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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 één 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 drama GL en TL kunnen maximaal 60 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
WHAT’S GOING ON || 
 

 1 maximumscore 2 
vier van de volgende: 

 Het is van Rotterdams Lef. 
 De voorstelling heet What’s going on. 
 Urban Records komt erin voor. 
 De naam Marvin is belangrijk. 
 De hoofdpersoon is een man/jongen. 
 Het gaat over fantasie en realiteit. 
 Hal 4 heeft ermee te maken. 
 Het speelt zich af in de stad. 
 De makers van de voorstelling hebben een website. 
 Het speelt zich af in Rotterdam. 
 Het is geen vrolijke voorstelling. 
 Het lijkt een Engelstalige voorstelling. 

 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie of twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 2 maximumscore 1 
de rol van verteller 
 

 3 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 freeze 
 bevries 
 tableau (vivant) 

 
Opmerking 
Antwoorden als foto / beeld / stil / rust zijn niet juist. 
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 1 
− de ene sfeer (één van de volgende): 

 warm 
 levendig 
 druk 
 vrolijk 
 ontspannen 

− de andere sfeer (één van de volgende): 
 koud 
 afstandelijk 
 stil 
 kil  
 gespannen 

 
Opmerking 
Alleen als beide sfeeraanduidingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 1 
twee van de volgende:  

 Hij stopt de handeling door vingerknippen/klappen in handen. 
 Hij verandert de scène door vingerknippen. 
 Hij bespeelt de speler met arm- en handgebaren. 
 Hij bepaalt dat de speler zijn jas uitdoet. 
 Hij bepaalt dat de speler een hoed opzet. 
 Hij zorgt dat de speler droomt. 
 De jongen doet wat hij wil. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

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

 roem / beroemdheid 
 een ster worden 
 optreden als zanger 
 showbusiness 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
vier van de volgende: 

 Hij heeft geen goede relatie met zijn vader. 
 Zijn moeder is overleden. 
 Hij heeft zijn school niet afgemaakt. 
 Hij wil iets bereiken in de muziek / met zijn muziek. 
 Hij wil graag dat zijn vader trots op hem is. 
 Muziek is belangrijk voor hem. 
 Zijn moeder is nog steeds belangrijk voor hem. 
 Hij houdt niet van sales/handel/zaken doen. 
 Hij is geen commercieel type, maar een artistiek type. 
 Hij is trots op zijn muziek. 
 Hij is trots op wat hij zelf bereikt heeft. 
 Hij heeft een platencontract afgesloten. 

 
Opmerking 
Alleen als vier antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 9 
• tekst 1:  3  

 gezichtsuitdrukking vader en gevoel bij de gezichtsuitdrukking: verbaasd / verschrikt  
 denktekst vader, bijvoorbeeld: ‘Wat zeg je nu?! / Wat nu weer?!’ 

 
• tekst 2: 3   

 gezichtsuitdrukking vader en gevoel bij de gezichtsuitdrukking: verdrietig   
 denktekst vader, bijvoorbeeld: ‘Ach, mijn vrouw.’  

of: 
 gezichtsuitdrukking vader en gevoel bij de gezichtsuitdrukking: geïrriteerd  
 denktekst vader, bijvoorbeeld: ‘Hoe durft hij zijn moeder er bij te halen.’  

 
• tekst 5: 3 

 gezichtsuitdrukking vader en gevoel bij de gezichtsuitdrukking: boos   
 denktekst vader, bijvoorbeeld: ‘Nee, je bent mijn zoon niet meer, bekijk het zelf 

maar.’ 
of: 

 gezichtsuitdrukking vader en gevoel bij de gezichtsuitdrukking: afschuw / minachting  
 denktekst vader, bijvoorbeeld: ‘Je bent een mislukkeling.’ 

 
Indien gezichtsuitdrukking, gevoel en denktekst volledig juist, per tekst 3 
Indien gezichtsuitdrukking, gevoel en denktekst bijna volledig juist, per tekst  2 
Indien alleen gezichtsuitdrukking en gevoel juist, per tekst 1 
Indien alleen denktekst juist, per tekst  1 
 

 9 maximumscore 2 
• De baas en zijn secretaresse 1 
• De baas die van zijn macht geniet / belangrijk wil worden gevonden. 

De secretaresse die het domme blondje is 1 
 

 10 maximumscore 2 
• bovenste niveau: met licht / belichting / is het sterkst uitgelicht 1 
• onderste niveau: met beweging / De dansers bewegen in slowmotion 1 



 

600013-1-597c 6 

Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 plek boven op het dak / dakterras 
 een plek met uitzicht 

 
 12 maximumscore 1 

De anderen staan stil (één van de volgende): 
 zodat Moos alle aandacht krijgt. 
 omdat Moos degene is die dit beleeft terwijl hij op de grond ligt. 
 omdat de tijd voor Moos stilstaat. 

 
Opmerking 
Een antwoord als ‘omdat de regisseur dat wil’ is niet juist. 
 

 13 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Je ziet iemand boksen. Dat gebeurt ook met Moos. Hij heeft een (innerlijk) gevecht. 
 Je ziet wat hij voelt. 

 
 14 maximumscore 1 

een concert / optreden / show (van Moos) 
 

 15 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 om de nadruk te leggen op Moos’ drugsgebruik 
 om wat er tijdens de vertraging gebeurt, belangrijker te maken 
 om spanning te creëren 
 omdat Moos de tijd zo beleeft, als hij gesnoven heeft 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
COMMERCIAL  || 
 

 16 maximumscore 1 
de geïntegreerde / aangepaste / vernederlandste Surinamer/allochtoon/buitenlander 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘Surinamer/buitenlander’ is niet juist. 
 

 17 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 omkering / persiflage / overdrijving 
 doorbreken verwachtingspatroon / Je verwacht het niet. 
 spel met Hollandse clichés 

 
 18 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord (één antwoord): 
 broertje: Ma, dit klopt toch niet? / Wat vind jij hier nou van? 
 moeder: Tja, ik kan er ook niets aan doen. / Hij is nou eenmaal anders. 

 
 19 D 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 1 
De aankondiging moet voldoen aan de volgende criteria: 
− Het moet jongerentaal zijn. 
− Het moet enthousiasmerend zijn. 
− Het moet jongeren aanspreken. 
− Het moet meer dan alleen titel zijn. 
  
voorbeeld van een juist antwoord: 
Yo, R&B Radio met vette, lauwe, dope muziek. Chill! 
 
DE HONGERENDE WEG || 
 

 21 maximumscore 1 
drie van de volgende: 

 doordat hij in zijn handen wrijft 
 doordat hij kucht 
 doordat hij even wacht tot het publiek stil wordt 
 doordat twee vrouwen naar hem kijken 
 doordat hij als enige op het podium staat 
 door zijn plaats op het podium 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 22 maximumscore 1 
de nacht 
 

 23 maximumscore 2 
• liefdevolle sfeer:  
voorbeelden van een juist antwoord (twee antwoorden): 1 

 stof langzaam om elkaar heen wikkelen 
 stof teder strelen 
 de stof als een schommel heen en weer bewegen 
 van het gordijn een prop maken en die als een baby vasthouden 

 
Opmerking 
Alleen als twee handelingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
• ruziesfeer:  
voorbeelden van een juist antwoord (twee antwoorden): 1 

 tegen gordijn schoppen, slaan of stompen 
 met veel kracht het gordijn tot een bal samen proppen 
 het gordijn beet pakken en wild ronddraaien alsof het een lasso is 
 van het gordijn een prop maken en daar hard mee op de grond slaan 

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

 24 maximumscore 3 
• een vrolijke of feestelijke sfeer 1 
• twee van de volgende vormgevingsmiddelen: 2 
− muziek/geluid (één van de volgende):  

 samenzang en solozang  
 snelle, afwisselende muziek 
 snel ritme 
 verschillende klanken door elkaar 
 vooral slaginstrumenten/ritme-instrumenten/schudinstrument 

− licht (één van de volgende): 
 felle lampen 
 geel licht 

− kostuum (één van de volgende): 
 kleren met felle primaire kleuren 
 kleding met exotische prints 
 zomerse kleding 

− rekwisieten/attributen (één van de volgende): 
 gebruik van felgekleurde decorstukken 
 twee poppen per persoon 
 muziekinstrumenten 

 
Opmerking 
Een antwoord als ‘vrolijke muziek’, ‘vrolijke kleding’, ‘vrolijk licht’ etc. is niet juist. 
 

 25 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 De fietser moet nog van het podium af. 
 Timing, de speler wil dat de tekst bij het publiek aankomt. 

 
 26 maximumscore 3 

nacht door (voorbeelden van een juist antwoord): 
• decor (één van de volgende): 1 

 een achterdoek waarop een nachtscène is geschilderd (maan/sterren in een donkere 
nacht) 

 sterrendoek   
• licht (één van de volgende): 1 

 het langzaam donkerder te laten worden 
 het licht langzaam blauwer te laten worden 

• geluid (één van de volgende): 1 
 nachtgeluiden van bijvoorbeeld uilen  
 een klok 12 uur te laten slaan 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 1 
door (drie van de volgende): 
− bewegingen: 

 grote bewegingen  
 naar voren gerichte bewegingen 
 breed staan 
 grote langzame gebaren 

− kleding: 
 zonnebril die zijn ogen niet laat zien 
 kostuum dat er duur en netjes uitziet 

− stemgebruik: 
 groot volume 
 veel woorden gebruiken  

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 28 maximumscore 1 
omdat (één van de volgende): 

 hij mensen over wil halen op hem te stemmen 
 hij wil laten zien dat hij goed is 
 hij de mensen wil omkopen 

 
 29 maximumscore 1 

het maken van een dreigende sfeer 
 

 30 maximumscore 1 
drie van de volgende: 

 borst(been) naar voren, schouders naar achteren 
 armen wijd 
 grote, brede, langzame bewegingen 
 wijdbeens lopen 
 voeten naar buiten gedraaid 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
Een antwoord als ‘Ze doen stoer.’ is niet juist. 
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Vraag Antwoord Scores

 31 maximumscore 2 
• verhouding Madame Koto en huisbaas: vriendschappelijk 1 
spel (één van de volgende):  

 Ze geeft hem te drinken. 
 Ze doet wat hij wil. 
 Ze laat zich omkopen. 

 
Opmerking 
Alleen als verhouding en spel juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
• verhouding moeder en Madame Koto: vijandig 1 
spel (één van de volgende): 

 Madame Koto vlucht voor de moeder. 
 Moeder en Madame Koto blijven ver van elkaar afstaan. 
 Moeder kijkt boos. 

 
Opmerking 
Alleen als verhouding en spel juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (twee antwoorden): 

 Een werknemer publiceert materiaal waaruit blijkt dat een werkgever corrupt is. 
 Een fotograaf publiceert foto’s van de badkamer van Prinses Máxima en Prins 

Willem-Alexander. 
 Een winkelier hangt in de etalage de foto op van iemand die vaak een winkeldiefstal 

heeft gepleegd.  
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 2 
• Ze asfalteren de weg omdat (één van de volgende): 1 

 ze rollen neerleggen die het asfalt moeten voorstellen. 
 ze met mini bulldozers en vrachtwagens rijden om de weg te maken. 
 er geluid klinkt van werkende motoren. 
 ze bouwhelmen dragen. 

 
• Ze zetten gebouwen neer, omdat (één van de volgende): 1 

 met minihijskranen gebouwen worden neergezet. 
 ze bouwhelmen dragen. 
 er geluid klinkt van werkende motoren. 

 
 34 maximumscore 1 

 Ze is een slechte, onervaren automobiliste. 
 Ze is koppig / volhouder.  

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 1 
Dit geluid moet het dichtslaan van het autoportier voorstellen. 
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Vraag Antwoord Scores

 36 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• de twee volgende personages: 1 
1 agent 
2 automobilist 
• dialoog 1 
1 Ja (hooghartig, ik heb gezien wat u fout deed, dat wordt een boete) 
2 Nee? (moedeloos) 
3 Ja! (resoluut) 
2 Nee?! (smekend) 
 

 37 maximumscore 1 
• Hij is eng/angstaanjagend/groot. 
• De anderen (twee van de volgende): 

 gillen. 
 schrikken. 
 lopen weg. 
 kijken bang. 
 lopen snel. 
 kijken omhoog. 

 
Opmerking 
Alleen als het hele antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 

 38 maximumscore 2 
• dramatische handelingen (twee van de volgende): 1 

 bokser masseren 
 bokser (met handdoek) droogwrijven 
 de ‘bel’ luiden 
 twee partijen staan tegenover elkaar 

• materiële vormgevingsmiddelen: 1 
 slaginstrument / ‘bel’  
 handdoek 

 
 39 maximumscore 1 

 tegenstelling: arm – rijk, door (voorbeeld van een juist antwoord): 
 ook villa’s af te beelden 

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

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

 Ik zou meer kleuren gebruiken. In plaats van de zwarte hemel zou ik die stralend 
blauw maken, want dan ziet de affiche er vrolijker uit en voelen vierjarigen zich meer 
aangesproken. 

 Ik zou de poppen een vriendelijker gezicht geven, ze zien er nu eng uit. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden met uitleg juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
BRONNEN  || 
 
What’s going on © Rotterdams Lef 
De Hongerende Weg © Huis aan de Amstel 
 
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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