VWO EXAMEN KUNST ALGEMEEN TIJDVAK 1, 2013
Het examen volgens leerlingen:
De verzamelde opmerkingen van leerlingen
gaven dit beeld te zien (zie wordle). Ze
vonden het examen leuke filmfragmenten
bevatten, ze gaven aan dat ze op alle vragen
de antwoorden konden geven, hun indruk was
dat het goed te doen was. Veel leerlingen
waren op Rome-reis geweest - evenals de
systeembeheerder die als begeleider
meegeweest was - en vonden blok 2 daarom
heel leuk. Alle herinneringen kwamen boven.
Ze hadden het idee dat blok 1 en 2 beter te
doen waren dan blok 3: dat vonden ze erg
pittig met veel dezelfde soorten vragen. Wel vonden ze het fijn dat de leerstof heel duidelijk terug te
vinden was in de vragen (Middeleeuwen, scholastiek, Le Sacre du Printemps). Sommige vragen
vonden ze niet erg relevant/terecht: vraag 22 kunstmanifestaties en vraag 30 Hongarije. Op mijn
vraag of ze een thema ontdekt hadden kwam eensluidend: ja, de vier elementen!
Eerste indruk van de inhoud
Allereerst weer een heel mooi en - ook volgens leerlingen - creatief examen.
Complimenten voor de imaginaire reis die leerlingen hebben mogen maken. Hun
enthousiasme over de onderwerpen in het examen deel ik. Het eerste blok vond ik een
verrassende combinatie van hedendaagse film en de Middeleeuwen, en vervolgens
weer via de fonteinen in Rome, naar Las Vegas en terug naar Venetië, waar Bill Viola als
verrassende combinatie gevonden was (en dacht ik dat nu maar of was die Viola iets
sneller qua tempo dan in 'het echt'? het leek toch echt sneller te gaan...). En dan na al
dat water weer landen op de aarde met Le Sacre. De combinatie met Pina Bausch leek
wel reëel. Collega's Ad van der Borght en Harry Baggen gaven op het examenforum van
de digischool al aan dat er wel erg veel minimalisme in dat blok aanwezig
was. Aan de ene kant ben ik het daar wel mee eens: het behoort niet tot de
examenstof (en heel veel andere onderwerpen wel), maar dit jaar i.t.t. een
paar jaar geleden, werd de stroming wel toegelicht in de bronnen. En op
basis daarvan zouden leerlingen dan in staat moeten zijn om de link te leggen
met ideeën uit het modernisme over abstrahering.
http://www.youtube.com/watch?v=6V7in9LObI Tate shot-video over dit werk.

Algemene indruk van de afname van het examen
Ik had het idee dat leerlingen snel erg geconcentreerd aan het werk waren
volgens mij kwam dat ook door de pakkende filmfragmenten, ze hadden wel
veel tijd nodig voor alle filmfragmenten in blok 1 maar omdat die ook veel in het
eerste blok zaten was de spreiding goed. Twee leerlingen hadden tot 12.00 uur
nodig, de rest was iets eerder klaar. Technisch verliep alles vlekkeloos. De layout van de afgelopen twee jaar is heel rustig, dat werkt prettiger dan de lay-out
die voorheen gebruikt werd. In blok 1 merkte ik wel dat sommige bronnen
onhelder aangeduid waren. Dat hoorde ik ook van leerlingen. Blok 1 vond ik zelf
pittig: ik vraag me af of leerlingen de nuanceringen die in de vragen aanwezig
zijn ook hebben gezien.

Niveau van het examen op basis van herziene taxonomie van Bloom
Qua analyse van het examen kwam ik tot deze indeling van de verschillende niveaus: zoals te zien in
het schema hiernaast, waren er meer vragen
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Eerste indruk van de formulering van de vragen
Op het eerste gezicht leek die vrij helder, maar bij nadere analyse zitten er toch erg veel aanwijzende
voornaamwoorden die niet altijd even helder aangeven wat er met 'dit' of 'dat' bedoeld werd (vraag
15 - het dit is best moeilijk te traceren omdat in de inleidende zin ook al over 'dit' gesproken werd).
Bernini, die van de vorige paus veel opdrachten had gekregen, stond aanvankelijk niet bij Innocentius in de gunst. De paus
zag zijn virtuoze ontwerp zonder te weten wie het gemaakt had. Op afbeelding 6 zie je dit ‘modello’: een model op schaal,
van hout en terracotta. Bernini maakte het modello eigenhandig, maar heeft uiteindelijk, bij de uitvoering van het ontwerp,
maar een paar figuren zelf gebeeldhouwd. In de kunstenaarspraktijk van de zeventiende eeuw was dit heel gebruikelijk.

15 Leg dit uit. Leg daarna uit waarom Bernini zelf het modello maakte.

Wel werd er duidelijker verwezen naar begrippen die wel/niet genoemd moeten worden. We
hebben nog niet gecheckt of alle gehanteerde begrippen ook overeenkomen met de cve
begrippenlijst, maar dat zal ongetwijfeld zo zijn.
Het antwoordmodel
Op het eerste gezicht viel mij op dat bijna alle antwoorden 'in de
strekking van' moeten zijn en dat er vervolgens erg veel omschreven
is waarvan niet meteen duidelijk is wat wel en niet genoemd moet
worden door leerlingen. Door antwoorden 'in de strekking van' te
vragen zou het kunnen betekenen dat 'de rekkelijken en de
preciezen', zoals de citomedewerker de twee manieren van nakijken
aanduidde in kunstzone, het nu beter met elkaar eens zouden
moeten kunnen worden?
Om echter goed te begrijpen wat exact gevraagd is en wat
wel of niet genoemd moet zijn in het antwoord, zijn we bij het expertisecentrum de examens aan het
analyseren volgens de taxonomie van Bloom en we proberen (zie voorbeeld vraag 15 hierboven) aan
te geven door onderstreping van de inleiding van de vraag en de vraag zelf, waar de accenten in de
vraag precies op liggen. In de hoop dat we daarmee docenten - vooral beginnende docenten kunnen helpen bij het goed nakijken volgens het antwoordmodel. Deze analyses zullen via de
nieuwsbrief verschijnen. Via deze link kunt u inschrijven op de nieuwsbrief van het expertisecentrum.
Voor antwoord 13, 22, 24, 25 en 31 is aangegeven 'twee/drie van de volgende'. Dat is voor
13, 22, 25 en 31 begrijpelijk, voor antwoord 24 niet: daar betreft het immers een kunstanalyse vraag
(24: Bespreek twee manieren waarop de choreografie aansluit bij die inhoud.) waarvan je je kunt afvragen of alle
details in de antwoorden van het antwoordmodel ook genoemd zouden moeten worden?
24 maximumscore 2
twee van de volgende:
− De dansers bewegen in cirkels, zoals in rituele dansen meestal gebeurt.
− De dansers zijn naar de grond gericht en/of laten zich op de grond vallen, naar de aarde die vruchtbaar moet worden.
− Het stampen is een oerbeweging die verwijst naar het primitieve van de stam.
− Er worden hoofden en gebalde vuisten krachtig omhoog gericht, om de goden aan te roepen.
per juist antwoord 1

Dus nu maar aan de slag met het correctiewerk en dinsdag 21 mei a.s. naar de examenbespreking
in Amersfoort, vergeet u zich niet aan te melden via VONKC?
MK

