunst 1970 – heden 

 Graffiti 1970 – heden 

 Neo-Expressionisme 1975 – heden 

 Videokunst 1970 – heden 

 Enzovoorts: Verdere Schilderkunst, Verdere Beeldhouwkunst (zoals Kunst in de openbare ruimte), Verdere Nieuwe Media 

Kunst (zoals Fotografie), Textielkunst, Toegepaste Vormgeving (Design) en Grafisch Ontwerp… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Kunstbegrippen 
 

Beeldconventies =  Traditionele stilzwijgende aanvaarde opvattingen omtrent rol, betekenis, en gebruik van bepaalde beelden 

Vormgeving =  Kenmerken die opvallen in een kunstwerk. Dit zijn de zogenaamde vormgevingsaspecten ofwel: beeldaspecten 

(lijnvoering, kleurgebruik, plasticiteit enz.) 

Voorstelling= Dat wat je kunt herkennen in een schilderij, beeldhouwwerk, foto enzovoort noem je de voorstelling 

Kenmerken = Een herkenningspunt ergens van zijn. In het examen vaak gebruikt om diverse kunststromingen en stijlen te 

benoemen. Bv. Een kenmerk van “de Stijl” is het gebruik van primaire kleuren.  

(Beeld)aspecten= Onderdelen van de opbouw van een beeld zoals kleur, vorm, ritme, structuur, die belangrijk zijn voor de 

overdracht van het totaalbeeld. 

Ensceneren=  1) Als schijnvertoning opvoeren 2) Doen alsof 3) Fingeren 4) In elkaar zetten 5) In scène zetten 6) Opvoeren (als 

schijnvertoning) 7) Scène zetten 

Compositie= In de beeldende kunst het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Alle losse 

elementen die te zien zijn vormen samen het gehele kunstwerk. 

Dynamiek/dynamisch=  beweging; activiteit. 

Readymade= Een kunstvorm ontstaan in het begin van de 20e eeuw. Als uitvinder geldt de dadaïst Marcel Duchamp. Een 

industrieel voorwerp wordt uit zijn alledaagse context gehaald en tot kunst bestempeld doordat het in een museale 

omgeving wordt getoond. 

Collage=  Wordt gebruikt voor het maken van tweedimensionale composities of composities in zeer ondiep reliëf. Deze worden 

samengesteld door verschillende  voorwerpen (van papier, stof of andere materialen) aan elkaar vast te plakken op een 

plat oppervlak. 

Assemblage = Techniek waarbij losse materialen en elementen worden samengevoegd en verwerkt tot een kunstwerk. 

(hieronder vallen 2D en 3D kunstwerken)  

Autonoom (kunst)= Op zichzelf staand kunstwerk. De kunstenaar maakt het werk vanuit zichzelf zonder opdracht van anderen 

zonder daarbij rekening te houden met regels en wetten van de kunst. 

Toegepaste kunst = Toegepaste kunst of kunstnijverheid is esthetische vormgeving van functionele voorwerpen zoals 

gebouwen, meubels, kleding, drukwerk en dergelijke. In tegenstelling tot de niet-functionele, autonome uitingen van 

beeldende kunst hebben ontwerpen van toegepaste kunst ook een praktisch nut, een functie. 

Figuratief=  Een kunstwerk waarin de voorstelling herkenbaar is noemen we figuratief. 

Abstract=  Ook non- figuratief, zonder een herkenbare voorstelling in tegenstelling tot figuratief.  

Environment=  Een environment of omgevingssculptuur is de kunstzinnige vormgeving van een bepaalde ruimte zoals een 

kamer, theater, straat of plein waarbij verschillende materialen, bewegingen, klank, licht en andere 

communicatiemiddelen een rol spelen. 

Propaganda= Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers - steun te winnen. Vaak gebruikt om ideële en 

politieke doelen te verwezenlijken. 

Geëngageerd=  als je je betrokken voelt bij de maatschappelijke problemen van je tijd. 

Interpreteren= Het op een bepaalde manier zien of voelen. Je kan een kunstwerk interpreteren door er je eigen gevoel of 

betekenis aan te geven. 



Essentie= Datgene waar het om gaat, het belangrijkste. 

Allegorie=  Beeldende voorstelling van een idee of abstract begrip. Bv.: Maria is een figuur uit de Bijbel; om haar herkenbaar te 

maken wordt  zij vaak afgebeeld als jonge vrouw met blauwe mantel. 

Personificatie= Persoonsverbeelding, levenloze dingen en begrippen als een persoon voorstellen op grond van een 

overeenkomst. (Bv.: Christus afbeelden als herder.) 

Ambachtelijk= Op de traditionele manier met de hand gemaakt. 

Attribuut= Een ding waaraan je kunt zien welke functie iemand heeft vb: de kroon is een attribuut van de koningin. 

Clair-obscur= manier van schilderen waarbij vooral met licht- en donkereffecten wordt gewerkt. De aandacht wordt op één ding 

gericht (in de spotlight gezet) 

Construeren= Het samenstellen van iets door middel van het combineren van onderdelen of elementen. 

Contrapost=  een term uit de beeldende kunst die een bepaalde houding van een geschilderd of gebeeldhouwd figuur beschrijft. 

De ene kant van het lichaam lijkt in beweging, de andere kant van het lichaam staat recht. Er ontstaat een soort S-vorm.  

Esthetisch=  mooi, volgens de schoonheidsleer.  

Fresco=  Schildering met waterverf op een verse natte kalkwand, zien we vaak op muren of plafonds.  

Trompe l’oeil= Een schildertechniek die bedrieglijk realistisch aandoet. Het woord trompe-l'oeil is Frans en betekent letterlijk 

"bedrieg het oog", ofwel gezichtsbedrog. Door het zeer nauwkeurig schilderen van de vormen en vooral de schaduwen 

van de voorwerpen wordt een sterke illusie bereikt. 

Gestileerd=  afgebeeld in hoofdtrekken, in een vereenvoudigde, maar karakteristieke vorm. 

Gesamtkunstwerk=  Een ideaal samenspel van alle kunsten. Deze opvatting over het kunstwerk ontstaat in de romantiek. 

(ofwel: beeldende kunst, muziek, dans enz. komen samen in één kunstwerk) 

Icoon= Schilderij op hout van Christus of van een heilige. 

Kitsch=  schijnkunst die niet aanslaat met veel versieringen en-of de verkeerde materialen waarvan de meeste mensen denken 

dat het wansmaak is. 

Manifest=  tekst waarin kort en duidelijk de opvattingen van een organisatie/vereniging/groepering staan. 

Massief=  helemaal van hetzelfde materiaal gemaakt, niet hol.  

Ornament=  Een bouwelement zonder constructieve functie dat is aangebracht ter verfraaiing. 

Plasticiteit/plastisch= Ruimtewerking 

Ruimtesuggestie/ruimtewerking = Een schilderij of tekening heeft maar 2 dimensies: lengte en breedte. Hoe breng je de derde 

dimensie in een landschap of object? Je kan op verschillende manieren die platheid doorbreken en de indruk van diepte 

oproepen. Dit noem je ruimtewerking. 

Reliëf=  Sculptuur waarbij de figuren aan een vlakke ondergrond vastzitten en uitsteken. De term wordt vaak gebezigd 

als het gaat om beeldhouw- of houtsnijwerk. Het gaat hier om half 3D. 

Statisch=  stijf; niet beweeglijk of de indruk wekkend dat er beweging is; het tegenovergestelde van dynamisch. 

Stofuitdrukking= Stofuitdrukking is een term uit de schilderkunst die aangeeft hoe het oppervlak van een voorwerp of de 

textuur van een materiaal is afgebeeld.  

 



Schema beeldaspecten  

1. Licht. 

- Lichtbron: natuurlijk licht of kunstmatig(lamp) 
- Direct licht : meelicht, tegenlicht, zijlicht of strijklicht 
- Indirect licht: weerkaatsing of weerspiegeling, glimlicht 
- Lichtrichting :waar komt het licht vandaan? links, rechts achter of voor 
- Lichtintensiteit: fel, scherp, zwak, diffuus gekleurd 
- Licht-donker: contrast 
- Clair-obscur: licht en schaduw 
- Schaduw: eigen schaduw, slagschaduw, korte/lange, gebroken schaduw. 

 
 

2. Kleur. 

- Kleurencirkel: primaire kleuren, secundaire kleuren, tertiaire kleuren  
- Kleurmenging door: kleuren mengen op het palet, door glaceren(kleuren in doorzichtige lagen aan te brengen), 

door optisch mengen(kleurstippen naast elkaar) 
o Niet-kleuren: zwart en wit en grijzen  
o Pastelkleuren: kleuren met veel wit gemaakt 

- Kleurcontrasten:  
o Koud-warm 
o Complementair 
o Kwaliteitscontrast 
o Kwantiteitscontrast 
o Simultaancontrast 

- Kleurgebruik: realistisch, impressief(onder de indruk van het licht op dat moment) expressief (waar gevoel en 
emotie een rol speelt), symbolisch, decoratief, functioneel, monochroom (eenkleurig bijv. veel tinten van één 
kleur), polychroom(veelkleurig) 

- Aardkleuren, lokale kleuren (rode aardbei), materiaalkleuren (aarde metaal enz.) 
 
 

3. Ruimte. 

- Driedimensionaal. de ruimtelijkheid van een werkstuk 

o Ruimte innemend, massief 

o Ruimte omvattend, (gat, hol of  restvorm) 

o Relatie werkstuk-omgeving. 

o Begrenzing al of niet concreet aanwezig, in of uit de aarde komend. 

o Op aarde vast (ruimte waarin een werkstuk is geplaatst) 

o Op aarde verplaatsbaar (in de ruimte, in de lucht) 

- Tweedimensionaal. 
o Ruimt uitbeelding met ruimtesuggestie: 

 Lijnperspectief (horizon, verdwijnpunt, ooghoogte) 
 Overlapping: Doorzichtigheid, plans, coulisse werking, repoussoir. 
 Verkleining 
 Verkorting 
 Kleurperspectief 
 Atmosferisch perspectief (vervaging van kleur, vormtextuur) 
 Afsnijding  van ruimte, een kader 
 Plasticiteit (licht en schaduwwerking) 
 Ritme en herhaling 
 Beeldend standpunt: dichtbij/veraf 
 Kikvorsperspectief / ooghoogte of horizon / ruiterperspectief( vrij hoog) / vogelvluchtperspectief 

( zeer hoog) 
o ruimte uitbeelding zonder ruimtewerking:  

 Stapeling 
 Omklapping 
 Aanzicht (en profil/ en face/ á trois quarts) 
 Plattegrond 

 



4. Vorm: 

- Vormsoort 

o Realistisch 

o Gestileerd 

o Geabstraheerd 

o Gedeformeerd 

o Geïdealiseerd 

- Vormcontrasten 

o rond-hoekig 

o geometrisch-organisch 

o symmetrisch-asymmetrisch 

o regelmatig-onregelmatig 

o enkelvoudig-samengesteld 

o open-gesloten 

o vlak-ruimtelijk 

o grillig-strak 

o duidelijk-vaag 

- Restvorm 

o positief-negatief 

- Contour 

- Silhouet 

 

5. Textuur: 

De zichtbare en voelbare aard van de oppervlakte (huid) van bijv. een  weefsel, schilderij, beeld enz. 

- Structuur: de zichtbare innerlijke opbouw, indeling 

- Factuur: de sporen van het gereedschap  
- Stofuitdrukking 

 
6. Punt/lijn/vlak: 

- Omtreklijn/contour (vormbepalend) 
- Ruimtebepalend óf compositiebepalend 
- Structuurbepalend (arcerend) 
- Lijnsoort (dik- dun, recht- gebogen, statisch -dynamisch, onderbroken, hard gevoelig, expressief enz.) 

 
7. Compositie:  

Ordening van delen tot één geheel. 

- Compositiegrondvormen. 
o Diagonaalcompositie 
o Centraal compositie 
o Driehoek compositie 
o Piramidaal compositie 
o ‘over-all’ compositie 

- Statisch of dynamisch 
- Symmetrisch of asymmetrisch 

- Ritme en herhaling 
 

 

 

 

 

 



Stappenplan praktijk-examen 

Hoe deel je deze examendag zo in dat je niet in tijdnood komt? Dit stappenplan geeft je een opzet. Je kunt deze dag 

6 uur aan je examenopdracht werken, exclusief de pauze. Wanneer je pauze neemt en hoe lang, bespreek je met de 

examinatoren. Zij kunnen rekening houden met de pauzetijden die op de locatie gebruikelijk zijn. De pauzetijd die 

hieronder wordt genoemd mag dus gewijzigd worden. 

 

STAPPENPLAN vmbo, havo, vwo 

09.00- 09.15 1. ALLE OPDRACHTEN GOED LEZEN 

Lees ook de beoordelingscriteria die bij de opdrachten horen. Bij 

onduidelijkheden kun je een toelichting vragen. 

09.15 -09.45  2. SCHETSEN MAKEN 

  Bewaar en nummer alle schetsen. Niets weggooien. 

09.45 - 10.30 3. KEUZE MAKEN VOOR ÉÉN OPDRACHT 

 

Oriënteer je op deze ene opdracht. 

10.30 - 11.00 4. VERDIEPING VAN DE SCHETSFASE 

  Welke schetsen wil je verder uitwerken? 

Deze schetsen kun je gebruiken als inspiratie voor materiaalonderzoek, 

proefjes of prototypes. 

11.00 - 11.05 5. MAAK EEN KEUZE 

Kies het materiaal en de middelen; deze keuze gaat de basis vormen 

voor je eindwerkstuk. 

  Werkverslag Deel 1 (havo/vwo) invullen. 

11.05 – 15.30 6. EINDOPDRACHT UITVOEREN 

Na afloop: werkverslag Deel 2 (havo/vwo) of het werkverslag (vmbo) 

invullen. 

PAUZE: 12.30 – 13.00 

15.30 - 17.00 7. EINDGESPREK, duur: 15 minuten 

  Alles inleveren, ook jouw schetsen, materiaalproefjes en prototype(s). 

  In het gesprek geef je uitleg over je werkwijze en keuzes. 

 



Werkverslag 

Werkverslag havo/vwo - deel 1 

 

1. Wat is het nummer (en de titel) van de gekozen opdracht? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Met welke inhoud wil je in de uitwerking rekening houden? of: Hoe wil je de opdracht interpreteren? 

Inhoud: 1 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Om dit te bereiken denk ik dat de volgende aspecten van belang zullen zijn: 

Voorstelling: 2 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Beeldende aspecten: 3 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Noot 1 Beschrijf hier je inhoudelijke uitgangspunt(en) en/of het doel dat je gaat proberen te bereiken. 

Ga, indien nodig, in op de te bereiken beeldende effecten en/of functie van je werk. 

Noot 2 Beschrijf hier welke voorstellingsaspecten van belang zijn voor de uitwerking van jouw ideeën. Als je kiest voor een non-

figuratieve uitwerking, werk hier dan jouw idee, inhoudelijk uitgangspunt en/of doel nader uit. 

Noot 3 Beschrijf hier welke beeldende aspecten van belang zijn voor de uitwerking van jouw ideeën.  

Verantwoord je keuze door in te gaan op de relatie tussen inhoud en vormgeving. 

 

Materialen en technieken: 4 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Noot 4 Geef hier aan welke materialen en technieken je denkt te gaan gebruiken. 

Verantwoord je keuze door in te gaan op de relatie met de inhoud. 

 

Werkverslag havo/vwo - deel 2 

Invullen nadat je het eindwerkstuk voltooid hebt. 

4. Hoe heb je de opdracht uitgewerkt? 5 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel uur heb je ongeveer besteed aan de voorbereiding en uitvoering? 

Door aan te geven hoeveel tijd je gewoonlijk aan het maken van beeldend werk besteed, krijgen de examinatoren 

een indruk van je werkwijze. 

 De voorbereiding (onderwerp kiezen, schetsjes maken,materiaal uitkiezen en verzamelen): ……… uur 

De uitvoering: ……… uur 

In totaal: ……… uur 

 

Naam: ………………………………………………………………………. 

 Examennummer: ……………………………………………………… 

 Naam van de school of de examenplaats: ……………………………………………………………..……………… 

 Handtekening: ……………………………………………………………………………Datum: ……………………………… 

 

Noot 5 Beschrijf in het kort het werkproces: in hoeverre heb je jouw ideeën kunnen verwezenlijken, je doel bereikt?  

Waarop heb je gelet bij het onderzoek en de uitwerking; welke keuzes heb je hierbij gemaakt en waarom? 

Eventuele veranderingen in jouw uitgangspunten moet je hier nader verklaren. 

 

 



 


