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1 INLEIDING 
In dit document wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de digitale veldraadpleging over 

de conceptsyllabus drama vmbo 2024. De veldraadpleging vond plaats van 1 december tot en 

met 23 december 2021. 

In de conceptsyllabus zijn de begrippen gecategoriseerd, geactualiseerd en waar nodig 

gedefinieerd en is gekeken naar hoe de begrippen beter kunnen aansluiten op de begrippen bij 

kunst (algemeen) havo. Daarnaast zijn een aantal toelichtingen op de eindtermen bijgesteld. 

 

De informatie uit de digitale veldraadpleging wordt gebruikt bij het opstellen van de definitieve 

syllabus drama vmbo 2024. 
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2 RESULTATEN DIGITALE VELDRAADPLEGING 

2.1 OPZET DIGITALE VELDRAADPLEGING 

De digitale veldraadpleging bestond uit een enquête met 17 vragen. De respondenten hadden 

daarbij de beschikking over de conceptsyllabus en het verantwoordingsdocument waarin de 

gemaakte keuzes door de syllabuscommissie waren toegelicht. 

 

In de enquête konden docenten hun mening geven over de inhoud en de opzet van de 

vernieuwde syllabus, namelijk over de nieuwe indeling van de begrippen, de bijgestelde 

toelichtingen op de eindtermen, de toelichting in het verantwoordingsdocument en de impact 

van de aanpassingen op de voorbereiding voor de leerlingen op het centraal examen. 

2.2 RESPONS DIGITALE VELDRAADPLEGING 

De digitale enquête is door 32 personen gestart, waarvan 14 respondenten de enquête 

daadwerkelijk hebben afgerond en verzonden. Van deze 14 respondenten zijn er 13 docent 

drama en één coördinator van de theater talentklassen. 

2.3 RESULTATEN PER VRAAG 

De resultaten worden per vraag en per antwoord uitgedrukt in het aantal respondenten dat het 

betreffende antwoord heeft gegeven. Na behandeling van de gesloten vraag volgt, indien van 

toepassing, een beschrijving van de opmerkingen die gemaakt zijn bij de toelichting op het 

antwoord van de gesloten vraag.  

Vraag 1: Is de beschrijving in de verantwoording over de aanpassingen in de syllabus 

zowel tekstueel als inhoudelijk duidelijk? 

 

Antwoord Aantal % 

Ja 13 93 % 

Nee 1 7 % 

Geen mening 0 0 % 

Vraag 2: Indien u 'nee' heeft geantwoord bij vraag 1: geef s.v.p. een toelichting op 

uw antwoord. 

De respondent geeft aan dat in het verantwoordingsdocument staat dat interview/rolinterview 

vervangen is door ‘interview’, maar dat in de begrippenlijst in de syllabus ‘rolinterview’ staat. 

Vraag 3: Bent u het eens met de voorgestelde bijstellingen van de toelichtingen op de 

eindtermen? 

Antwoord Aantal % 

Ja 9 64 % 

Nee 0 0 % 

Gedeeltelijk 4 29 % 

Geen mening 1 7 % 

Vraag 4: Indien u 'nee' of 'gedeeltelijk' heeft geantwoord bij vraag 3: geef s.v.p. een 

toelichting op uw antwoord. 

Van de respondenten die ‘gedeeltelijk’ hebben geantwoord, geeft een persoon aan het niet 

helemaal eens te zijn met de bijstelling van de toelichting bij DR/K/3 Vormgevingsmiddelen. 

Deze persoon merkt op dat het verschil tussen geluid en geluidseffecten niet helder is als ook 

muziek nog apart wordt genoemd als vormgevingsmiddel, geluid en muziek zouden voldoende 

moeten zijn. Een respondent geeft aan dat het verschil tussen gebaren, bewegen en 

handelingen bij DR/K/7 beschouwen onduidelijk zijn. Een respondent vraagt waarom de 
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voorbeelden bij beeldende kunst bij DR/K/9 verwijderd zijn, aangezien deze voorbeelden de 

leerlingen een goed beeld gaven van de breedte van beeldende kunst. 

Een respondent geeft aan zeer te spreken te zijn over de uitleg bij verschillende begrippen en 

zou graag zien dat voor alle begrippen een eenduidige uitleg komt. Twee respondenten geven 

aan dat ze ‘literatuur’ missen bij kunstvormen en twee geven aan dat het woord vormgeving bij 

‘architectuur en vormgeving’ niet nodig is, omdat vormgeving altijd ondersteunend is aan alle 

kunstvormen.    

Vraag 5: Bent u het eens met de nieuwe indeling van de begrippen, in analogie van de 

rubricering die ook in de syllabus kunst (algemeen) havo wordt toegepast? 

 

Antwoord Aantal % 

Ja 9 64 % 

Nee 0 0 % 

Gedeeltelijk 3 21 % 

Geen mening 2 14 % 

Vraag 6: Indien u 'nee' of 'gedeeltelijk' heeft geantwoord bij vraag 5: geef s.v.p. een 

toelichting op uw antwoord. 

Van de respondenten die ‘gedeeltelijk’ hebben geantwoord, geeft een respondent aan het eens 

te zijn met de meeste wijzigingen zoals de rubricering, modernisering en de toevoeging van 

filmtermen. Een andere respondent geeft aan dat de herindeling van de categorie ‘stem’ in de 

nieuwe vorm juist meer verwarring oplevert. Een respondent geeft aan dat het fijn is dat 

sommige begrippen gedefinieerd zijn en zou dit bij de andere begrippen ook graag zien omdat 

er jaarlijks veel discussie is tijdens de examenbesprekingen en er erg weinig (actueel) 

naslagwerk is. Twee respondenten geven aan het prettig te vinden dat de aansluiting met kunst 

(algemeen) havo meer vorm gekregen heeft in deze conceptsyllabus. Dit helpt leerlingen bij de 

overstap van vmbo-gt naar havo. 

Vraag 7: Bent u het eens met de keuzes voor actualisatie (geschrapte, vervangen en 

toegevoegde begrippen) in de begrippenlijst?  

 

Antwoord Aantal % 

Ja 5 36 % 

Nee 0 0 % 

Gedeeltelijk 8 57 % 

Geen mening 1 7 % 

Vraag 8: Indien u 'nee' of 'gedeeltelijk' heeft geantwoord bij vraag 7: geef s.v.p. een 

toelichting op uw antwoord. 

Van de respondenten die met ‘gedeeltelijk’ hebben geantwoord, geeft een aantal aan het niet 

eens te zijn met het schrappen van een aantal van de begrippen, bijv. typering, vrije 

verbeelding, soap, spanning, emotie. Ook geeft een respondent aan dat dat er begrippen zijn 

geschrapt uit de begrippenlijst, maar wel vermeld staan bij de eindtermen of op een andere 

plek in de syllabus, bijv. typering, overhalen. Een aantal respondenten geeft aan begrippen te 

missen, bijv. intentie, weerstand en een aantal geeft aan dramatische tijd logischer te vinden 

dan gespeelde tijd. Een respondent vraagt zich af waarom verschil wordt gemaakt tussen 

geluid en geluidseffecten. Over de toevoeging van de filmbegrippen merkt een aantal 

respondenten op het teveel te vinden en een respondent is het niet eens met de waarde van 

film die op deze manier wordt toebedeeld binnen het vak drama. Een aantal van de 

respondenten vraagt om het schrappen van begrippen die zijn behouden, bijv. performance, 
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pantomime, en een respondent vraagt om heldere definities bij een aantal van de begrippen 

waar nu geen definitie is toegevoegd, bijv. geluid, geluidseffecten, actie en verhaal. 

Vraag 9: Bent u het eens met de in de bijlage bij de syllabus toegevoegde definities 

van begrippen zoals die gelden voor het vmbo? 

 

Antwoord Aantal % 

Ja 5 36 % 

Nee 0 0 % 

Gedeeltelijk 9 64 % 

Geen mening 0 0 % 

Vraag 10: Indien u 'nee' of 'gedeeltelijk' heeft geantwoord bij vraag 9: geef s.v.p. een 

toelichting op uw antwoord. 

Van de respondenten die ‘gedeeltelijk’ hebben geantwoord, geeft een aantal aan dat het 

wenselijk is als alle begrippen worden gedefinieerd. Een aantal respondenten mist begrippen, 

bijv. attribuut, gebaren. Een aantal respondenten geeft aan een aantal definities nog niet 

duidelijk genoeg, niet logisch, verwarrend of incompleet te vinden.  

Vraag 11: Bent u van mening dat de begrippenlijst uit de syllabus vmbo met de 

voorgestelde aanpassingen logisch aansluit op de syllabus kunst (algemeen) havo? 

 

Antwoord Aantal % 

Ja 3 21 % 

Nee 0 0 % 

Gedeeltelijk 3 21 % 

Geen mening 8 57 % 

Vraag 12: Indien u 'nee' of 'gedeeltelijk' heeft geantwoord bij vraag 11: geef s.v.p. 

een toelichting op uw antwoord. 

De respondenten die ‘gedeeltelijk’ hebben geantwoord, geven aan dat de aansluiting op kunst 

(algemeen) havo wel logisch is, maar dat de begrippen bij theatervormgeving, in tegenstelling 

tot de syllabus kunst (algemeen) havo, niet zijn gedefinieerd en dat dat beter op elkaar moet 

aansluiten. Een respondent mist duidelijkheid over de manier waarop antwoord van de leerling 

op het examen wordt verwacht. 

Vraag 13: Bent u van mening dat de aanpassingen in de syllabus leiden tot een 

vergroting van de hoeveelheid leerstof? 

 

Antwoord Aantal % 

Ja 3 21 % 

Nee 8 57 % 

Geen mening 3 21 % 

Vraag 14: Indien u 'nee' heeft geantwoord bij vraag 13: geef s.v.p. een toelichting op 

uw antwoord. 

De respondenten die ‘nee’ hebben geantwoord, geven aan het eens te zijn met de toelichting 

waarin is aangegeven dat toegevoegde begrippen worden gecompenseerd door de geschrapte 



RAPPORT DIGITALE VELDRAADPLEGING | BIJ CONCEPTSYLLABUS DRAMA VMBO 2024       

Versie 1.0 

Pagina 7 van 10 

begrippen en het vooral om meer uitwerking gaat, waar men blij mee is. Een respondent geeft 

aan dat het werk hetzelfde blijft, maar de categorisering enorm helpt. 

 

Twee respondenten die ‘ja’ hebben geantwoord, geven aan dat het toevoegen van film voor 

een vergroting van de leerstof zorgt en/of dat de docent daar meer aandacht aan moet 

besteden dan tot nu toe. 

Vraag 15: Bent u van mening dat de aanpassingen in de syllabus leiden tot een 

verandering van het niveau van het examenprogramma? 

 

Antwoord Aantal % 

Ja 2 14 % 

Nee 10 71 % 

Geen mening 2 14 % 

Vraag 16: Indien u 'nee' heeft geantwoord bij vraag 15: geef s.v.p. een toelichting op 

uw antwoord. 

De respondenten die ‘nee’ hebben geantwoord, geven aan dat de aanpassingen in de 

conceptsyllabus vooral voor meer overzicht zorgen. Twee respondenten geven aan dat de 

moeilijkheidsgraad van het examen al (soms té) moeilijk is, maar het door de aanpassingen 

van de syllabus niet moeilijker/makkelijker wordt. Een respondent geeft aan dat de zwaarte 

van het programma ook vooral ligt in de formulering van de vragen op het examen en pleit 

voor een betere aansluiting van het taalgebruik op de doelgroep.  
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3 OVERIGE REACTIES 

Vraag 17: Hieronder kunt u eventuele opmerkingen plaatsen met betrekking tot de 

aanpassingen in de syllabus die u nog niet in uw reactie op de vragen hebt 

aangegeven. 

Een aantal respondenten geeft aan de nieuwe syllabus praktisch, prettig te vinden; een fijne 

structuur en een wenselijke, noodzakelijke vernieuwing.  

 

Hieronder zijn nog twee specifieke opmerkingen over de inhoud opgenomen: 

– Bij de nieuw ingevoerde filmtermen mis ik nog "'medium shot" 

– Praktisch: bij DR/K/3 onder 'Spel en regie' staan 4 manieren van verwijzen naar de 

werkelijkheid. Bij DR/K/7 is 'typering' toegevoegd, waardoor het er 5 zijn. Dit aantal zou 

gelijk moeten zijn in beide onderdelen.   
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
Van de docenten die hebben deelgenomen aan de digitale veldraadpleging is het overgrote deel 

positief over het indelen van de begrippen in categorieën en het definiëren van begrippen. De 

meeste respondenten kunnen zich over het algemeen goed vinden in de aanpassingen van de 

syllabus drama vmbo-gl/tl. 

 

De meeste respondenten zijn het eens met de aangepaste toelichtingen op de eindtermen en 

zijn content met de nieuwe indeling van de begrippen. Een aantal heeft over deze 

aanpassingen kritische opmerkingen geplaatst. 

 

Over de actualisatie (schrappen en toevoegen) van de begrippen zijn niet alle respondenten het 

eens met de keuzes die de syllabuscommissie heeft gemaakt, maar hierover worden door de 

respondenten onderling ook tegenstrijdige reacties gegeven.  

 

De respondenten zijn content met de definities die zijn toegevoegd, maar een aantal geeft aan 

een definitie bij alle begrippen wenselijk te vinden. Een aantal respondenten heeft kritische 

opmerkingen geplaatst bij de inhoud van de definities van sommige begrippen. 

 

De meeste respondenten hebben bij de vraag over de aansluiting van de syllabus drama vmbo-

gl/tl op die van kunst (algemeen) havo geen mening gegeven. Een aantal respondenten geeft 

wel aan dat het prettig is voor leerlingen die doorstromen naar havo. 

 

De meeste respondenten vinden de aanpassingen van de syllabus niet leiden tot een 

verzwaring van de leerstof, maar een aantal wel. Men voelt de verzwaring vooral door het 

toevoegen van de filmbegrippen, terwijl dit onderwerp door een aantal als een nuttige 

toevoeging voor het vak drama gezien wordt. 

 

Uit de respons op de enquête komen een aantal aandachtspunten voor de syllabuscommissie: 

- Inconsistentie (bijv. begrippen geschrapt, maar elders weer vermeld) 

- Taalgebruik (bijv. introduceren te moeilijke begrippen bij definities) 

- Toegevoegde categorie film (noodzaak en hoeveelheid) 

- Definities begrippen (keuze voor welke begrippen wel/niet, inhoudelijk) 

 

De syllabuscommissie heeft de resultaten van de vragenlijst geanalyseerd en elke gemaakte 

opmerking gewogen. Dit heeft ertoe geleid dat de syllabus op een aantal aspecten is 

aangescherpt. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de vernieuwde syllabus. 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 

 


