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Informatie voor de kandidaat tijdens het praktisch examen.  
 

Gebruik het STAPPENPLAN als leidraad voor de hele dag.  

De totale tijd van het examen is 6 uur. 

Materiaal en werkwijze kunnen vrij gekozen worden binnen de mogelijkheden van de 
examenlocatie. 

Uit de twee- en/of driedimensionale schetsen, eventuele studies/prototypes en het 
eindwerkstuk die je tijdens de zitting maakt, stel je zelf een collectie samen. 

 
Deze collectie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
Algemeen  

In de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt gekozen ten aanzien 
van zowel de inhoud als de vormgeving van het gekozen thema. Hierin moet te zien 
zijn dat je op weloverwogen wijze de voorstelling, beeldaspecten, materialen en 
technieken hebt gekozen en gehanteerd, waarmee jouw uitgangspunten beeldend 
zichtbaar worden gemaakt. 
 
Omvang  

De collectie bestaat uit een verzameling van schetsen, studies en een eindwerkstuk 
die een onderlinge samenhang vertoont en die het gehele werkproces van beeldend 
vormgeven weerspiegelt. 

Opgave 

In de collectie moet zichtbaar zijn welke opgave je hebt gekozen. 

Inhoud 

In de collectie moet zichtbaar zijn welk(e) uitgangspunt(en) je hebt gekozen met 
betrekking tot de inhoud. 

Vormgeving 

In de collectie moet zichtbaar zijn welke uitgangspunten je hebt gekozen ten aanzien 
van de vormgeving. 

Proces 

Uit de collectie moet blijken dat je het thema beeldend hebt onderzocht. Dit betekent 
dat je door middel van schetsen en studies alternatieven en tussenoplossingen hebt 
ontwikkeld en daaruit hebt gekozen bij de voortgang van het beeldend onderzoek. 

De procesbeschrijving deel 1 en 2 moet worden ingevuld en ingeleverd. 

Vergeet niet om schetsen, studies en eindwerkstukken te nummeren in de volgorde 
waarin ze zijn ontstaan. 

Formaat van de werkstukken: in overleg met de examinatoren. 
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Thema: Voorbeeldig 
 

In de syllabus die je voor het centraal schriftelijk examen hebt bestudeerd, kon je 

lezen dat kunstenaars vaak inspiratie zoeken in de kunsthistorie en de natuur, of dat 

zij ideeën van collega-kunstenaars, de literatuur of filosofie als voorbeeld nemen voor 

hun eigen beeldend werk. Het thema heet dan ook toepasselijk “Voorbeeldig”.  

 

Het thema ‘Voorbeeldig’ kan vanuit drie subthema`s worden benaderd, namelijk 

Imitatio, Variatio of Aemulatio. Imitatio staat voor imiteren, Variatio voor interpreteren 

en variëren en Aemulatio betekent overtreffen. Deze subthema`s zijn bedoeld om 

enig houvast te bieden en vormen een ingang om het thema te verkennen. 

 
Ook vandaag mag je deze subthema`s als leidraad gebruiken.  
 
 
Kies één van de volgende opdrachten.  
 

1.  Vrolijk iconoclasme 

 

2. Remake van een blauwe maandag  

 

3. "Wordt het toch weer een verdieping of een ander perspectief?" 

Ger van Elk in `Waarom ik Kunst maak…` 

 
4. Ontsnappen 

In de kooi van dag en nacht, 

de kooi van de boodschappen, 

blikjes bier, de betere baan. 

 

In de kooi van het fotoalbum, 

van de liefde. In de kunstkooi, 

in de kooi van het weten: 

 

Sta op, grijp de tralies, 

haal de diepste adem en 

scheur je hart uiteen. 
 

Uit: Anna Enquist, Klaarlichte dag 1996  

 

5.  Rariteitenkabinet  

     Ontwerp een vitrinekast, een pronkkast voor snuisterijen, waarin een  

     collectie specifieke voorwerpen tentoongesteld kan worden. Laat de  
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     vormgeving van deze kast aansluiten bij de inhoud. 

6. De foto hieronder moet dienen als aanleiding en uitgangspunt voor een 

beeldende verwerking. 

 

 

Foto: M. Stamsnijder 

 

 

 

Bronvermelding 

Opgave 3 | Roos Van Der Lint, Waarom ik kunst maak, uitgever Veen Media, 2013 

Opgave 6 | Hippocampus, detail van beeldengroep - fontein op het Azartplein, Amsterdam. 

Albert Termote (1956) 
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STAPPENPLAN TEKENEN / HANDVAARDIGHEID  

 
INLEIDING 

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 examenopgave werken, exclusief de 30 

minuten 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.  

Lees het stappenplan eerst geheel door voor je begint. 

TIJD STAPPENPLAN vmbo, havo, vwo 

   

09.00- 09.15 1. ALLE OPDRACHTEN GOED LEZEN 

 

Wat zijn de mogelijkheden bij elke opgave?  

De voorstelling moet verband houden met de opgave. 

 Bij onduidelijkheden kun je een toelichting vragen. 

  

09.15 -09.45 2. KEUZE MAKEN VOOR ÉÉN OPGAVE 

  

09.45 - 10.30  3. SCHETSEN MAKEN 

 Veel, belangrijk voor het eindwerkstuk  

 Bewaar en nummer alle schetsen. Niets weggooien. 

  

10.30 - 11.00 4. VERDIEPING VAN DE SCHETSFASE 

 Kleur de schetsen zo nodig in. 

 Materiaalonderzoek, prototypes. 

  

11.00 - 11.05 5. MAAK EEN KEUZE  

 Deze keuze gaat de basis vormen voor het eindwerkstuk. 
  

 Procesbeschrijving Deel 1 (havo/vwo) invullen. 

  

11.05 – 15.30 
6. EINDOPDRACHT UITVOEREN 

 Na afloop: procesbeschrijving Deel II (havo/vwo) invullen. 

  

PAUZE: 12.30 – 13.00 

15.30 - 17.00 7. EINDGESPREK, duur: 15 minuten 

 Alles inleveren, ook de schetsen en prototype(s). 

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



 6 lees verder ►►► 

Procesbeschrijving HAVO/VWO 

2018 

 Uit te reiken 
aan de kandidaat  

bij de start van 
het praktisch examen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat ___________________________                Kandidaatnummer ___________ 
 
 
Niveau (havo of vwo)  _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Procesbeschrijving, deel 1 en 2  

praktisch examen tekenen en handvaardigheid 
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Procesbeschrijving, deel 1  

 

 

Deel 1 vul je in zodra je met het eindwerkstuk gaat beginnen. Deel 2 vul je in nadat je 

klaar bent met het eindwerkstuk. Het ingevulde formulier en het eindwerkstuk lever je 

daarna in bij de examinator(en). 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

Met welke inhoud wil je in de uitwerking rekening houden? Of: 

Hoe wil je de opgave interpreteren?  

 

2. Inhoud: 1 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Interpretatie:  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

a. Voorstelling: 2 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
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. 
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b. Beeldende aspecten: 3 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

c. Materialen en technieken: 4 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Let op: ga verder op de volgende pagina.

 
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. 
 

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.  
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Procesbeschrijving, deel 2 

 

Invullen nadat je het eindwerkstuk voltooid hebt. 

 

4. Hoe heb je de opgave uitgewerkt? 1 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Noot 1  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. 


	Thema: Voorbeeldig

