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‘Kunst is niet echt een leertoets’
EINDEXAMEN 2021

Examentijd! Dui-
zenden leerlingen
proberen hun di-
ploma te halen.
Annelie Wollerich
(17) uit Veendam
begon gistermor-
gen met het havo-
examen kunst.

MANNUS VAN DER LAAN

‘Het ging allemaal best wel makke-
lijk’’, zegt Annelie Wollerich als ze
opgewekt het examenlokaal uit-
komt van scholengemeenschap
Winkler Prins in Veendam. Daar
heeft ze net op havoniveau examen
gedaan in het vak kunst. ,,Ik snapte
bijna alle vragen.’’

De afgelopen maand heeft ze de
examens naar eigen zeggen best
goed voorbereid. Maar kunst is vol-
gens haar niet echt een ‘leertoets’,
dat vindt ze er ook zo leuk aan. Tij-
dens het examen kregen ze veel
bronnen voorgeschoteld. ,,Vide-
oclips. Foto’s. Daar moet je de ant-
woorden uithalen. Je kreeg bijvoor-
beeld een schilderij van Picasso en
een muziekstuk voorgelegd waaruit
je hun werkwijze moest afleiden.’’

Op het eind kregen ze een deel
van een houtsnede te zien. Met een
soort strip erop ‘over een vrouw die
aliens rondleidde’. De vraag was wel-
ke boodschap de kunstenaar ermee
wilde verbeelden. Die vond ze erg
moeilijk. ,,Ik heb maar wat opge-

schreven en hoop dat er een kern
van waarheid in zit.’’

Verder werden er veel vragen ge-
steld over humor en tapdance. ,,Die
waren makkelijk. Je moest uitleggen
waarom iets wel of niet humoris-
tisch is. Ik hou zelf heel erg van mu-
sical, waar tapdance soms onderdeel
van is. Vandaar.‘’

Nuchter als ze is, had ze geen
voorwerp op tafel dat haar geluk zou
brengen. Alleen een extra pen, een
marker en wat te drinken. Het woor-
denboek dat ze kreeg, heeft ze niet
ingekeken. ,,De kennis zit in mijn
hoofd. Daar moet ik op vertrou-
wen.’’

De sfeer in het computerlokaal,
waar het examen werd gehouden,
was in haar ogen ongedwongen. Ze
zaten met acht leerlingen in het lo-
kaal. ,,We kennen elkaar allemaal

vrij goed en maken onderling grap-
jes.’’

Het afgelopen schooljaar heeft ze
de sfeer wel gemist. ,,Tijdens de onli-
ne lessen keek ik vaak rond in mijn
kamer en vond ik andere dingen om
te doen. Om eerlijk te zijn heb ik niet
altijd supergoed opgelet. Ik vond het
wel fijn dat de school speciaal voor
examenleerlingen weer open
mocht. Toen kon ik weer geconcen-
treerd leren.’’

Over de vraag welk vak ze laat
schrappen, hoeft ze niet lang na te
denken. ,,Economie. Dat kan ik echt
niet. Ook wiskunde wordt nog moei-
lijk.’’

Vanmiddag heeft ze Nederlands.
Daar kijkt ze niet tegenop. ,,Ik ben
wel bang dat ik het nu makkelijk ga
vinden, maar dat het straks heel
moeilijk blijkt te zijn.’’
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