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 DRAMA 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 Drama GL en TL kunnen maximaal 64 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
URBI ET ORBI  || 
 

 1 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 non-verbaal spel 
 spelen zonder te praten 

 
Opmerking  
Een antwoord als ‘gebarentaal’ is niet juist. 
 

 2 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 door een blower 
 door een ventilator 
 door een machine 

 
Opmerkingen  
− Een antwoord als ‘door tocht’ is niet juist. 
− Een antwoord als ‘met de hand’ is niet juist. 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 3 
• beschrijving scène aan de hand van de 5 W’s  2 
 
Indien beschrijving scène aan de hand van 4 W’s 1 
Indien beschrijving scène aan de hand van minder dan 4 W’s  0 
 
voorbeeld openingsscène bij fragment 1:  
Tijdens een avondvoorstelling (wanneer) in een circus (waar) komt een man in een te 
klein circuspak met glitters en felle kleuren (wie) vol zelfvertrouwen op. Hij knalt met een 
zweep (wat); dan komt een speelgoedleeuw op wieltjes radiografisch bestuurd tussen 
het gordijn op (waarom).   
 
• verband tussen geluidsfragment en scène 1 
 
voorbeelden uitleg muziek fragment 1: 

 Er klinkt leeuwengebrul in de muziek. 
 De muziek heeft een opbouw alsof er iets belangrijks gaat gebeuren. 
 De muziek heeft de sfeer van een circus. 

 
Opmerking 
Als verband met decor ontbreekt geen scorepunten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 1 
drie van de volgende: 

 Hij heeft zijn handen in elkaar gevouwen. 
 Hij heeft zijn ogen gesloten. 
 Hij tilt zijn hoofd op. 
 Hij mompelt en praat zonder geluid te maken. 
 Hij maakt (aan het einde van het fragment) een hoofdbuiging. 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 2 
dialoog, bijvoorbeeld: 
God:  Heb je je al gewogen? 
monnik: Nee. 
God: Ben je al afgevallen? 
monnik: Dat weet ik niet. 
God: Je houdt je toch wel aan je dieet? 
monnik: Ja hoor.  
God: Want je weet dat te veel eten ongezond is. 
monnik: Ja ik zal alleen gezond eten, geen boter op mijn brood en alleen 20+ kaas. 
God: en ook geen drop! 
monnik: o.k.  
God: en geen chocola! 
monnik: o.k. 
God: en ook geen chips. 
monnik: o.k.! 
 
Opmerkingen 
− De dialoog moet reacties als ‘Nee’, ‘ ja hoor’ en ‘o.k.’ bevatten. 
− De timing van de lengte van de ‘zinnen’ moet enigszins passen.     
 

 7 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld:  

 De kleine monnik gaat steeds mee omhoog. 
 Het onzichtbare touw valt onzichtbaar naar beneden.  
 Als ze aan het touw trekken komt het naar beneden vallen. 
 Er klinkt een iel getingel terwijl ze spelen dat het een grote, zware klok is waaraan ze 

trekken. 
 Ze hebben niks meer om aan te trekken en ze kijken verbaasd omhoog. 

 
 8 maximumscore 1 

status 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
De kleine monnik is de onbelangrijkste, omdat (drie van de volgende):  

 hij zijn kin / hoofd naar beneden houdt. 
 hij borst(been) naar achteren houdt / hij met kromme rug loopt. 
 hij kleine snelle stappen maakt. 
 hij onzekere stappen maakt. 
 hij achteraan loopt. 
 hij de grote monnik voor laat gaan. 
 hij probeert de grote monnik bij te houden. 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 Hij kijkt naar het draadje. 
 Hij likt zijn lippen af. 
 Hij komt met zijn mond dichter bij het draadje. 
 Hij maakt kleine hapbeweging. / Hij doet zijn mond een kleine stukje open. 
 Hij maakt een klein knikje. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 1 
personen en situatie, bijvoorbeeld: 

 moeder en kind; situatie: een moeder geeft haar zoon een kusje op een zere plek.  
 Hells Angel en verpleger; situatie: een Hells Angel is gebeten door een bij en een 

verpleger zuigt de bijensteek uit. 
 

 12 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 door de kijkrichting naar een personage 
 door de positie op de spelvloer 
 door een personage alleen te laten staan 
 door een personage hoger of lager te laten staan 
 door een personage te laten bewegen terwijl de anderen stilstaan 
 door een personage links (vanuit publiek gedacht) op toneel te laten staan 

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

 13 maximumscore 4 
monoloog, bijvoorbeeld: 
• introductie / inleiding 1  
De laatste tijd o, ik eh ik … de laatste tijd … zit ik met iets … ik probeer zo mijn best te 
doen maar hier in het klooster … al die eenzame uren dat ik kerststallen maak … 
• motorisch moment 1  
o, ik schaam me zo … 
• hoogtepunt 1 
Maar op de meest ongelukkige momenten krijg ik zo’n drang om dingen kapot te maken. 
Dit gordijn, ik haat dit gordijn. Ik heb nog nooit zo’n lelijk gordijn gezien. Al 18 jaar kijk ik 
er iedere dag tegenaan. Ik zou het met mijn tanden kapot willen trekken en dan erop 
gaan springen totdat er niks meer van over is. Maar ik doe het niet, nee natuurlijk niet.  
• einde 1 
Dit is alleen iets van de laatste tijd.  
Sorry, en dank u wel dat ik dit heb mogen zeggen, ik ga weer. 
 

 14 maximumscore 1 
 effect: Hij is blijer geworden. / Hij voelt zich beter. 
 motief: Hij heeft de macht. 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 15 maximumscore 2 
voor elke speler twee regieaanwijzingen; in de regieaanwijzingen moet de tafel  
de hoofdrol spelen, bijvoorbeeld: 
kleine monnik: duw de tafel strak tegen de ander aan 
grote monnik: pak de tafel en duw die terug 
kleine monnik: verlies evenwicht en verdwijn onder de tafel 
grote monnik: schrik en til de tafel op 
 
Indien twee of drie regieaanwijzingen juist 1  
 

 16 maximumscore 1 
tijdstip (één van de volgende): 

 ’s avonds  
 ’s nachts 

Omdat ze in nachtkleding zijn.  
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 17 maximumscore 1 
 probleem: een lekkage 
 oplossing: water opvangen (in kelk) 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 18 maximumscore 1 
Er moet publiek zijn. 
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Vraag Antwoord Scores

DE INGEBEELDE ZIEKE || 
 

 19 maximumscore 2 
• badkamer  1 
• drie van de volgende: 1 

 kleur van badtegels 
 tegels 
 wc 
 spiegel 
 medicijnkastje 

 
 20 maximumscore 2 

• spel (één van de volgende): 1  
 snelle bewegingen - langzame bewegingen 
 springen - kruipen 

• vormgeving (één van de volgende): 1  
 boven - beneden 
 schoon - vies 
 kleur kleding - kleur tegels 
 modern - ouderwets  

 
 21 maximumscore 2 

spel (twee van de volgende):  
 zingen / playbacken   
 nepgitaar spelen   
 reactie op pillen slikken   

 
timing (twee van de volgende): 

 tegelijkertijd met de muziek 
 tijdens een gitaarsolo in de muziek 
 op “AAAaaaah” in de muziek 

 
per juist antwoord (spel en timing) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 5 
Het muziekfragment is verdeeld in zes stukken (blokken). In elk blok als geheel en/of op 
bepaalde momenten (tijdcode) kunnen handelingen en/of bewegingen ingezet worden 
voor de rol van Argan.  
 
• handelingen en bewegingen zijn met een verrassend resultaat op diverse specifieke 

muzikale impulsen (met tijdcode) en in gehele blokken ingezet 4 
 
Indien handelingen en bewegingen met een behoorlijk resultaat op diverse specifieke 
muzikale impulsen (met tijdcode) en in gehele blokken ingezet zijn 3 
Indien handelingen en bewegingen met een behoorlijk resultaat alleen in blokken als 
geheel (zonder tijdcode) ingezet zijn  2 
 
Voorbeelden van momenten met muzikale impulsen zijn: 
blok 2: op 3’’ of 6’’ 
blok 3: op 14’’ – 20’’ 
blok 4: op 3’’, 11’’, 13’’, 15’’ 
blok 5: op 3’’, 6’’, 13’’ 
blok 6: op 3’’, 6’’    
 
• de handelingen en bewegingen volgen elkaar op een logische wijze op 1 
 
Opmerkingen 
− Het aantal handelingen/bewegingen is bij de beoordeling niet aan de orde. De rol 

van Argan moet door middel van de gekozen handelingen en bewegingen tot uiting 
komen.  

− Niet in elk blok hoeft zowel een handeling als een beweging ingezet te zijn.   
 

 23 maximumscore 1 
masker 3, want dat masker ziet er ontevreden uit met rimpels en neerhangende 
mondhoeken en oogleden 
 

 24 maximumscore 1 
Angelique hoort de muziek omdat (één van de volgende): 

 zij ernaar luistert door haar hoofdtelefoon. 
 zij beweegt op de muziek. 

 
 25 maximumscore 2 

• stem  1 
• beweging 1 
 

 26 A 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
• emoties (twee van de volgende): 1 

 walging 
 enthousiasme 
 schrik / angst 
 agressie 

• hoe  1 
− bij walging:  

 Hij knijpt zijn neus dicht. 
− bij enthousiasme (één van de volgende): 

 Hij  maakt grote bewegingen. 
 Hij legt zijn hoofd in de nek met wijd open mond. 
 Hij laat de pop bijna dansen. 
 Hij lacht. 
 Hij heeft grote energie. 

− bij schrik / angst (één van de volgende): 
 Hij slaat hand voor zijn mond. 
 Hij maakt kleine, snelle beweging. 

− bij agressie (één van de volgende): 
 Hij heft de hamer in de lucht. 
 Hij laat de zaag door zijn mond gaan. 
 Hij maakt snelle, driftige bewegingen. 

 
 28 maximumscore 2 

De pop is een trotse, tevreden en intelligente dokter Diafoirus. 
Keuzes waardoor dit niet gerealiseerd wordt, zijn bijvoorbeeld: 
− ogen 2 en 5 
− mond 4 en 5 
− haar 2  
− armen 4 
 
Opmerking 
Als het ontwerp één onjuiste keuze bevat 1 scorepunt toekennen. 
Als het ontwerp meer dan één onjuiste keuze bevat geen scorepunten toekennen. 
 

 29 maximumscore 2 
• hoog, licht, zonder accent 1 
• vierde stemkenmerk: zowel een technisch als inhoudelijk stemkenmerk mag worden 

genoemd, bijvoorbeeld: 1 
 technisch: langzaam of zacht 
 inhoudelijk: onschuldig / verward / verbaasd / verdrietig / flink 

 
 30 A 

 
 31 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat er sprake is van ‘hoe-spanning’, bijvoorbeeld: 
 Het is een heel andere bewerking, gedeeltelijk met poppen, dus toch nieuw. 

 
Opmerking  
Als het antwoord betrekking heeft op B of op de relatie tussen A en B mag dit niet goed 
gerekend worden, bijvoorbeeld: Omdat ik het je vraag en als je echt van me zou houden, 
zou je wel met me meegaan. 
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Vraag Antwoord Scores

VENI VIDI VICI  || 
 

 32 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Hij is een Marokkaan. 
 Hij komt bij de Hollandse bakker. 

 
 33 maximumscore 1 

jabbertalk (jabberen) 
 

 34 maximumscore 2 
door (twee van de volgende): 

 mimiek 
 bewegingen 
 handelingen 
 klankkleur 
 klanknabootsing 
 emotioneel ingevulde jabber 
 kijkrichting personage 
 Engelse woorden 

 
per juist antwoord  1 
 

 35 maximumscore 1 
één van de volgende:  

 Er wordt in de ‘vliegwereld’ Engels gesproken. 
 Engels is een internationale taal, dus de passagiers verstaan wat hij zegt.  

 
 36 maximumscore 1 

• houding (één van de volgende):  
 kleine bewegingen 
 in elkaar gedoken houding 
 snelle bewegingen 
 minder beheerste motoriek 

• stemgebruik (één van de volgende): 
 hoge stem 
 meer buitenlands accent (hij woont korter in Nederland) 
 slissen of kinderlijke articulatie 

 
Opmerking 
Alleen als houding en stemgebruik juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 37 maximumscore 2 
De monoloog voldoet aan de volgende drie criteria: 
− vijf zinnen 
− kindertaal  
− inhoud sluit aan bij gegeven informatie. 
 
voorbeeld monoloog:  
Ik wil zo graag eens naar een pretpark. Dat mijn vader dan zou zeggen: “Kom jongen, 
we gaan er een leuke dag van maken. We gaan met de trein en je mag een vriendje 
meevragen. Dan gaan we echt overal in en we krijgen patat. En later op school kun je 
dan vertellen hoe leuk het allemaal was.” 
 
Indien monoloog voldoet aan drie criteria  2 
Indien monoloog voldoet aan twee criteria 1 
Indien monoloog voldoet aan één criterium  0 
 

 38 maximumscore 2 
• DJ 1 
• doordat (drie van de volgende): 1 

 hij doet alsof hij plaatjes draait: zet platen op en verwisselt ze. 
 hij zegt: speciaal voor jou. 
 hij doet alsof hij scratcht. 
 hij een jingle doet. 
 hij het ruisende geluid van een LP op de draaitafel maakt. 
 hij doet alsof hij met het toerental heen en weer draait. 
 je hoort welke muziek het is. 

 
 39 maximumscore 1 

twee van de volgende: 
 commentaar leveren 
 misstanden (in de maatschappij) aan de kaak stellen 
 een persoonlijk verhaal vertellen 
 mening / visie geven 
 het publiek aan het denken zetten 
 mensen verbazen / shockeren 
 eigen angsten herkenbaar maken voor het publiek 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 40 maximumscore 2 
• moment: tijdens de tekst van de commentator: ‘… neemt plaats achter de bal …’ 1 
 
Opmerking 
Een antwoord als: ‘Als hij gaat bewegen.’ is niet juist. 
 
• functie (één van de volgende): 1 

 op echte televisiebeelden laten lijken 
 spanning verhogen 
 focussen op het moment 
 het moment belangrijk maken 
 opbouw naar het slot 
 contrast  
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Vraag Antwoord Scores

 41 maximumscore 1 
Het is zijn verhaal: hij komt naar Nederland, ziet hoe het hier is en maakt er cabaret van, 
ten slotte trekt hij volle zalen als cabaretier / wint hij het Leids Festival.   
 

 42 maximumscore 1 
titel en uitleg, bijvoorbeeld:  

 Nederland op zijn Marokkaans; uitleg: Een Nederlander van Marokkaanse afkomst  
vertelt over het leven in Nederland. 

 Droom je leven; uitleg: Hij laat zijn dromen zien.  
 Goal!; uitleg: Hij laat zien dat hij wint / succesvol is.  

 
Opmerking 
Alleen als titel en uitleg juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
 
BRONNEN  || 
 
Urbi et Orbi © Toneelschap Beumer & Drost 
De ingebeelde zieke © Theater Gnaffel en Toneelgroep Wederzijds 
Veni Vidi Vici © Najib Amhali 
Maskers © Maskeratelier Lazzi Amersfoort, www.lazzi.nl 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
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