
Handvaardigheid Evaluatieformulier Havo 5 / S.E. 2 
 
Praktijkopdracht  Havo 5  
Evaluatie Eigen thema 
Schoolexamen 2  
 
Naam :Merijn Bergé  
Thema:   Datum: januari 2015 
Techniek: vrije keuze 
 
 
ontwerpproces 
   Punten           Weging Totaal 
Uitwerking ontwerpfase  
aan de hand van schetsontwerpen en tekst vastgelegd in 
dummy 

 Wel in tekst uitgelegd. Weinig 
schetsen. Vindt het moeilijk te 
tekenen). matig 

2  

Uitwerking ontwerpfase 
aan de hand van vorm-, kleur- en materiaalonderzoek 
 

 Is erg proefondervindelijk 
bezig. Maakt, kijkt, voegt toe 
of haalt weg. goed 

2  

 
 
ontwerponderzoek 
Vastgelegd in onderzoek    Weging Totaal 
Gebruik van beeldaspecten 
afhankelijk van de vormgeving van het werkstuk 
 

 Zoektocht naar voorbeelden. 
Dada-kunst, duidelijke en 
toepasbare voorbeelden. rv 

1  

Vormgeving (vormonderzoek) 
Aan de hand van het uitgangspunt van het informatieve 
onderzoek 
 

 Dada als duidelijk 
uitgangspunt. Daarmee wordt 
het onderwerp begrensd en 
helder voor jezelf en de 
toeschouwer. rv 

2  

Gebruik van Materiaal in het onderzoek 
(eigenheid en afwerking van het materiaal)  
 

 Lekker bezig met allerhande, 
vooral natuurlijke materialen 
wat de voorbeelden samen 
tot een geheel maken. Ik zou 
uitkijken met toevoegen van 
onnatatuurlijke materialen 
om kleur toe te passen. 
(dissonant vond ik de pen) rv 

2  

Totale ontwerpfase / procesweergave   1  
 
 
Totaal aantal punten  
 

 Voldoende tot ruim voldoende tot nu toe. 

eindcijfer (9/100 x aantal punten) 

 
  

 





 
Eindexamenexpositie  

handvaardigheid en 
technasium havo vwo  
Dongemond college.  

 
 

Met dank aan 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om tijdens de opening  van de expositie 
op 9 april tussen 15.30 uur en 20.00 uur 

een kijkje te komen nemen.   

De expositie is  

te bezichtigen van  

9 april tot  

8 juni 2015.  

Voor meer informatie over de  
openingstijden kunt u contact  

opnemen met  
rvreeling@dongemondcollge.nl  

Opening Donderdag 9 april 2015 
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