
  

Examenprogramma tekenen, 
handvaardigheid en textiele 
vormgeving havo/vwo 
 
 
 
 
Havo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.  
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen 
vast. 
De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het 
centraal examen. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op: 
- ten minste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen 

betrekking heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen 

waarop het centraal examen betrekking heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat 

kunnen verschillen. 
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De examenstof 
 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Beschrijven, onderzoeken en interpreteren 
1. De kandidaat kan het beeldend werk van kunstenaars en vormgevers beschrijven, 

onderzoeken en interpreteren, met gebruikmaking van kennis van en inzicht in de 
geschiedenis van de beeldende kunst: 

- van de 19e, 20e en 21e eeuw; 
- vanaf het Romaans, voor zover relevant voor de kunst van de 19e, 20e en 21e 

eeuw. 
 
Subdomein A2: Beschouwen 
2. De kandidaat kan twee- en driedimensionale beelden en vormen beschouwen en 

kan deze beschouwing verwoorden en/of verbeelden. 
 
 
Domein B: Praktijk 
 
3. De kandidaat kan gestructureerde probleemstellingen 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. 

 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 
 
 
Vwo 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A  Vaktheorie 
Domein B  Praktijk 
Domein C  Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het centraal examen 
Het centraal examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 
Het theoretische gedeelte heeft betrekking op domein A. 
Het praktische gedeelte heeft betrekking op de (sub)domeinen A2 en B. 
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen 
vast. 
De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het 
centraal examen. 

 2



  

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op: 
- ten minste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen 

betrekking heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen 

waarop het centraal examen betrekking heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat 

kunnen verschillen. 
 
 
De examenstof 
 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Beschrijven, onderzoeken en interpreteren 
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal het beeldend werk van 

kunstenaars en vormgevers beschrijven, onderzoeken en interpreteren, rekening 
houdend met tijd, plaats, functie, kunstopvattingen, normen en waarden en de 
historische ontwikkeling. 

 
Subdomein A2: Beschouwen 
2. De kandidaat kan twee- en driedimensionale beelden en vormen beschouwen en 

kan deze beschouwing verwoorden en/of verbeelden.  
 
 
Domein B: Praktijk 
 
3. De kandidaat kan probleemstellingen 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. 

 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
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