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 DANS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Dans GL en TL kunnen maximaal 64 scorepunten worden 
behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
SIX DANCES || 
 

 1 maximumscore 1  
• grime: 

 danseressen: wit geschminkt, lippen sterk aangezet, wenkbrauwen donker, 
(schoonheidspukkel) 

 dansers: wit geschminkt, wenkbrauwen donker, (lippen sterk aangezet)  
• haardracht: 

 danseressen: verschillend haar, ‘getoupeerd’ en/of opgestoken 
 dansers: witte (dezelfde) pruiken, (baardje) 

 
grime en haardracht volledig juist 1 
alleen grime of haardracht volledig juist 0 
 

 2 maximumscore 2  
• hij (twee van de volgende):  1 

 sluipt (naar haar) 
 reikt (naar haar) 
 tikt (haar) aan 

• zij: schouder naar voren (hoofd opzij), plotseling snel 1 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord (één antwoord): 

 De dansacties zijn precies op de muziek gemaakt. 
 Vrijwel ieder accent in de muziek is in dans omgezet. 
 Dans en muziek gaan samen in accenten en ritme. 

 
 4 maximumscore 1 

schouders 
benen 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 1 
Hij kijkt. 
Hij geeft ze (alle drie) een tik (op het hoofd). 
Hij rent zelf af. 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 
 6 maximumscore 2 

• structuur: 1 
 herhaling 
 ook goed: eerst naar links, dan naar rechts 

• samenwerkingsvormen: 1  
 (afwisselend) synchroon / unisono, en 
 opeenvolgend / domino / wave   

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
als muziek omhoog gaat: blije (grijnzende) gezichtsuitdrukking 
als muziek omlaag gaat: verdrietige gezichtsuitdrukking 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 De dansers maken met handen/armen een rolgebaar. 
 De danseressen maken met armen en benen een cirkelbeweging. 

 
 9 maximumscore 1 

benen 
vloerpatroon 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
weinig bewegingsmogelijkheden van de romp  
 

 11 maximumscore 2 
• overeenkomst (één van de volgende): 1 

 handaanraking 
 bij elkaar komen en uit elkaar gaan 
 beide dansers in dezelfde dynamiek 

• verschil (één van de volgende): 1 
 fragment 7: synchroon / unisono; fragment 8: echo / actie-reactie 
 fragment 8: meer variatie in de handen 

 
 12 maximumscore 1 

muziek / klassieke muziek / muziek van Mozart 
pruik; ook goed: kostuums 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 1 
begin, bijvoorbeeld: 

 De dansers en danseressen komen op en schudden veel poeder uit hun 
haar/pruiken; vervolgens trekken de dansers aan de jurken van de danseressen.  

einde, bijvoorbeeld:  
 Zeepbellen komen naar beneden. De danseressen trekken hun jurk uit de handen 

van de dansers, de dansers en danseressen vegen met hun handen over hun 
broeken/jurken en maken daarna een ‘ik kan er niets aan doen’ gebaar.    

 
Opmerking 
Alleen als beide beschrijvingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

KATHARSIS || 
 

 14 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 de tekst: ‘choreografieën geïnspireerd op tekst van Arthur Japin’  
 de blauwe tekst die van boven tot onder loopt  
 de afgebeelde personen 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 15 maximumscore 1 
synchroon / unisono 
 

 16 maximumscore 2 
(a) – c – e – (d) – b – f – (g)  
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien twee (drie) antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 17 maximumscore 1 
De mannen vormen een cirkel om de echtgenotes heen, met hun rug naar de 
echtgenotes / de mannen staan, in een cirkel om de vrouwen heen, afgewend van de 
vrouwen.  
  

 18 maximumscore 1   
licht / snel / wervelend 

 
 19 maximumscore 1 

twee vormgevingsmiddelen uit:  
• belichting (één van de volgende): 

 warm 
 rood/roze 
 gebroken licht op vloer 

• muziek (één van de volgende): 
 rustig 
 dromerig 
 gitaarmuziek  

• kleding (één van de volgende): 
 feestelijk / luchtig 
 rode/roze jurken  

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 1 
opstelling 1: vrouwen voor, links (blokopstelling); mannen achter, rechts (blokopstelling) 
opstelling 2: midden, één cirkel van paren 
opstelling 3: vrouwen links (blokopstelling); mannen rechts (blokopstelling) 

 
Opmerking 
Alleen als de drie opstellingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 
 21 maximumscore 1  

twee van de volgende: 
 Het doek (decor) valt. 
 De belichting verandert: van sfeervol licht naar koud licht. 
 Er komen stemgeluiden bij (gegil). 
 De echtgenotes worden zichtbaar. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

opstelling 1

opstelling 2

opstelling 3
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 1 
De danseressen (twee van de volgende): 

 stampen. 
 klappen in de handen. 
 klappen met de handen op armen. 
 klappen met handen op laarzen. 
 klappen met handen op dijen. 
 tikken met de hakken op de vloer. 

  
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 
beeldende kunst 

 
 24 maximumscore 1 

drie van de volgende:   
 Ze duwt / trapt hem (weg). 
 Ze duwt hem naar de grond. 
 Ze trekt hem (aan zijn hoofd). 
 Ze pakt hem vast. 
 Ze springt tegen hem aan/op. 
 Ze slaat van zich af. 

 
Opmerking 
Alleen als drie acties juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
duet 
 

 26 maximumscore 1 
okselstank 
 

 27 maximumscore 2  
• dans als ontspanning 1 
• ontspanning en stille tocht (n.a.v. een geweldsmisdrijf) gaan niet samen 1 
 
Ook goed: 
• dans als arbeid 1 
• De dansers wilden ook meelopen in de stille tocht als protest tegen zinloos geweld. 1 
 

 28 maximumscore 1 
musical: foto 1  
dansexpressie: foto 4 
flamenco: foto 3 
Oost-Europese dans: foto 2 
 
Opmerking 
Alleen als vier antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 ONTWERPOPGAVE || 
 

 29 maximumscore 14 
De antwoorden worden beoordeeld op basis van de door de kandidaat ingevulde drie 
plaatjes. Gebruik hiervoor de antwoordmodule (druk Ctrl A in bij het beginscherm en 
type vervolgens het wachtwoord ‘dans2004’; zie verder de informatie in de handleiding.) 
stap 1  

  • uitleg opstelling en stokken plaatje 1 1 
• uitleg belichting en muziek plaatje 1 1 
stap 2 

  • uitleg opstelling en stokken plaatje 2 1 
• uitleg belichting en muziek plaatje 2 1 
stap 3 

  • dansactie(s), patroon, tempo bij overgang plaatje 1 – plaatje 2  3 
• betekenis in overeenstemming met dansactie(s), patroon, tempo 1 
stap 4  

  • uitleg opstelling en stokken plaatje 3 1 
• uitleg belichting en muziek plaatje 3 1 
stap 5 

  • dansactie(s), patroon, tempo bij overgang plaatje 2 – plaatje 3  3 
• betekenis in overeenstemming met dansactie(s), patroon, tempo 1 
 
Voorbeeldantwoord 
plaatje 1 (stap 1):  
• Op het plaatje staat: groep 1, rechts, twee dansers, geel, ‘gestrekt’, stok in 

rechterhand naar voren / zwarte achterwand; zijlicht blauw / muziek 3   
• De uitleg is: groep 1 is op zoek naar de vijand. Het is nacht. De stokken zijn al 

gericht naar de nog onzichtbare vijand. De muziek met o.a. ‘stops’ geeft het zoeken 
naar de vijand en de spanning weer. 2 

plaatje 2 (stap 2): 
• Op het plaatje staat: groep 1, midden diagonaal, in bokshouding, zonder stok; groep 

2 (drie dansers) in rij, links,  zonder stok, twee achterste dansers gestrekt afwerend, 
één danser in bokshouding / belichting: rode achterwand; spot rood / muziek 2    

• De uitleg is: de vijand staat voor groep 1. Beide groepen staan tegen over elkaar. De 
strijd begint. De rode belichting geeft de strijd (bloed) weer. De muziek is heftig en 
aanvallend.  2   

overgang plaatje 1 – plaatje 2 (stap 3) 
• dansacties: groep 1 springen; groep 2 (komt op) sluipen 
• patroon: groep 1 zigzag, groep 2 recht  
• tempo: groep 1 met freezes, plotseling snel, groep 2 traag 
• betekenis: groep 1 machtig; groep 2 voorzichtig  
• uitleg: groep 1 machtig, zoekend (zigzag met freezes), maar springt dan plotseling 

snel op; groep 2 voorzichtig en traag, is ontdekt  4 
plaatje 3 (stap 4): 
• Op het plaatje staat: groep 1, midden, uitgestrekt, stok naar voren / witte 

achterwand; gele spot op deze groep / muziek 4; van andere groep nog één danser 
links zichtbaar, gestrekt, van de groep weg, zonder stok  

• De uitleg is: groep 1 vormt de machtigste groep, is de overwinnaar, stok naar boven 
betekent overwinning; groep 2 is verslagen en is ontkomen of geeft zich over. Witte 
achterwand met gele spot op overwinnaars benadrukken de overwinning, zonder 
stok betekent ‘verslagen’. Muziek is triomfmuziek 2 

overgang plaatje 2 – plaatje 3 (stap 5) 
• dansacties: groep 1 draaien, schoppen; groep 2 struikelen    
• patroon: groep 1 recht, groep 2 slinger  
• tempo: groep 1 vliegensvlug; groep 2 van snel naar langzaam 
• betekenis: groep 1 overheersend; groep 2 verslagen  
• uitleg: In de dansacties is duidelijk de overwinnaar (draaien/schoppen) en de 

verliezer (struikelen) te zien. Dit is ook zichtbaar in het patroon (groep 1 recht op het 
doel af) en het tempo 4 
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Vraag Antwoord Scores

BREAKDANCE || 
 

 30 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 projectie 
 DJ 
 belichting  
 muziek 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 31 maximumscore 1 
 dans 
 muziek 
 beeldende kunst (audiovisuele kunst) 

 
Opmerking 
Alleen als drie disciplines juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 32 maximumscore 3 
• klassiek ballet 1 
kenmerk: 
• klassiek ballet (één van de volgende):  

 gebruik van spitzen(techniek) 
 uitgedraaid dansen / buitenwaarts draaien 
 ontkennen van zwaartekracht 
 spagaat 

  
• moderne dans (één van de volgende):  

 dansacties over de grond 
 gebruik van zwaartekracht 

 
• jazzdans (één van de volgende): 

 isolatie van armen en benen 
 passen / overkruisen / oplopen 
 poses 

 
kenmerk drie danssoorten juist 2 
kenmerk twee danssoorten juist 1 
kenmerk één danssoort juist 0 
 

 33 maximumscore 2 
• De breakdanser (twee van de volgende):  1 

 danst op één hand. 
 ‘loopt’ op zijn handen. 
 maakt een handstand / onderarmstand 
 draait op één hand. 

 
• De danseres (twee van de volgende):  1 

 danst op spitzen. 
 maakt een sprong. 
 danst met één been in de lucht. 
 maakt een spagaat. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Beide dansers draaien: 0:09. 
 Beide dansers maken een pose: 0:10. 
 Beide dansers maken een (uitgestrekte) pose / stop: 0:12. 
 Beide dansers maken een pose met de hand aan de grond: 0:14. 
 De danseres danst op spitzen en maakt kleine verplaatsingen; de breakdanser 

dribbelt idem met kleine pasjes, en loopt op zijn handen: 0:23 – 0:28. 
 Beide dansers bewegen naar de grond toe en gaan draaien: 0:29 – 0:31. 
 De breakdanser steekt zijn benen in de lucht en de danseres doet één been in de 

lucht en maakt een vergelijkbare positie binnen haar mogelijkheden: 0:32/0:33. 
 
Opmerking 
Alleen als voorbeeld en tellerstand juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 1 
isolaties: een beweging waarbij een lichaamsdeel geïsoleerd / los / apart beweegt van 
de rest van het lichaam 
jazzdans 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
Muziek vertraagt - dans vertraagt. 
Muziek wordt lager - de danser gaat naar beneden. 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 aanduiding overgang naar volgend deel 
 verandering van decor 

 
 39 maximumscore 1 

twee van de volgende: 
 headspin betekent op je hoofd draaien, (terwijl je op de grond steunt met je handen 

om je lijf heen neergezet) 
 voetenwerk betekent passen / dribbels / hupjes / sprongetjes / moonwalk 
 lock betekent dat je een freeze maakt (en je lichaam als het ware in een still zet: je 

bevriest en je draait jezelf op slot, in een houding dat je niet meer verder kan 
bewegen) 

 popping betekent dat je beweegt als een pop: machinaal, scharnierend 
 freeze betekent een stop maken in je bewegingsstukje; (je zet de beweging stil, en 

komt tot stilstand) 
 

 40 maximumscore 1 
Nee, want breakdansers dragen wijde kleding, gympen en wijde trainingsvesten.   
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Vraag Antwoord Scores

 41 maximumscore 1 
deel 1: ze dansen als groep 
deel 2: ze dansen in twee groepen (zwart en rood) 
deel 3: uit iedere groep dansen achtereenvolgens twee jongens (een duet) met aan 
beide kanten de groepen (zwart en rood) 
 
Opmerking 
Alleen als de drie beschrijvingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 42 maximumscore 1 
De twee jongens willen aan de andere groep laten zien hoe goed ze zijn / welke kunstjes 
ze kunnen.  
 

 43 maximumscore 1 
jongens: ontspanning 
010BBOYZ: arbeid 
 
BRONNEN || 
 
• Six Dances: © Nederlands Dans Theater, NPS  
• Nouveau Menuet, choreografie M. Dubois 1775: © Nederlands Historisch Dans- en 

Theaterensemble; productie Zo Danste ’s Gravenhage, 2 mei 1998 
• Katharsis: © Internationaal Danstheater 
• WO/MAN: © Rogie & Company 
• Twools on the road: © Scapino Ballet Rotterdam  
• XL Dance goes around the world: © Noord West TV; René Bardoel 
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