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INFO OVER EXAMENS KUNSTVAKKEN 2018 
 

Wanneer verschijnen de kua-examenbespiegelingen 2018? U kunt de examenbespiegelingen automatisch 
ontvangen indien u zich uiterlijk 14 mei a.s. ingeschreven heeft op de nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
Kunsttheorie. Inschrijven op de nieuwsbrief kunt u alleen zelf doen via: http://www.expertisecentrum-
kunsttheorie.nl/index.php/In_uit_nieuwsbrief.We verzoeken u dringend de verzonden examenbespiegelingen 
niet zelf verder te verspreiden of online te zetten. Indien u wilt weten wanneer de nieuwsbrief met de 
examenbespiegelingen verzonden is, checkt u dan de website van het Expertisecentrum Kunsttheorie. 
Daarop zal aangegeven worden wanneer de nieuwsbrieven voor havo en voor vwo kunst algemeen verzonden 
zijn. Checkt u a.u.b. eerst zelf in uw ongewenste mailbox/spambox voordat u ons een mail stuurt dat u de 
examenbespiegelingen niet ontvangen hebt (we hebben het zelf als docenten kunst algemeen ook heel erg 
druk met nakijken en daarnaast met het maken van de examenbespiegelingen). In verband met het zeer 
krappe tijdpad voor VWO, zullen we dit jaar minder uitvoerige examenbespiegelingen voor kua vwo publiceren, 
dit alvast ter info.  
EXAMENBESPIEGELINGEN KUAHAVO: naar verwachting (!) dinsdagochtend 29 mei (na 10.00 uur) 
EXAMENBESPIEGELINGEN KUAVWO: naar verwachting (!) donderdagavond 31 mei (na 21.00 uur) 
 

Examenrooster/Wolf inzenden/ Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweedecorrector  
Vak  Datum examen Tijdstip Inzenden 

Cito Wolf 
scores 
 

Aantallen 
inzenden 
voor Cito 

Wolf 

Examens 
bij tweede 
corrector, 
uiterlijk op 

Examens 
weer terug 
bij eerste 
corrector, 
uiterlijk op 

Correctietijd 
in dagen 

1e 2e 

Muziek GL en TL 
vmbo Di 15 mei 2018 09:00 - 11:00 23 mei alle 31 mei 11 juni 16    11 

Tehatex HAVO 
(kg/kb) Wo 16 mei 2018 13:30 - 16:00 23 mei 5 29 mei 11 juni 13    13 

Muziek HAVO 
Do 17 mei 2018 09:00 - 11:30 29 mei 5 31 mei 11 juni 14    11 

Beeldende 
Vormgeving GL en TL 
vmbo 

Wo 23 mei 2018 09:00 - 11:00 29 mei 5 4 juni 11 juni 12      7 

Kunst HAVO 
Wo 23 mei 2018 09:00 - 12:00 29 mei 5 4 juni 11 juni 12      7 

Dans GL en TL vmbo 
Do 24 mei 2018 09:00 - 11:00 1 juni alle 4 juni 11 juni 11      7 

Drama GL en TL 
vmbo Do 24 mei 2018 09:00 - 11:00 1 juni alle 4 juni 11 juni 11      7 

Muziek VWO  
Vr 25 mei 2018 09:00 - 11:30 1 juni 10 4 juni 11 juni 10     7 

Kunst VWO  
Ma 28 mei 2018 09:00 - 12:00 1 juni 5 4 juni 11 juni   7     7 

Tehatex VWO 
(kg/kb) Ma 28 mei 2018 13:30 - 16:00 1 juni 5 4 juni 11 juni   7     7 

Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld door het Expertisecentrum Kunsttheorie met behulp van de gepubliceerde 
informatie hierover op 

 examenblad.nl https://www.examenblad.nl/examenrooster/2018?v=1&p=2&t=1;2;  

 cito http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/cito-overzicht-wolf-inzenddata-
2018-1.ashx?la=nl;  

 platform vvvo http://www.platformvvvo.nl/2018/02/20/advies-tabel-opsturen-examenwerk/ 
Dat neemt niet weg dat u op basis van deze gegevens geen rechten kunt ontlenen. Checkt u zelf alle informatie uiteraard ook nog goed.  

http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/index.php/In_uit_nieuwsbrief
http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/index.php/In_uit_nieuwsbrief
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2018?v=1&p=2&t=1;2
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/cito-overzicht-wolf-inzenddata-2018-1.ashx?la=nl
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/cito-overzicht-wolf-inzenddata-2018-1.ashx?la=nl
http://www.platformvvvo.nl/2018/02/20/advies-tabel-opsturen-examenwerk/
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Precies goed nakijken? 
Wettelijke richtlijnen voor het nakijken (door 1e en 2e corrector) 

 Lees voor het beoordelen eerst paragraaf 1 met de regels voor beoordeling in het correctievoorschrift 

 Het correctievoorschrift, inclusief paragraaf 2 (algemene regels voor beoordeling) is de wettelijke richtlijn voor 
het nakijken. Let u daarbij goed op alle regels.   

 Probeert u niet te rekkelijk te zijn met beoordelen en ook niet te precies, maar precies goed. Houd u in gedachten 
dat we als correctoren samen garant staan voor de kwaliteit van onze gezamenlijke kandidaten bij de 
kunstvakken. Dat komt de betrouwbaarheid van de beoordeling (zie laatste pagina van dit document) ten goede. 
Daar zijn al onze leerlingen mee gebaat en is de kwaliteitswaarborging van onze vakken gebaat.   

 Het verdient aanbeveling om de tekst van Marieke Wensing over het precies goed nakijken te lezen (bijlage bij de 
Septembermededeling vwo) https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-kunst-vwo-ce-
2/2018/f=/info_kunst_vwo_ce_2018_def_v2.pdf 

 Indien u denkt dat een antwoord volgens erkende bronnen ook goed gekeurd mag worden, kunt u dit met uw 
tweede corrector bespreken. (regel 3.3) 

 Indien u denkt dat er een onvolkomenheid in het examen of in het correctievoorschrift zit, kunt u dat schriftelijk 
melden via de examenlijn van het CvTE. Conform de richtlijnen voor de correctie dient u het correctievoorschrift 
echter wel aan te houden. (regel 7) 

 

Tips bij het nakijken vanuit het Expertisecentrum Kunsttheorie - waarborging van een eerlijke correctieprocedure vanuit 
het oogpunt van elke examenkandidaat.  

 Analyseer de examenvragen zeer zorgvuldig, zodat u weet wat er precies gevraagd wordt. Gebruikt u desgewenst 
de herziene taxonomie van Bloom voor het analyseren van het vraagniveau. http://expertisecentrum-
kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf Ook kunt u deze tekst over de denkvaardigheden gebruiken 
http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/denkvaardighedenlln.pdf. Daarbij geldt dat een 
examenkandidaat redelijkerwijs geen specifiek antwoord kan geven wanneer de vraag (te) algemeen gesteld is. 
Vraag en antwoord dienen dus op elkaar aan te sluiten. Ook dienen kijk- en luistervoorbeelden 
zichtbare/hoorbare informatie aan te reiken die in de vraag en het correctievoorschrift verondersteld worden. 
Daarnaast is de leerstof zoals beschreven in de syllabus de richtlijn. Kennisvragen die buiten deze leerstof om 
gaan, vallen in principe buiten de leerstof. 

 

HAVO KUA CE  2013 2014 2015 2016 2017 

Niveau 64 pt Perc 63 pt Perc 72 pt Perc 66 pt Perc 66 pt Perc 

Onthouden 6 9 % 3 4% 2 3% 6 9% 3 5% 

Begrijpen 23 37 % 18 29% 18 25% 11 17% 12 19% 

Toepassen 11 17 % 13 21% 21 29% 18 27% 21 31% 

(Kunst) Analyseren 22 34 % 24 38% 24 33% 29 44% 28 42% 

Evalueren  2 3% 5 8% 7 10% 2 3% 2 3% 

 

VWO KUA CE 2013  2014  2015  2016  2017  

Niveau 64 pt  Perc.  66 pt  Perc.  64 pt  Perc.  65pt  Perc.  67 pt  Perc.  

Onthouden 3 5 %  1 2%  2 3,5%  3  5%  3 5%  

Begrijpen 17 27 %  12 18%  11 17%  12  18%  10 15%  

Toepassen 17 27 %  12 18%  13 20%  12  18%  17 25%  

(Kunst) Analyseren 22 38 %  41 62%  37 58%  34  53%  33 49%  

Evalueren  2 3%  - 0%  1 1,5%  4  6%  4 6%  

Analyse examens kunst algemeen (havo en vwo) van 2013 t/m 2017 op basis van Bloom revised - Bron: Expertisecentrum Kunsttheorie. 
 

Aantallen examenkandidaten HAVO per vak 
2000 

Aantallen examenkandidaten VWO per vak 
2002 

Havo (ckv2) kunst/kua: 454 (ca. 5%) Vwo (ckv 2) kunst/kua: 1700 (ca. 34%) 

Havo oude stijl: tehatex 7860 (ca. 84%) Vwo oude stijl: tehatex 3178 (ca. 56%) 

Havo oude stijl: muziek 1010 (ca. 11 %) Vwo oude stijl: muziek 713 (ca. 13%) 
Start invoering ckv 2 (= kunst & kunst algemeen), havo 2000; vwo 2001 (daarover geen gegevens, alleen gegevens over 2002). Bron: Cito. 
 

Aantallen examenkandidaten HAVO per vak 
2017 

Aantallen examenkandidaten VWO per vak 
2017 

Havo kunst/kua: 7078 (ca. 58%) Vwo kunst/kua: 4862 (ca. 60%) 

Havo oude stijl: tehatex 3923 (ca. 32%) Vwo oude stijl: tehatex 2296 (ca. 28%) 

Havo oude stijl: muziek 1180 (ca. 10 %) Vwo oude stijl: muziek 1023 (ca. 12%) 
Situatie 2017: De meerderheid van de havo/vwo scholen heeft kunst & kunst algemeen ingevoerd in 2017. Bron: Cito.  
(zie voor het overzicht waaruit deze gegevens afkomstig zijn volgende blz.) 

https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-kunst-vwo-ce-2/2018/f=/info_kunst_vwo_ce_2018_def_v2.pdf
https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-kunst-vwo-ce-2/2018/f=/info_kunst_vwo_ce_2018_def_v2.pdf
http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf
http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf
http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/denkvaardighedenlln.pdf
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 CITOTABELLEN 2017                     

Normeringseenheid 17125 17126 17130 17154 17155 17159 17204 17206 17207 17208 

Schooltype/Leerweg VWO VWO VWO HAVO HAVO HAVO VMBO GL/TL VMBO GL/TL VMBO GL/TL VMBO GL/TL 

Soort examen CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE 

Vaknaam muziek  tehatex kunst 
(algemeen)  

muziek  tehatex kunst 
(algemeen)  

beeldende 
vakken 

muziek dans drama 

Totaal aantal kandidaten 1.023 2.296 4.862 1.180 3.923 7.078 8.856 910 77 431 

Steekproefgrootte 885 1.484 3.993 998 2.836 5.535 7.022 725 58 342 

Aantal vragen 52 29 33 49 37 32 37 47 41 40 

P'-waarde totale steekproef 0,58 0,53 0,61 0,58 0,59 0,61 0,65 0,61 0,63 0,75 

P'-waarde, alleen jongens 0,60 0,52 0,59 0,60 0,57 0,60 0,62 0,61 0,59 0,73 

P'-waarde, alleen meisjes 0,58 0,53 0,61 0,57 0,60 0,61 0,66 0,60 0,64 0,76 

Maximumscore 78 65 67 75 79 66 65 68 64 61 

Gemiddelde score 45,6 34,5 40,8 43,8 46,9 40,1 42,1 41,1 40,6 45,7 

Normeringsterm 1,2 1,6 0,8 1,1 0,8 0,8 0,5 0,9 0,7 0,0 

Gemiddeld cijfer 6,5 6,4 6,3 6,4 6,1 6,3 6,3 6,4 6,4 6,7 

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 17,3 17,3 18,0 20,1 20,6 20,3 16,2 14,9 15,5 7,3 

Standaardafwijking 9,8 7,3 7,0 8,8 8,0 6,8 6,8 6,4 7,1 6,3 

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,88 0,76 0,73 0,85 0,77 0,70 0,75 0,78 0,73* 0,82 

Standaardmeetfout 3,4 3,6 3,6 3,4 3,8 3,7 3,4 3,0 3,7 2,7 
Deze gegevens zijn samengesteld met behulp van de cito excell-tool: http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/cito_tabellen17.ashx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/cito_tabellen17.ashx
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  LEREN OVER KUNST: Cognition in viewing and talking about art. (J. Koroscik) 
 

- Niveaus in het verwerken van informatie Onderzoek naar cognitie heeft theoretische modellen van menselijke 

informatieverwerking opgeleverd. Volgens een van de modellen die veel aandacht heeft gekregen, is het verwerken van 
informatie een continuüm opgebouwd uit een aantal opeenvolgende niveaus of fases (Craik & Lockhart, 1972). De eerste 
fase van verwerken heeft betrekking op de analyse van zintuiglijke of structurele eigenschappen van een stimulus (bijv. 
lijnen, hoeken, hoogte of helderheid); de tweede fase heeft betrekking op het toepassen van eerder verworven kennis via 
het interpreteren van betekenissen die de semantische dimensie (= betekenis) van stimuli karakteriseren (bijv. aspecten 
van de voorstelling, symboliek etc.). Herinneringen worden gevormd als bijproducten van het verwerkingsproces. De 
intensiteit van herinneringen is vermoedelijk "een functie van de mate van diepgang van de analyse, waarbij diepere 
niveaus van analyse geassocieerd worden met meer verfijnde, langdurige en sterkere [herinnerings] sporen"(p. 675). 
Informatie die vanuit een enkele stimulus verwerkt wordt, kan in het geheugen gecodeerd worden op basis van de 
structurele, semantische of fonetische (verbale) kenmerken. De duur van dergelijke opgeslagen informatie hangt samen 
met de diepte waarin deze is verwerkt. Dat wordt vervolgens ook nog beinvloed door variabelen als de beschikbare tijd 
voor het coderen, de moeilijkheidsgraad van de taak, de kenmerken van de stimulus zelf en de aansluiting tussen de 
stimulus en datgene wat de beschouwer al opgeslagen heeft in zijn of haar geheugen.   
 

- Niveaus in het verwerken van kunst Craik en Lockhart's model met de niveaus van verwerken levert een bruikbaar 

raamwerk op voor onderzoek dat zich richt op de complexiteit die samenhangt met het coderen van structurele en 
semantische eigenschappen van kunst. Elk van deze eigenschappen vergt een ander niveau van cognitieve activiteit die 
varieert naar gelang de soort van structurele of semantische informatie die verwerkt wordt door de beschouwers. Deze 
verschillen zijn de moeite waard om nader te bestuderen:  
 - Structurele informatieverwerkingsprocessen Structurele eigenschappen van kunst zijn die eigenschappen die 
 fysiek voorkomen in het kunstwerk en als zodanig beschikbaar zijn om te coderen door elke beschouwer met een 
 normaal gezichtsvermogen. Niveaus van het verwerken van structurele informatie zijn:  
 (a) coderen van de fysieke eigenschappen van een kunstwerk (bijv. formaat, oppervlakte kwaliteiten en medium) 
 (b) visuele elementen onderscheiden die voorkomen in het werk (bijv. kleuren, vormen, lijnen en waarden) en 
 (c) het waarnemen van verbanden die tussen deze elementen voorkomen.  
   

- Semantische informatieverwerking In tegenstelling tot de structurele informatieverwerking, vergen processen in 

betekenisgeving in dat de visuele informatie die in het kunstwerk aanwezig zijn, geïnterpreteerd worden als "staan voor" 
datgene wat niet onmiddellijk aanwezig is (Bartlett, 1932). De interpretatie van betekenis kan inhouden 
 (a) onderscheiden van aspecten van de voorstelling en expressieve kwaliteiten (aspecten van de vormgeving) 
 (b) herkennen van aspecten van symboliek en 
 (c) vaststellen van onderliggende religieuze, sociale, economische, filosofische of politieke principes die in het 
 werk uitgedrukt worden. […] 
De complexiteit van het doorgronden van de betekenis(sen) van kunst, kun je zien aan de ervaringen van menig  
beschouwer wanneer zij - zonder contextuele informatie of voorkennis van kunst - kijken naar de structurele kenmerken 
van zeer abstracte werken en zich vervolgens gefrustreerd afvragen: "Wat stelt dit voor?" of "Wat betekent dit?" […]  
 

- Verbaliserings-effecten op informatieverwerking Hardnekkige kunsttheoretische debatten gaan over de manier 

waarop verbalisering het verwerken van beeldende stimuli kan beïnvloeden. Twee modellen - het tweeledige-
coderingsmodel en het zintuiglijk-semantisch model - bleken het meest bruikbaar in het voorspellen van de rol van de 
verbale bemiddeling bij structurele en semantische processen. Volgens het tweeledige-coderingsmodel (Paivio, 1971, 1978) 
vergroot het benoemen (verwoorden) van beeldende kenmerken de mogelijkheid dat twee verschillende codes geactiveerd 
worden in het vormen van stimulus-herinneringen. Het argument daarbij is dat zintuiglijke kenmerken van een beeld 
opgeslagen worden in beeldende codes, terwijl het product van de verbalisering opgeslagen wordt als een verbale of 
linguïstische code. De extra opgeslagen informatie in deze tweeledige codering, vergroot de mogelijkheid dat een beeld 
onthouden wordt. Eenvoudig gezegd: twee codes zijn beter dan een. Het effect van verbalisering op het coderen van 
beeldende stimuli wordt iets anders voorgesteld in het zintuiglijk-semantisch model (Nelson, Reed, & McEvoy, 1977). In dit 
model wordt verondersteld dat beelden evenals de verbale beschrijvingen ervan, door verschillende zintuiglijke 
representaties in het geheugen opgewekt worden die beiden wel toegang hebben tot hetzelfde semantische systeem. 
Daarbij wordt verondersteld dat de analyse van de betekenis van beeldende aspecten, een voorwaarde is tot het kunnen 
formuleren van een verbale beschrijving of het afleiden van een betekenis uit datgene wat in een bepaalde context 
voorgesteld wordt. De verbalisering van kenmerken van een stimulus verzekert dat semantische processen omtrent een 
beeld tot stand komen. Dit vergroot vervolgens de kans dat de semantische informatie behouden blijft als een 
herinnering aan de stimulus (Warren & Horn, 1982).  
 

Deze aannames sluiten aan bij Craik en Lockhart's (1972) argumenten dat diepere of meer semantische niveaus van 
informatieverwerking leiden tot het genereren van verfijnde, diepgaandere en langdurigere geheugensporen. Recent werd 
empirisch bewijs verzameld waarmee vastgesteld kon worden of deze voorspellingen op een accurate manier de cognitieve 
processen beschrijven die samenhangen met het kijken naar kunst. […] "In plaats daarvan wordt het coderen nu 
verondersteld als een dynamisch en voortdurend proces in de tijd. Op elk moment kunnen verschillende soorten 
eigenschappen gelijktijdig verwerkt worden" (Nelson e.a., 1977, p. 487). Deze onderbouwing en andere bewijzen 
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ondersteunen de conclusie dat verbale informatieverwerking grotendeels verantwoordelijk is voor het beter onthouden 
van zowel structurele als semantische eigenschappen van kunst.  
Resultaten van dit onderzoek waren in overeenstemming met eerdere bevindingen. Deze gaven aan dat het herinneren van 
structurele informatie, verbonden is aan het onthouden van de betekenis ervan. De presentatie van verbale contexten 
zorgde ervoor dat de betekenis in zekere mate verwerkt werd, waardoor het onthouden van semantische informatie beter 
mogelijk was en dat zorgde vervolgens weer voor het beter onthouden van structurele kenmerken. Resultaten lieten ook 
zien dat accuratie interpretatie van betekenis een functie was van het niveau van abstractie dat elk kunstwerk kenmerkte 
en van de soort van contextuele informatie die werd aangereikt bij aanvang. Meer gevorderde beschouwers met 
voorkennis van kunst hadden voordeel van de presentatie van verbale contextuele informatie. […] 
 Het onderzoek dat in dit artikel is beschreven, reikt slechts een beperkt aantal voorbeelden aan van het bewijs 
dat er is waarmee een niet-cognitieve visie op kunst weerlegd kan worden. Een veel voorkomende visie is momenteel de 
visie waarin verondersteld wordt dat alle gebieden waarin het leren plaatsvindt, inclusief het leren in de kunsten, allemaal 
cognitieve, affectieve en psychomotorische aspecten omvatten. Veronderstellen dat de doelstellingen die nagestreefd 
worden in de kennisverwerving van een bepaald vakgebied slechts uit één bepaalde soort kennis bestaan, betekent dat 
inzichten uit de psychologie van de cognitie niet goed begrepen zijn.  
 
Bron: Koroscik, J. S. (1984). Cognition in viewing and talking about art. Theory into Practice, 23(4), 330-334. 
 
 

LEREN DOOR OBSERVEREN: WAT VERGT KUNST ANALYSEREN? ( =TAAKREPRESENTATIE) 
Bij de examens kunst algemeen worden leerlingen op vwo niveau getoetst op hun kennis en 
vaardigheid in het beschrijven van kunstwerken (voorstelling en vormgeving).  
 BESCHRIJVEN: Zij moeten in het beschrijven van kunstwerken in staat zijn beeldende, 
muzikale etc. begrippen te herkennen, begrijpen (toelichten). Ook moeten zij deze kennis op 
nieuwe voorbeelden kunnen toepassen en bijvoorbeeld kenmerken van stromingen kunnen 
aanwijzen in specifieke kunstwerken.  
 ANALYSEREN: Bij het analyseren van kunst moeten leerlingen leren hoe zij kleine 
verschillen kunnen zien (differentiëren, onderscheidend vermogen). Zij moeten in staat zijn om 
dieper liggende aspecten van een kunstwerk te begrijpen, en verbanden tussen kunstwerken te 
kunnen leggen. Daarnaast zouden leerlingen kunstwerken moeten kunnen begrijpen in de context 
van een bepaalde tijd, plaats of functie.  
 INTERPRETEREN: Bij het interpreteren van kunstwerken zouden leerlingen moeten 
kunnen begrijpen wat de motieven en beweegredenen zijn van kunstenaars (in een bepaalde tijd, 
plaats of voor een bepaalde functie) om een kunstwerk op een zeer specifieke manier vorm te 
geven. Zij zouden moeten kunnen verwoorden waarom een kunstenaar een specifieke voorstelling 
en vormgeving gekozen heeft, om daarmee een bepaalde inhoud uit te drukken of een bepaald 
artistiek (beeldend/muzikaal etc.) of inhoudelijk effect te bewerkstelligen. 
 EVALUEREN: Het beoordelen van kunstwerken vergt kritische denkvaardigheden om zo 
een afgewogen oordeel te kunnen geven over het kunstwerk, gebaseerd op argumenten (met 
verwijzing naar standpunten, visies, waarden) die toegelicht kunnen worden op basis van specifieke 
aspecten van het kunstwerk, waarbij de begrippen voor kunst analyse correct gehanteerd worden.  
 EMPATHIE: Om motieven van kunstenaars te begrijpen; om uitgedrukte emoties in kunst 
te kunnen begrijpen hebben leerlingen inlevingsvermogen/ empathie nodig.  
 OBSERVEREN: kunst analyseren vergt vaardigheden in observeren, aandachtig en 
gefocust kijken en luisteren. Op die manier kunnen leerlingen beoogde effecten waarnemen en 
begrijpen die kunstenaars in een specifieke vormgeving uitgedrukt hebben.  
 CREATIEF DENKEN: kunst analyseren, vergt creatieve denkvaardigheden om de artistieke 
creatieve kwaliteiten en de artistieke creatieve processen die tot het kunstwerk en tot de 
transformaties in het kunstwerk geleid hebben, werkelijk te kunnen doorgronden.  
 ANALYTISCH/KRITISCH DENKEN:  kunst analyseren vergt analytische en kritische 
denkvaardigheden voor het verwerken van conceptuele en contextuele kennisinhouden die 
centraal staan in de kunst en de contexten van kunst.  
 REFLECTERENL: en reflectievaardigheden voor het nadenken over de inhoud van kunstwerken, maar ook voor het 
nadenken over het eigen leerproces (zelfinzicht; inzicht in leerstrategieën; begrijpen wat de taak vergt) en over de eigen 
waarden.  
 VERBALISEREN:  kunst analyseren vergt taalvaardigheden en vaardigheden in het verbaliseren om datgene wat 
geobserveerd wordt, goed te kunnen verwoorden om zodoende met anderen over kunst te kunnen communiceren 
 
M.T.A. van de Kamp, 2018 
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HERZIENE TAXONOMIE VAN DE LEERDOELEN VAN BLOOM  volgens Anderson en Krathwohl, 2001 

 

SOORTEN KENNIS van concreet naar abstract  
(herziene taxonomie van de leerdoelen van Bloom)  

NIVEAU VOORBEELDEN   

A: FEITEN FEITENKENNIS 
De basis elementen die je 
moet kennen om kennis te 
kunnen maken met een 
discipline of om problemen 
in een discipline op te 
kunnen lossen. 

Kennis van termen en begrippen: Kennis zoals het vakspecifieke 
vocabulaire: woorden (alfabet); technische begrippen; muziek 
symbolen; beelden; begrippen voor kunstanalyse, etc. 

Kennis van details en elementen:  Belangrijke natuurlijke bronnen;  
betrouwbare bronnen van informatie, etc. Kennis van de belangrijke 
feiten (hoofdzaken, hoofdlijnen); historische ontwikkelingen, tijdperken; 
kunsthistorische stromingen, etc.   

B:CONCEPTEN CONCEPTUELE KENNIS 
De onderlinge verbanden 
tussen de basis elementen 
binnen een grotere 
structuur waardoor deze in 
samenhang kunnen 
functioneren.   

Kennis van classificaties en categorieën: bijvoorbeeld geologische 
periodes; verschillende soorten literatuur; beeldende middelen etc.  

Kennis van principes en generalisaties: de wet van Pythagoras; de wet 
van vraag en aanbod; generalisaties over bepaalde culturen; 
fundamentele wetten in de natuurkunde; etc. 

Kennis van theorieën, modellen en structuren:  evolutieleer; 
plaattektoniek; genetische modellen (DNA),  

C:PROCEDURES PROCEDURELE KENNIS 
Hoe je iets doet, manieren 
van onderzoeken en criteria 
voor vaardigheden, 
algoritmes, technieken en 
methoden 

Kennis van vakspecifieke vaardigheden en algoritmes: vaardigheden in 
specifieke beeldende technieken; de vaardigheid om woordbetekenis te 
kunnen bepalen op basis van zinsconstructie; kwadratische 
vergelijkingen kunnen maken etc.  

Kennis van vakspecifieke technieken en methoden: interview 
technieken; wetenschappelijke onderzoeksmethoden (sociaal 
wetenschappelijk;  probleem oplossend; literatuurkritiek)  

Kennis van criteria voor het vaststellen van geschikte procedures: 
Criteria die gebruikt kunnen worden om een procedure te bepalen, 
zoals kennis van de criteria voor verschillende soorten essays 
(verklarend of betogend opstel); kennis van de criteria waarmee 
bepaald kan worden welke beeldende techniek toegepast moet worden 
om een gewenst effect te bereiken.    

D: METACOGNITIE METACOGNITIEVE 
KENNIS 
Kennis over kennis in het 
algemeen evenals zelfkennis 
en zelfbewustzijn over de 
eigen kennis. 

Strategische kennis: kennis van de verschillende manieren van leren; 
kennis van samenvatten als een manier om de structuur van een 
onderwerp in een boek te kunnen vastleggen; kennis van het toetsen 
van de eigen kennis, door zelftesten en vragen formuleren; kennis van 
het gebruik van heuristieken (oplossingsstrategieën zoals vanuit het 
doel terugredeneren bij probleem oplossen)  

Kennis over kennistaken, incl. benodigde contextuele en conditionele 
kennis: kennis van de verschillende soorten toetsen die docenten 
geven; kennis van de verschillende manieren van leren voor bepaalde 
soorten toetsen 

Zelfkennis: kennis van de eigen sterke en zwakke kanten bij het leren; 
bewustzijn van het eigen kennisniveau.  

 

SOORTEN KENNIS 

van concreet naar 

abstract  

DENKVAARDIGHEDEN  van eenvoudig naar complex 

1 
onthouden 

2 
begrijpen 

3 
toepassen 

4 
analyseren 

5 
evalueren 

6 
creëren 

A FEITEN Feiten 

onthouden 

Feiten 

begrijpen 

Feiten 

toepassen 

Feiten  

analyseren 

Feiten 

evalueren 

Feiten 

creëren  

B CONCEPTEN Concepten 

onthouden 

-> -> -> -> -> 

C PROCEDURES Procedure

s 

onthouden 

-> -> -> -> -> 

D METACOGNITIE Meta 

cognitie 

onthouden 

-> -> -> -> -> 
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DENKVAARDIGHEDEN van eenvoudig naar complex  
(herziene taxonomie van de leerdoelen van Bloom)  

NIVEAU WAT & HOE?   Synoniemen 

1: ONTHOUDEN  

Het materiaal op dezelfde manier 
kunnen onthouden zoals het 
gepresenteerd is.  

Herkennen: kennis uit het lange-termijn geheugen vinden, 
die verbonden kan worden aan het gepresenteerde 
materiaal 

Identificeren 

Herinneren: het terughalen van relevante kennis uit het 
lange-termijn geheugen 

Terughalen van eerder 
verworven kennis 

2: BEGRIJPEN  

Betekenis kunnen construeren via 
verbale, geschreven en grafische 
communicatie van instructie-
inhouden, zoals dat tijdens lessen, in 
boeken en via computers en 
monitors gepresenteerd is. 
Verbanden leggen tussen voorkennis 
en nieuwe kennis.  

Interpreteren: in staat zijn informatie uit een type bron 
naar een ander type bron te converteren.  

verhelderen, parafraseren, 
representeren, vertalen 

Toelichten: een specifiek voorbeeld van een algemeen 
concept of principe kunnen vinden.  

illustreren,  concretiseren 

Classificeren: vast kunnen stellen dat iets (een bepaald 
gegeven of object) tot een bepaalde categorie behoort (of 
tot een bepaald concept of principe)  

categoriseren, samenvoegen 

Samenvatten: Een korte verklaring kunnen geven die de 
gepresenteerde informatie representeert of de kern van 
een algemeen thema weer kunnen geven.  

abstraheren, samenvoegen 

Afleiden: uit gepresenteerde informatie een logische 
conclusie kunnen trekken 

concluderen, extrapoleren, 
invoegen, voorspellen 

Vergelijken: het kunnen vaststellen van overeenkomsten 
en verschillen tussen twee of meer objecten, 
gebeurtenissen, ideeën, problemen of situaties.  

onderscheiden, in kaart 
brengen, relateren 

Uitleggen: een mentaal oorzaak-en-gevolg model van een 
systeem of serie kunnen construeren en gebruiken.  

modellen construeren 

3: TOEPASSEN  

Manieren van uitvoeren van oefeningen 

of van problemen oplossen, is verwant 
aan procedurele kennis.  

Uitvoeren:  een procedure op een bekende taak kunnen 
toepassen. 

 

Implementeren:  een of meer procedures op een 
onbekende, nieuwe taak kunnen toepassen.   

gebruiken 

4: ANALYSEREN  
Materiaal in onderdelen op kunnen 
splitsen en kunnen bestuderen hoe 
onderdelen aan elkaar en aan het geheel 
gerelateerd zijn.  

Differentiëren: onderscheid kunnen maken in 
gepresenteerd materiaal, tussen ter zake doende en niet 
ter zake doende aspecten of tussen belangrijke en 
onbelangrijke aspecten.  

verschillen zien, 
onderscheiden, focussen, 
selecteren 

Organiseren: vast kunnen stellen hoe elementen 
samenhangen of binnen een geheel functioneren.  

verbanden zien, integreren, 
hoofdlijnen zien, ontleden, 
structureren 

Attribueren: een onderliggend standpunt, mening, waarde 
of intentie in gepresenteerd materiaal vast kunnen stellen.   

deconstrueren 

5: EVALUEREN  
Het kunnen geven van een oordeel 
gebaseerd op criteria en standaarden. De 
criteria die hierbij vaak gebruikt worden 
zijn kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en 
consistentie.   

Checken: inconsistenties of fouten in een proces of 
product kunnen herkennen, vast kunnen stellen of een 
proces of product intern consistent is of de effectiviteit 
van een procedure wanneer deze geïmplementeerd wordt 
kunnen bepalen.   

coördineren, ontdekken, 
monitoren, testen 

Bekritiseren: Inconsistenties tussen een product of 
uitvoering en bepaalde externe criteria vast kunnen 
stellen, kunnen bepalen of een product extern consistent 
is, of beoordelen of een procedure geschikt is om een 
bepaald probleem op te lossen.  

beoordelen 

6: CREEREN  
Is erop gericht om elementen samen te 
voegen tot een coherent of functioneel 
geheel, dat wil zeggen elementen 
reorganiseren in nieuwe patronen of 
structuren. Creëren is erop gericht om 
nieuwe, originele producten te maken.  

Genereren: Alternatieve hypotheses kunnen bedenken, 
gebaseerd op criteria.  

hypothese opstellen 

Plannen: Een aanpak bedenken gericht op het uitvoeren 
en voltooien van bepaalde taken.  

ontwerpen 

Produceren: een product kunnen bedenken en uitwerken.  construeren 

[Ned. vert. M.T. van de Kamp, 2012] 
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HET LEREN ANALYSEREN VAN TOETSVRAGEN  

 

(INDELING VOLGENS TAXONOMIE VAN BLOOM - van eenvoudig naar complex leren) 

niveau Werkwoorden die gedrag beschrijven 
(denkvaardigheden) 

Vb van vraagformuleringen % in kua 
examen 

Onthouden herkennen (Identificeren) 
herinneren (Terughalen van eerder 
verworven kennis) 

Noem...aspecten/kenmerken 
Beschrijf...aspecten/kenmerken 

● 

Begrijpen Interpreteren (verhelderen, parafraseren, 
representeren, vertalen) 
toelichten (illustreren,  concretiseren) 
classificeren (categoriseren, samenvoegen) 
samenvatten  (abstraheren, samenvoegen) 
afleiden (concluderen, extrapoleren, 
invoegen, voorspellen) 
vergelijken (onderscheiden, in kaart 
brengen, relateren) 
uitleggen (modellen construeren) 

Beschrijf aan de hand van.... 
Leg uit waarom... 
Leg uit hoe/op welke manier .... 
Leg uit wat bedoeld wordt met... 
Typeer.... 
Geef de oorzaken van... 
Beschrijf in eigen woorden.... 

●● 

Toepassen uitvoeren 
implementeren (gebruiken) 

Maak duidelijk aan de hand van.. 
Toon aan, aan de hand van... 
Bedenk hoe.... 

(dit alles bij nieuwe voorbeelden) 

●●● 

Analyseren differentiëren (verschillen zien, 
onderscheiden, focussen, selecteren) 
organiseren (verbanden zien, integreren, 
hoofdlijnen zien, ontleden, structureren) 
attribueren (deconstrueren) 

Leg uit aan de hand van een 
(nieuw) voorbeeld hoe...(je kunt 

zien/horen dat - vaak gericht op 
differentiëren, organiseren, 
attribueren) 
Maak een onderscheid tussen... 
Verklaar de verschillen tussen..... 
(differentiëren, dus lln moeten zelf 
genuanceerde en vaak niet-typerende 
verschillen kunnen zien) 
Breng in... verband met...(Vaak 
attribueren: bijv. een specifieke 
vormgeving van een specifieke 
inhoud kunnen relateren) 

●●●● 

Evalueren checken (coördineren, ontdekken, 
monitoren, testen) 
bekritiseren (beoordelen) 

Onderbouw aan de hand van.... 
Verdedigen... 
Beoordeel... (voor/ nadelen) 
Bekritiseer... 

● 

(Creëren) genereren (hypothese opstellen) 
plannen (ontwerpen) 
produceren (construeren) 

  

LET OP: bij de examenvragen zie je vaak dat meerdere soorten vragen gecombineerd worden. 

 

ANALYSE CE KUA VWO 2013 TIJDVAK 1;  CE KUA 2014 TIJDVAK 1: 

    
 
 

Niveau 66 pt Perc. 

Onthouden 1 2% 

Begrijpen 12 18% 

Toepassen 12 18% 

Analyseren/kunstanalyse 41 62% 

Evalueren  0% 

 

Niveau 64 pt Perc. 

Onthouden 3 5 % 

Begrijpen 17 27 % 

Toepassen 17 27 % 

Analyseren/kunstanalyse 22 38 % 

Evalueren 2 3% 
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VOORBEELDEN VAN VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN VRAGEN 
 

3 Onthouden 
Herinneren 
het terughalen 
van relevante 
kennis uit het 
langetermijn 
geheugen 

1 In bestiaria worden aan (fabel)dieren vaak 

menselijke, goddelijke en/of duivelse 
eigenschappen toegekend. De  draak wordt 

bijvoorbeeld vaak vergeleken met een 
verslindende, woeste duivel. Dit soort 

vergelijkingen werd vaak gemaakt. Dat hangt 

samen met de functie die bestiaria hadden. 

1p 3 Geef aan wat die functie was. 

3 maximumscore 1 
De functie was didactisch en/of gaf christelijke morele uitleg. 

12 Begrijpen 
Uitleggen 
een mentaal 
oorzaak-en- 
gevolg model 
van een systeem 
of serie kunnen 
construeren en 
gebruiken. 

1 tekst 4 De dichter Heinrich Heine maakte in 
1835 voor een van zijn werken gebruik van 

een Slavische legende over de geesten van 
ongehuwde meisjes die ’s nachts uit hun graf 
komen. Heines verhaal werd de inspiratie 
voor het romantische ballet Giselle. De 
belangstelling voor een dergelijk verhaal past 
in de romantiek. 

1p 12 Leg uit waarom deze 
belangstelling juist in de romantiek 
kon ontstaan. 

12 maximumscore 1 

Het antwoord moet de volgende strekking hebben (één van de 

volgende): 
− In die periode was er behoefte te ontsnappen (escapisme) aan 
de alledaagse realiteit, die gekenmerkt werd door verstedelijking 
/ industrialisatie / armoede / oorlog / chaotische              
politieke situatie. 
− In de romantiek wilde men terugkeren naar het gevoel als een 

reactie op de dominantie van de ratio (van de Verlichting). 

15 Toepassen 
Implementeren 
een of meer 
procedures op 
een onbekende, 
nieuwe taak 
kunnen 
toepassen. 

2 filmfragment 3, tekst 5 In de romantiek 
bevatten balletten een ‘witte akte’ of ‘ballet 
blanc’, waarin de nadruk ligt op 

melancholieke gevoels- en 
stemmingsbeelden. Deze akte wordt dan ook 
wel gezien als het spirituele hoogtepunt van 

het romantisch ballet. De witte akte van 
Giselle gaat over de wereld van de Wili’s, 
prachtige maar gevaarlijke wezens, die het 
sublieme oproepen. In filmfragment 3 zie je 

hoe de Wili’s met Hilarion afrekenen. De 
vormgeving van deze scène weerspiegelt 
ideeën die in de romantiek speelden. 

2p 15 Geef voor twee aspecten van de 
vormgeving aan welk romantisch idee 
zij weerspiegelen 

15 maximumscore 2 
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee 
van de volgende): 
− Door de witte, fragiele, doorschijnende kostuums (met 
vleugels en/of (mythologische) sluiers) lijken de danseressen 
(het corps de ballet) etherische wezens uit een metafysische / 

bovennatuurlijke / sprookjesachtige werkelijkheid. 
− Door de spitzen lijken zij nauwelijks contact met de aarde te 

hebben, waardoor de zwaartekracht wordt ontkend en/of de 

suggestie van zweven/vliegen wordt gewekt. Dit versterkt het 

idee van escapisme en/of van een romantische, 

sprookjesachtige  wereld. 

− Het decor van een maanverlichte begraafplaats met kale 
bomen schept   een mysterieuze / griezelige sfeer van noodlot of 

dood. 

− De groep aantrekkelijke wezens drijft het individu in de hoek 

en/of houdt hem gevangen in een cirkelvormige formatie, 

waardoor de scène angstaanjagend wordt (nog versterkt door 

de stuwende muziek): hierdoor kan een sublieme ervaring 

ontstaan. 
 

per juist antwoord 1 

13 Kunst 
analyseren 
Differentiëren 
onderscheid 
kunnen maken 
in 
gepresenteerd 
materiaal, 
tussen ter zake 
doende en niet 
ter zake doende 
aspecten of 
tussen 
belangrijke en 
onbelangrijke 
aspecten. 

3 filmfragment 1, tekst 5 Op 28 juni 1841 ging 
in de Parijse Salle le Peletier het ballet Giselle 
in première, in een choreografie van Jean 
Corelli en Jules Perrot. Adolphe Adam 
componeerde de muziek. In filmfragment 1 
ontmoet het boerenmeisje Giselle graaf 

Albrecht en wordt verliefd. Je ziet eerst een 
pantomime-gedeelte. Aan het eind van de 
scène wordt alleen nog gedanst. 

3p 13 Geef aan hoe in de pantomime 
het opbloeien van de liefde wordt 
verbeeld en geef aan hoe de muziek 
dit versterkt. Leg daarna uit waarom 
in het laatste dansgedeelte geen 
pantomime meer nodig is. 

13 maximumscore 3 
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben: 
• pantomimegedeelte: door voortdurend aantrekkende en 
afstotende lichaamstaal / bewegingen wordt verlangen, hoop 
en angst uitgebeeld (ondersteund door de mimiek) 1 

• De muziek versterkt het spel van aantrekken en afstoten door 

(één van de volgende): 1 − een smachtend thema (in de viool, 
direct beantwoord door de hobo). 
− een muzikale dialoog (tussen viool en houtblazers) of een 

imitatie daarvan in het orkest (met alle musici / tutti) om aan te 
geven dat de personages met elkaar in gesprek zijn. 

− tempowisselingen die de toenadering en de spanning tussen 

de twee verbeelden (vertragingen geven hun twijfel weer). 

• Er is geen pantomime meer nodig want er hoeft geen verhaal 

meer verteld te worden: hij heeft haar veroverd en zij voeren 
samen een luchtige dans uit 1 
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Vraagvoorbeelden zijn afkomstig uit het examen kua 2014, behalve vraag 35 (havo 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Kunst 
analyseren 
Organiseren 
vast kunnen 
stellen hoe 
elementen 
samenhangen of 
binnen een 
geheel 
functioneren. 

2 filmfragment 2 De trailer is bedoeld om het 
spel aantrekkelijk te maken bij het grote 
publiek. De muziek draagt daaraan bij. 

2p 10 Bespreek voor twee kenmerken 
van de muziek hoe ze het beeld 
ondersteunen 

10 maximumscore 2 
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee 
van de volgende): 

− In het begin is er nog geen actie en/of heeft de hoofdpersoon 
nog geen tegenstand: dit is in de muziek te horen doordat een 

symfonie-orkest en een koor een melodie spelen in een 

langzaam tempo (met weinig variatie in akkoorden en ritme). 
− De melodie stijgt en de muziek wordt sterker/luider als de 
ridder naar de burcht, die hoog ligt, toeloopt. 
− Je hoort een omslag in de muziek als de ridder in actie komt 

en met monsterlijke, reusachtige wezens vecht: opzwepende 

(stotende of staccato) ritmes in het slagwerk en/of de strijkers 

ondersteunen de gevechtsscènes met een melodie die 

langzaam stijgt en daardoor spanning oproept en/of in de 

melodie speelt het ritme een belangrijke rol, waardoor deze 

niet vloeiend klinkt. 
 

per juist antwoord 1 

27 Kunst 
analyseren 
Attribueren 
een 
onderliggend 
standpunt, 
mening, waarde 
of intentie in 
gepresenteerd 
materiaal vast 
kunnen stellen. 

2 afbeelding 9, 10 en 11, tekst 12 Op afbeelding 
9 en 10 zie je een beeld van Ossip Zadkine uit 
1949/50. Hij maakte het naar aanleiding van 
een bezoek aan het gebombardeerde 
Rotterdam en noemde het De Verwoeste 
Stad. Afbeelding 11 is een detail. 

2p 27 Leg uit hoe voorstelling en 
vormgeving van het beeld de 
vernietiging van Rotterdam 
symboliseren. 

27 maximumscore 2 
• voorstelling (één van de volgende): 1 
− De figuur heeft een gat in de torso als symbool voor het 
gehavende hart van de stad: dit symboliseert de vernietiging en 
het lijden van de stad. 
− De figuur heft zijn armen dramatisch omhoog en/of werpt zijn 

hoofd achterover met een schreeuw naar de hemel: dit 
symboliseert de angst en/of het lijden. 

• vormgeving (één van de volgende): 1 

− De figuur is gedeformeerd: met ruwe, grove vormen en/of 
grote, hoekige ledematen / gebaren / mimiek: dat verwijst naar 

pijn / verminking. 

− De figuur is geabstraheerd: daarmee ontstijgt hij het 
persoonlijke / verhalende, waarbij het wezenlijke van de emotie 
overblijft. 

35 Evalueren 
Beoordelen 
Het kunnen 
geven van een 
oordeel 
gebaseerd op 
criteria en 
standaarden. 

2 In het filmfragment zie je een deel van de film 

die Conijn maakte van zijn project Hout Auto. 
In 2003 werd de auto aangekocht door het 
Centraal Museum in Utrecht. Omdat de auto 

door een kunstenaar gemaakt is en 

aangekocht werd door een kunstmuseum zou 
je kunnen concluderen dat de auto een 
kunstvoorwerp  is. 

 

35 Geef nog een argument vóór de 
stelling dat de auto een 
kunstvoorwerp is. 
Geef vervolgens een argument tegen 
deze stelling. 

maximumscore 2 

• Argument voor: 1 
De houten auto zelf is een kunstwerk, omdat (een van de 
volgende): − hij verwondering oproept vanwege het afwijkende 

uiterlijk. 

− het vakmanschap zichtbaar is / hij knap gemaakt is. 
− hij aanzet tot nadenken (over de verhouding industrie- 

individu et cetera). 

 

• Argument tegen: 1 

De houten auto zelf is geen kunstwerk, omdat (een van de 
volgende): 
− hij slechts een overblijfsel is van het project, het eigenlijke 
kunstwerk is de reis zelf. 

− de auto een gebruiksvoorwerp is en daarom geen (autonome) 

kunst (hoogstens toegepaste kunst). 



                                                                                                                                                 11                     © 2018, M.T.A. van de Kamp. Expertisecentrum-Kunsttheorie.nl  

 
 

VAN TOETSANALYSE NAAR LEERDOELEN VOOR DE KUA LESSEN 

 
Dit voorbeeld is gemaakt op basis van het havo examen kunst algemeen 2011, tijdvak 1 (zie examenblad.nl) 

Leerniveaus: Voorbeelden van doelstellingen voor Kunst Algemeen - 
romantiek & realisme, modern/massa: 

Leeractiviteiten dus richten op: 

Onthouden 
●● 

 Kennis herinneren over kunstenaar en opdrachtgever in de twintigste eeuw 

 Kennis herinneren over Diaghilev en de Ballets Russes in de moderne cultuur 

 Kennis herinneren over functies van artistiek en zakelijk leider (of deze 
begrijpen/kunnen afleiden uit info) 

 Kunnen herkennen van een installatie als een vorm van beeldende kunst in 
de massacultuur 

herkennen (Identificeren) 
herinneren (Terughalen van 
eerder verworven kennis) 

Begrijpen 
●●● 

 Interpreteren van romantische belangstelling van negentiende-eeuws 
publiek voor klassiek-romantisch ballet 

 De inhoud van de tekst kunnen illustreren met behulp van een voorbeeld 

 Uitleggen begrip virtuositeit als kenmerk van de romantiek 

 Kunnen afleiden van negatieve effecten van tv op cultuurdeelname (kennis 
v.kenmerken massacultuur) 

 Invloed/macht van omroepen via zendtijd kunnen uitleggen 

 Kunnen interpreteren van de commentaren zoals deze in beeldend werk 
geuit zijn. 

 Specifieke antwoorden kunnen afleiden uit kenmerken van de massacultuur 

 Werkwijze van twee verschillende voorbeelden kunnen beschrijven 

 Verklaringen uit de getoonde voorbeelden kunnen afleiden 

Interpreteren (verhelderen, 
parafraseren, representeren, 
vertalen) 
toelichten (illustreren, 
concretiseren) 
classificeren (categoriseren, 
samenvoegen) 
samenvatten  (abstraheren, 
samenvoegen) 
afleiden (concluderen, 
extrapoleren, invoegen, 
voorspellen) 
vergelijken (onderscheiden, in 
kaart brengen, relateren) 
uitleggen (modellen 
construeren) 

Toepassen 
●●● 

 Kunnen toepassen van inhoud (verhaal) op dansante vormgeving/via 
dansante middelen in nieuw voorbeeld 

 Kunnen toepassen van citaat op (nieuw) dansvoorbeeld 

 Kennis over de verhouding van theatermakers  en het publiek hebben, en 
deze kennis op nieuw voorbeeld kunnen toepassen (en het bijzondere ervan 
kunnen zien) 

 Kennis over locatie-theater hebben, en deze op specifiek nieuw voorbeeld 
kunnen toepassen 

 Kenmerken van de massacultuur op specifiek (nieuw) voorbeeld kunnen 
toepassen 

 Verwijzingen naar heden, verleden en toekomst op specifiek (nieuw) 
voorbeeld kunnen toepassen 

uitvoeren 
implementeren (gebruiken) 

Analyseren 
●●●● 

 Verbanden kunnen analyseren tussen vormgeving en functie 

 Het begrip virtuositeit kunnen onderscheiden in een (nieuw) voorbeeld 

 Hoofdlijn virtuositeit/ verband kunnen leggen toen en nu 

 Kunnen onderscheiden van inhoud (verhaal) en de manier waarop dat in 
dansbewegingen uitgedrukt is 

 Aspect kunnen selecteren hoe inhoud in enscenering is weergegeven 

 Kunnen onderscheiden van verschillen tussen uitvoeringen 

 Hoofdlijn/structuur kunnen zien in moderne esthetica en deze kunnen 
relateren aan dansvoorbeeld 

 Verschillen kunnen zien tussen uitvoeringen 

 Tegenstellingen in specifiek (nieuw voorbeeld) kunstwerk kunnen selecteren 
en specifiek kunnen beschrijven 

 Verbanden kunnen leggen tussen democratisering en de werkwijze en het 
spelen op locatie door Dogtroep. 

 Verbanden kunnen leggen tussen de kijkervaring van de toeschouwer en het 
benutten van het speelveld 

differentiëren (verschillen zien, 
onderscheiden, focussen, 
selecteren) 
organiseren (verbanden zien, 
integreren, hoofdlijnen zien, 
ontleden, structureren) 
attribueren (deconstrueren) 

Evalueren 
● 

 Een genuanceerde en specifieke beoordeling kunnen 
maken/beargumenteren op basis van een regeling. 

 Een genuanceerde onderbouwing kunnen geven over voor- en nadelen 
m.b.t. artistieke onafhankelijkheid 

checken (coördineren, 
ontdekken, monitoren, testen) 
bekritiseren (beoordelen) 


