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 DANS CSE GL EN TL 
 
 

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. 
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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; 

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. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Dans GL en TL kunnen maximaal 62 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
KRAK-KELEE TOTO || 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee antwoorden): 

 op de verhoging achter- en zijkant dansen of zitten 
 onder de boog door gaan 
 voet op blokverhoging zetten 
 tegen de zijkant botsen 
 ‘badmutsen’ op de ‘pashoofden’ zetten 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 1 
Het decor van afbeelding A is niet duidelijk een herkenbare omgeving; het decor van 
afbeelding B bestaat uit herkenbare dingen zoals bomen, wolken, paddestoel, zon, 
heuveltjes. 
 

 3 maximumscore 2 
twee van de volgende: 

 Tijd: de armbeweging versnelt. 
 Ruimte: de armbeweging wordt kleiner. 
 Kracht: de spanning in de arm wordt groter. 

 
per juist antwoord 1 
 

 4 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Ze maakt een extra stapje. 
 Ze verliest haar evenwicht. 

 
 5 maximumscore 1 

één van de volgende: 
 Ze wiegt met haar heupen. / Ze gebruikt haar heupen uitdagend. 
 Ze danst ‘sierlijk’ met haar armen. 
 Ze heeft een uitdagende eindhouding. 
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Vraag Antwoord Scores

pmerking 
leen als de plaats in de ruimte van alle vier danseressen ten opzichte van 

 8 aximumscore 1 
: 

zijn anders dan de specifieke klassieke armbewegingen. 

pmerking 
ee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 6 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 maken van dagelijkse handelingen / gebaren, zoals 
− aan billen zitten 
− ‘neukbewegingen’ maken 
− slaan op rug 
− stomp geven 

 maken van vreemde gezichtsuitdrukkingen 
 slaken van ‘kreten’ 
 overdrijven van bewegingen (in kracht / in tempo) 

 
Opmerkingen 
− Grappige kleding mag ook goed gerekend worden. 
− Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 2 
• richting: zijwaarts (van rechts naar links en van links naar rechts) 1 
• plaats in het decor (Ieder pijltje in de tekening geeft de baan aan waarover de 

danseres in het decor beweegt.) 1 
 

 
O
Tekening: al
elkaar juist is 1 scorepunt toekennen. 
 
m
twee van de volgende

 De armbewegingen 
 Benen en voeten staan parallel (zijn niet uitgedraaid). 
 De draai van de voorste danseres is niet klassiek. 
 Het vallen hoort niet bij klassieke dans.  

 
O
Alleen als tw
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 9 aximumscore 1 
Er moet een volgorde genoemd zijn met passend argument, bijvoorbeeld: 

 Ik zou eerst decor en kostuums ontwerpen. Ik vind n.l. dat het decor en de kostuums 
juist het ontwikkelingsproces van de dans bepalen.  

 Ik zou eerst de dans zelf ontwerpen, daarna decor en kostuums. Ik houd niet van 
verhalende dans, zou dus alleen abstracte dans ontwerpen. Ik vind dat decor en 
kostuums dan alleen de sfeer mogen bepalen.  

 Ik zou samen met de dansers vanuit een thema werken. Als dat thema in dans is 
omgezet, kan ik pas het decor en de kostuums bepalen. 

 Ik zou tegelijkertijd dans en theatrale middelen ontwerpen. Ik vind n.l. dat alles met 
elkaar te maken heeft en elkaar moet beïnvloeden.     

 
 10 maximumscore 2 

• kenmerken (twee van de volgende): 1 
 groepsopstelling  
 paren 
 manier van elkaar vasthouden 
 specifieke figuren en passen 
 soort van samendans (interactie) 
 De muziek en dansstructuur gaan gelijk op. 

• het humoristische (één van de volgende): 1 
 uitvergroot  neerzetten van kenmerken van folkloredans 
 overdreven neerzetten van kenmerken van folkloredans 
 dansen in een voor folkloredans vreemde omgeving 
 geen gebruik van typische folklorekostuums 
 hoofdknik naar elkaar in begin 
 onder de boog door dansen 
 oogcontact in tweetallen 
 versnelling van handen in zij / met kracht 
 de eindhouding 
 de muziek    

 
 11 maximumscore 1 

abstracte dans 
 

 12 maximumscore 1 
drie van de volgende: 

 dans vanuit natuurlijke bewegingsimpuls: ademen, vallen en opstaan, e.d. 
 aanzet vanuit centrum van de romp 
 dansacties over de grond 
 gebruik maken van zwaartekracht 
 dansen op blote voeten 
 voeten parallel 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Het kleurgebruik op de flyer lijkt op dat in de voorstelling. 
 Op de flyer is een gedeelte van het decor van de voorstelling zichtbaar (hoofd met 

badmuts op pilaar). 
 Iets van het kostuum (badmuts) staat op de flyer. 

 

m
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Vraag Antwoord Scores

 

Alle
 

 14 maximumscore 1 
 danseressen: dans als arbeid 
 toeschouwers: dans als vrijetijdsbesteding 

Opmerking 
en als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

TWOOLS 5  || 
 

 15 
 

wee kleuren: linker vlak: roze of rood, rechter vlak: blauw of paars 

m
rden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 16 
gende): 1 

 
1 

ende projecties 

 17 

ls ‘lopen’ ook goed rekenen. 

 danser. 

t de danser. Hij gaat door zijn knieën. 

 19 
nen 

chroon 
en - steunen 

pmerking 
den juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

maximumscore 1 
theatraal middel: belichting 

 door gebruik van t
 
Op erking 
Alleen als beide antwoo
 
maximumscore 2 
• vormgeving dans (één van de vol

 De dans is snel. 
 De dans bestaat uit snelle dansacties. 

De dans bestaat uit korte frases. 
• vormgeving decor (één van de volgende): 

 De filmprojecties zappen/flitsen over het scherm. / wissel
 De tekst zap’s world komt in beeld. 

 
maximumscore 1 
één van de volgende: 

 vallen 
 uitstrekken / reiken  
 hellen 
 off balance 

 
Opmerking 
Een antwoord a
 

 18 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 race/remgeluid: De danseres komt oprennen en springt in de armen van de
 veergeluid: armgebaar 
 zweepslag / knal: De danseres schop

 
maximumscore 1 
bij 0:01: leunen - steu
bij 0:18: syn
bij 0:45: leun
 
O
Alleen als alle antwoor
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Vraag Antwoord Scores

: 

 computerachtige, digitale filmprojecties 
e, dagelijkse kleding 

rd 1 

 Ze maken dezelfde dansacties. (Ze dansen unisono / synchroon.) 
en hetzelfde kostuum aan. / Ze zijn allebei in het wit. 

 Ze stralen eenzelfde sfeer uit. 
an. 

punt toekennen. 

 22 ax
k). 

 23 aximumscore 1 
l muziek als dans zijn langzaam / traag. 

 blijft langzaam, dans gaat sneller. 

ide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 24 aximumscore 1 
stappen) 

 25 aximumscore 2 
rmen 1 

siteit in samenwerkingvormen, zoals: leunen/steunen, actie-

): één samenwerkingsvorm: synchroon (unisono) 
1 

 fragment 7 (Zap): diversiteit in aspecten van Tijd, zoals: vaak snel, accenten, 

lix): langzaam 

 20 maximumscore 2 
vanwege (twee van de volgende)

 lichte muziek / popmuziek / rapmuziek 

 modieuz
 snelle / acrobatische dans(acties) 

 
per juist antwoo
 

 21 maximumscore 1 
drie van de volgende: 

 Ze dansen in hetzelfde tempo. (Ze dansen unisono / synchroon.) 

 Ze hebb
 Ze staan dicht bij elkaar. / Ze vormen elkaars schaduw. 

 Ze raken elkaar a
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 score
 
m imumscore 1  
Het doorzichtige en de kleur wit benadrukken de sfeer (van de dans en muzie
 
m

 fragment 9: Zowe
 fragment 10: Muziek

 
Opmerking 
Alleen als be
 
m
draaien (met 
 
m
• samenwerkingsvo

 fragment 7 (Zap): diver
reactie en synchroon (unisono) 

 fragment 9 (Double Helix
• danselement Tijd 

versnellingen 
 fragment 9 (Double He
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Vraag Antwoord Scores

ONTWERPOPGAVE || 

 26 
 van de door de kandidaat ingevulde drie 

oordmodule (druk Ctrl A in bij het beginscherm en 
005’; zie verder de informatie in de handleiding.) 

an de stappen in dit correctievoorschrift is gelijk aan die in de 
itwerkbijlage. 

 3 (maximumscore 13) 
), en uitleg (zie 
andinsky 12 

an de solodans weer 1 

 van de danser(es), en uitleg in relatie tot het 
 de drie plaatjes: 

zeer goed zijn (per plaatje 2 scorepunten) 6 
er plaatje 1 scorepunt) 3 

dien belichting en muziek, en uitleg ervan in relatie tot het schilderij van Kandinsky in 

6 
goed zijn (per plaatje 1 scorepunt) 3 

d als overgang van plaatje 
2 

uzen goed zijn als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2 1  

tap 6 overgang plaatje 2 – plaatje 3 (maximumscore 2) 
ie(s), patroon, betekenis) zijn zeer goed als overgang van plaatje 

2 

d zijn als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3 1  

 
ng rekening met het abstracte of verhalende karakter van de 

 
maximumscore 17 
De antwoorden worden beoordeeld op basis
plaatjes. Gebruik hiervoor de antw
type vervolgens het wachtwoord ‘dans2
 
N.B. De volgorde v
u
 
stap 4  plaatjes 1, 2 en
• plaats, richting, houding, blik, belichting, muziek (zie beeldscherm

uitwerkbijlage) van de drie plaatjes in relatie tot het schilderij van K
• de drie plaatjes geven duidelijk begin, ontwikkeling en einde v
 
Indien plaats, richting, houding, blik
schilderij van Kandinsky in
- 
- goed zijn (p
 
In
de drie plaatjes: 
- zeer goed zijn (per plaatje 2 scorepunten) 
- 
 
stap 5 overgang plaatje 1 – plaatje 2 (maximumscore 2) 

oe• de keuzen (dansactie(s), patroon, betekenis) zijn zeer g
1 naar plaatje 2   

 
Indien de ke
 
s
• de keuzen (dansact

1 naar plaatje 2   
 
Indien de keuzen goe
 
Opmerkingen 
− Verschil tussen goed en zeer goed: 

Een goed ontwerp is gebaseerd op ‘standaard’ oplossingen / keuzen.  
Een zeer goed ontwerp laat een creatief / innovatief / verrassend resultaat zien.

− Houd bij de beoordeli
danssolo.  
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Vraag Antwoord Scores

VALLENDE STERRE || N 

m
le

 28 

 als er gezongen wordt. 

punt toekennen. 

 29 

 
 sch

 slaan (op het decor) 

m
orden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 30 
ende: 

 en een rol. 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
1 ja 
2 ja 
3 nee 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 1 
kostuum 

 
 27 maximumscore 1 

twee van de volgende: 
 een tijdcode tussen 0:55 – 0:59 
 1:03  
 1:21 
 1:26 en/of 1:27 

ok goed: o
 2:01 
 2:04 en/of 2:05 

 
Op erking 

l en als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. A
 
maximumscore 1 
aan (twee van de volgende): 

 een soort microfoon houding 
 Ze beweegt vaak haar mond niet
 De stem kan niet haar stem zijn. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 score
 
maximumscore 1 

etw e van de volgende: 
armzwaai 

op 
 sprong 

 
Op erking 

en als twee antwoAlle
 
maximumscore 1 
één van de volg

 Er wordt een verhaal uitgebeeld.    
De soliste en de twee andere meisjes hebben een eigen karakter / spel
De soliste en de twee andere meisjes gebruiken dagelijkse bewegingen. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 
rie van de volgende: 

der) dansantwoord op de solo’s. 
sen als de soliste danst. 

liste. 
en haar. 
n haar struikelen. 

aar. 
 beide neemt haar tussen haar armen. 

en haar naar de grond. 
r. 

 Ze lopen weg van haar. 
n afkeurende gebaren. 

t zijn 1 scorepunt toekennen. 

 35 
 fragment 15 (Triple-Ish) 

riendschap / ontspannen / saamhorigheid vijandig / gespannen / uitdagend 

 36 
e danst in slowmotion / doorgaand.  

 37 
ende:  

g: donker / blauw  
gzaam, monotoon 

k 
 beeldend / decor: De ster die oprijst. 

 / decor: Het lampje dat aangaat. 

pmerking 
orden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 38 

 is naast de titel ook de naam van de dansgroep afgedrukt. 
 vallend meisje afgebeeld (de dans gaat om een meisje dat ster wil worden  

 uiteindelijk niet wordt). 

s twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

maximumscore 1 
d

 Ze geven een (an
 Ze stoppen met dan
 Ze dansen niet samen met de so
 Ze duw
 Ze late
 Ze trekken aan h
 Eén van
 Ze duw
 Ze schoppen haa

 Ze make
 Ze keren hun truitjes binnenstebuiten. 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juis
 
maximumscore 1 
fragment 13 (Vallende Sterren)  
v
 
maximumscore 1 
Z
 
maximumscore 1 
twee van de volg

 belichtin
 muziek: lan
 beeldend / decor: roo

 beeldend
 
O
Alleen als twee antwo
 
maximumscore 1 
Op de flyer van Vallende Sterren (twee van de volgende):  

 zijn (vallende) sterren afgebeeld. 

 is een
maar dat 

 
Opmerking 
Alleen al
 



 

500010-1-593c 11 

Vraag Antwoord Scores

 
n. 

ken van een pestprobleem op school 
nbaar voor jongeren. 

te voorstelling om kennis te maken met deze discipline.   
en pubermeisjes. 

reekt jongeren aan. 

en juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 40 

 Zap: vanwege de combinatie moderne trendy dans - projectie – lichte muziek 
ee Toto: vanwege ander gebruik van klassieke danstechniek op een 

d decor  
 Vallende Sterren: vanwege de voor jongeren aansprekende thematiek 

 39 maximumscore 1 
twee van de volgende:

 Het thema van de voorstelling is actueel voor jongere
 om als uitgangspunt te dienen voor het bespre
 Het dansverhaal is toegankelijk / herke
 Het is een geschik
 De danseressen verbeeld
 De muziek is ‘hip’ / sp

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoord
 
maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 

 Krak-kel
humorvolle wijze, of: gekke dansbewegingen in een vreem

 
 
BRONNEN  || 

 Dansgezelschap LaMelis (Helma Melis) 
am: 

- Zap (Annebelle Lopez Ochoa) 
ine Linning) 

ansgroep De Stilte (Jack Timmermans) 

ol in het programma Wolf of vul de 
cores in op de optisch leesbare formulieren. 

vens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 

 
 Krak-kelee Toto ©
 Twools 5 © Scapino Ballet Rotterd

 
 - Double Helix (Nan

 Vallende Sterren © D
 Triple-Ish © Ish 

 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van alle kandidaten per scho
s
Zend de gege
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