
Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 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.  
 

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 63 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
RHYTHMMM  || 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord (twee antwoorden): 

 Er wordt afgeroepen: ‘drie minuten’. 
 Er wordt afgeroepen: ‘één minuut’. 
 Er wordt opgeruimd. 
 Er wordt gepoetst en geveegd. 
 Er is in het begin werklicht. 
 De dansers warmen zich op. 
 De dansers rekken. 
 De dansers oefenen. 
 De danseres in split reageert op het publiek. 
 De microfoon wordt getest. 
 De sfeer is rommelig. 
 De dans is niet altijd op publiek gericht. 
 Het publiek praat nog. 

 
Opmerking  
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord (twee antwoorden): 

 Na ‘één minuut’ beginnen de dansers ritmisch te dansen. 
 De dansers maken samen één ritmisch stuk. 
 Enkele stukjes worden synchroon gedanst. 
 De dansers zijn op de breakdancer gericht. 
 De dansers eindigen in een eindpose. 
 aan het tillen van de danseres in split 
 aan de belichting op de danseres in split 
 aan de totaalbelichting na ‘één minuut’ 
 aan de belichting op breakdancer 
 aan de belichting bij de eindpose 
 aan de ‘oerknal’ bij eindpose 
 aan de rook bij de eindpose 

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

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

 Om de aandacht van het jonge publiek te krijgen, moet je met hun belevingswereld 
beginnen. 

 Variatie spreekt het jonge publiek aan. 
 Danstrends / breakdance spreekt het jonge publiek aan. 

 
 4 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord (één antwoord): 
 Het lijkt alsof de dansers naakt zijn. 
 De dansers dragen nauwsluitende kostuums. 
 Het jonge publiek is niet gewend aan moderne dans. 
 Het jonge publiek is niet gewend aan mannen die samen dansen. 
 Het jonge publiek vindt de dans griezelig. 
 De muziek en de rook roepen een spannend beeld op. 

 
 5 C 

 
 6 C 

 
 7 maximumscore 1 

 overgang Opmaat – Adem:  
Opmaat eindigt in één klap - daarna black out / zwart - waarna Adem begint.  

 overgang Adem – Hmmmaa: 
Adem gaat vloeiend over in Hmmmaa. 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 1 
 Kracht 
 Tijd 

 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 duwen 
 reiken 
 roteren / draaien 
 springen 
 veren 

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

 11 maximumscore 1 
De opstelling moet bestaan uit een binnenkring van vier dansers en een buitenkring van 
vier dansers.  
 
Opmerking 
Het plaatsen van de twee muzikanten wordt bij de beoordeling buiten beschouwing 
gelaten. 
 

 12 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 Het is een groepsdans. 
 de (specifieke) passen 
 de (specifieke) groepsopstelling / patronen 
 De dansers zijn echt op elkaar gericht. 
 de aparte vrouwen- en mannenrollen 
 de (specifieke) kostuums 
 de (specifieke) muziek 
 de sterke relatie tussen de dans en de muziek 
 De dansers maken gebruik van hun stem. 
 De muzikanten zijn live op het toneel. 

 
Opmerking  
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 2 
‘is van oorsprong gemeenschapsdans’ en ‘wordt als theaterdans uitgevoerd’ 1 
Gemeenschapsdans is een dans voor en door het volk zelf, en theaterdans is 

 14 

 15 
• 
• 
 

6c 5 

speciaal gemaakt of aangepast voor publiek / voor het theater 1 
 
Toelichting 
Als de ingevulde dansen niet (helemaal) juist zijn, maar de beschrijving van het verschil 
ervan wel juist is, 1 scorepunt toekennen. 
Uitleg educatieve dans: is speciaal gemaakt voor jong publiek om ervan te leren. 
 
maximumscore 1 
De staatssecretaris wil dat er (extra) jeugdvoorstellingen worden gemaakt zodat 
jongeren (meer) in aanraking komen met dans / kunst en cultuur. 
 
PASSAGE  || 
 
maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 de balletvloer 
 de barre 
 de geluidsbox 
 kale muur met ramen 
 op elkaar gestapelde ‘tafeltjes’ 
 ‘rommeltjes’ op de vloer 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 



 

600013-1-596c 6 

Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 Hij legt zijn hand op haar schouder. 
 Hij reikt haar een hand. 
 Hij volgt haar. 

ook goed: ‘Hij kijkt naar haar.’ 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 17 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 leiden - volgen 
 synchroon dansen 

 
 18 maximumscore 1 

twee van de volgende: 
studio schouwburg 
Begin: Nadat de danser zijn hand op haar  
schouder heeft gelegd: 

 kijkt de danseres opzij. 
 maakt de danseres een pas naar 

 voren en een pas terug. 
 maakt de danseres een pas naar voren 

en reiken ze elkaar de hand. 
 maken beide dansers nadat ze elkaar 

de hand hebben gereikt, niet een stap 
naar voren. 

Begin: Nadat de danser zijn hand op  
haar schouder heeft gelegd: 

 kijkt de danseres niet echt opzij. 
 draait de danseres in een boog naar 

rechts om naar de danser. 
 geven ze elkaar een hand na de 

boog van de danseres. 
 maken beide dansers nadat ze 

elkaar een hand gegeven hebben 
een stap naar voren. 

Verloop:  
 De danseres kijkt naar beneden.  
 De danseres heeft haar rechter arm 

recht naar beneden. 

Verloop: 
 De danseres kijkt meer naar voren. 
 De danseres heeft haar rechter arm 

gebogen. 
Eind:  

 Beide dansers blijven staan. 
 
 
 

 De danseres kijkt om naar de danser. 
 

Eind:  
 Beide dansers knikken licht door de 

knieën. 
 Beide dansers maken een stap 

zijwaarts en blijven staan. 
 Beide dansers kijken naar beneden 

en daarna naar elkaar. 
  

Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
belichting 
 

 20 maximumscore 1 
Het afgeplakte gedeelte in de studio geeft het lichtvlak aan waarbinnen gedanst wordt  
in de schouwburg. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 De danser ziet er met hemd te stoer uit voor dit duet. 
 De danser lijkt dan op een worstelaar (‘Dat past niet bij ballet.’). 
 Het hemd is te klein. 

 
 22 maximumscore 1 

 synchroon: 0:02 (0:03) - 0:13 
 herhaling: 0:14 - 0:24 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 2 
• moderne danstechniek (één van de volgende): 1  

 gebruik van natuurlijke bewegingen  
 beweeglijkheid van de romp 
 acties, zoals zwaaien en veren, waarbij gebruik wordt gemaakt van zwaartekracht 

• klassieke danstechniek (één van de volgende):  1 
 het uitdraaien van de benen en voeten 
 opgestrekte lichaamshouding 
 klassieke danspassen 
 liften 
 lichte kwaliteit 

 
 24 maximumscore 1 

(In een echte freeze staan de dansers volledig stil,) hier draaien ze langzaam hun hoofd 
naar elkaar. 
 

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

 Het bedrijf wil zich verbinden aan kunst en cultuur. Dat levert een positief imago / 
een positieve uitstraling op. 

 Het  bedrijf wil zich verbinden aan dans vanwege zijn beweeglijkheid, gracieusheid 
etc. 

 Het bedrijf wil graag dat de dansgroep op bepaalde momenten voor de werknemers 
en relaties van het bedrijf danst / voor iemand van het bedrijf een dansstuk maakt. 

 
 26 maximumscore 1 

0:15 - 0:20 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 1 
verschillen (drie van de volgende): 

 De dansers zijn in fragment 1 naar voren gericht, in fragment 2 naar achteren 
gericht. 

 De danser kijkt in fragment 1 naar de danseres, in fragment 2 niet. 
 De danser danst in fragment 1 achter de danseres aan, in fragment 2 danst hij naast 

de danseres. 
 In fragment 1 maken de dansers vijf keer synchroon een beenbeweging, in fragment 

2 drie keer. 
 In fragment 2 staat de danser aan de andere zijde van de danseres. 
 De danseres kijkt aan het einde van de frase in fragment 1 naar de danser, in 

fragment 2 niet. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

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

 De dansacties zijn groter. 
 De liften zijn hoger. 
 De dynamiek is gevarieerder. 
 De danseres en de danser zijn beter op elkaar ingespeeld. 
 De timing is verfijnder.   
 De expressie is hartstochtelijker. 
 Er wordt met meer gevoel gedanst. 

 
 29 maximumscore 2 

• verschil:  1 
− In de studioregistratie (één van de volgende): 

 zie je de dansers / de dansfrases (ook) in close-up. 
 zie je de dans vanuit verschillende punten. 
 neemt de camera je mee. 

− In de schouwburgregistratie:  
 zie je steeds beide dansers volledig, vanuit één punt.  

 
Opmerking  
Alleen als het antwoord bij beide registraties juist is 1 scorepunt toekennen. 
 
• voordeel schouwburg (één van de volgende): 1 

 Je kunt zelf bepalen waarnaar je kijkt (de camera bepaalt dat niet voor je). 
 Je kunt de sfeer proeven.  
 Je ervaart het live. 
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Vraag Antwoord Scores

ONTWERPOPGAVE || 
 

 30 maximumscore 16 
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 ‘dans2006’; zie verder de informatie in de handleiding.) 
N.B. De volgorde van de stappen in dit correctievoorschrift is gelijk aan die in de 
uitwerkbijlage. 
 
stap 4  plaatjes 1, 2 en 3 (maximaal 12 scorepunten) 
• plaats, richting, houding, blik, gebruik bank (zie beeldscherm), en uitleg (zie 

uitwerkbijlage) van de drie plaatjes in relatie tot de gekozen momenten uit de muziek 12 
 
Indien plaats, richting, houding, blik, gebruik bank en uitleg in relatie tot de gekozen 
momenten uit de muziek in de drie plaatjes: 
- zeer goed zijn (per plaatje 4 scorepunten) 12 
- goed zijn (per plaatje 2 scorepunt) 6 
 
stap 5 overgang plaatje 1 – plaatje 2 (maximaal 2 scorepunten) 
• de gekozen dansactie(s) en tempo(’s) zijn zeer goed als overgang van plaatje 1 naar 

plaatje 2 en passen zeer goed bij het daarbij aangegeven gedeelte uit de muziek    2 
 
Indien de keuzen goed zijn als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2 1  
 
stap 6 overgang plaatje 2 – plaatje 3 (maximaal 2 scorepunten) 
• de gekozen dansactie(s) en tempo(’s) zijn zeer goed als overgang van plaatje 2 naar 

plaatje 3 en passen zeer goed bij het daarbij aangegeven gedeelte uit de muziek   2 
 
Indien de keuzen goed zijn als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3 1  
 
Opmerking 
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. 
 
EIGHT HEADS  || 
 

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

 De dansers op de dansvloer maken grote dansacties, de dansers op de trappen 
maken kleine dansacties.  

 De dansers op de dansvloer dansen met veel variatie, de dansers op de trappen 
dansen met weinig variatie. 

 
 32 maximumscore 2 

• opeenvolging (ook goed: domino effect)  1 
• herhaling 1 
 

 33 maximumscore 1 
2e x 8 tellen: 4 tellen zacht stampen, 2 tellen freeze, 2 tellen zacht stampen 
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Vraag Antwoord Scores

 

pmerking 
 drie opstellingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 39 aximumscore 1 
g 2 is dezelfde als in opstelling 1. 

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

 Precies op de fluitaccenten in de muziek bewegen de dansers hun lichaamsdelen. 
 Precies op het ritme van de muziek bewegen de dansers hun lichaamsdelen. 
 De dans gaat mee met de verandering in het ritme. 

 
 35 maximumscore 1  

voorbeeld van een juist antwoord: 
 De dansers op de trap springen in één keer van de trap op de dansvloer;  

 de dansers (inclusief het eerste duo) rennen de trap weer op en gaan in een andere 
opstelling op de trap zitten;   

 twee dansers (het tweede duo) blijven op de dansvloer. 
 

 36 maximumscore 1  
 spiegelen 
 synchroon dansen 

ook goed: echo 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 37 maximumscore 1 
beide duo’s maken gebruik van (twee van de volgende):  

 actie - reactie 
 leunen / ondersteunen 
 spiegelen 

 
Opmerking  
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 38 maximumscore 1 

1 32
O
Alleen als de
 
m
De dansfrase in opstellin
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Vraag Antwoord Scores

 40 maximumscore 1 
− de belichting: van schemer naar een totaal belichting 
− de dans op de trap (één van de volgende): 

 van zitten naar liggen 
 van gezicht wel, naar gezicht niet meer te zien 
 van dynamisch naar stilte (freeze) 

− de dans op de dansvloer: van lege dansvloer naar twee dansers op de dansvloer 
 
Opmerking 
Alleen als belichting, dans op trap, dans op dansvloer juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 41 maximumscore 1 
De dansers maken voorovergebogen een (eind)freeze. 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord (twee antwoorden): 

 De kostuums zijn geïnspireerd op sportkleding.  
 Er wordt gebruik gemaakt van acrobatiek. 
 Om beurten presenteren de teams (de duo’s) zich. 
 De trappen stellen de tribunes voor bij een sportwedstrijd. 
 Het publiek (op de tribune) stampt. 
 Het publiek (op de tribune) beweegt mee met het verloop van de wedstrijd.  
 Er wordt een wave (op de tribunes) gemaakt. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 43 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 decor 
 kostuums 
 projecties 
 rekwisieten 

ook goed: licht / belichting / lichtplan 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 44 maximumscore 1 
 Eight Heads wel / Passage niet: educatieve functie 
 Passage wel / Eight Heads niet: reclame functie 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
BRONNEN  || 
 
Rhythmmm © Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd 
Passage © Ton Wiggers / Introdans  
Eight Heads  © Daniël Ezralow / Introdans Ensemble voor de Jeugd 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
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