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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
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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 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 69 scorepunten worden behaald. 
 
Indien in een antwoord ‘bijvoorbeeld’ staat, bevat het antwoord mogelijke antwoorden 
en niet een opsomming van alle antwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1  Waste & Glass 
 

 1 maximumscore 1 
één van de volgende, bijvoorbeeld: 
 
      huisvuilcentrale danseres 

− vuil 
− kaal 
− lelijk 
− koel 
− robuust 
− grijs 
− doods 

schoon 
versierd 
mooi 
warm 
fragiel 
kleurrijk 
levendig 

 
 2 maximumscore 1 

drie van de volgende:  
− Zijn arm wordt aangetrokken door haar. 
− Hij kijkt naar haar. 
− Hij komt dichterbij. 
− Hij reikt naar haar. 
− Hij volgt haar. 
− Hij maakt contact met haar, door haar bijna aan te raken. 
 
Opmerking  
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
armen 
 

 4 maximumscore 1 
Ze luisteren naar hetzelfde muziekstation. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 1 
In het antwoord moet duidelijk worden dat de twee muziekfragmenten twee 
heel andere lagen in de dans zichtbaar maken. 
De muziek in fragment 1 (één antwoord, bijvoorbeeld): 
− geeft een onheilspellende betekenis. 
− maakt spannend / wekt spanning op voor wat er komen gaat. 
De muziek in fragment 2 (één antwoord, bijvoorbeeld): 
− maakt duidelijk dat het gaat over de schoonheid van de vrouw. 
− geeft een gelukkige / lieve / mooie / sexy sfeer. 
 
Opmerking 
Alleen als een antwoord bij zowel fragment 1 als 2 juist is 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− veel variatie in de richtingen 
− De formatie verandert iedere keer als er een danser bijkomt. 
− De dansers verplaatsen zich in de ruimte. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 1 
1 onjuist 
2 juist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De samenwerkingsvorm is synchroon. Het gelijktijdige geeft het 

versterkende effect. 
− Het massale (de groep) geeft het versterkende effect. 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
0:05 
 
 x 
 x 
 (x) x 
 x 
 x 
 x 
 x 
 x 
 

 
 
0:21 
 
                  xx 
              xx 
                    xx 
        xx 
 
 

 
Opmerking  
Alleen als beide opstellingen juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− tillen 
− synchroon 
− actie - reactie 
− leunen - ondersteunen 
− leiden - volgen 
 
Opmerking  
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 1 
− hinkelen 
− rollen 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− fysiek (opvang): de dansers kunnen zich laten vallen en komen toch 

zacht neer op het matras. 
− decoratie: de matrassen vullen het podium op / er ontstaat een figuur.  
− ruimte: de matrassen bakenen het dansgebied af. Alles speelt zich op 

of vlak om het matras af. 
 
per juist antwoord 1 
 

 13 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− vallen 
− stuiteren 
− wentelen (draaien) 
− springen 
− salto en dergelijke 
− (elkaar) trekken 
 
Opmerking  
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 14 maximumscore 1 
opeenvolging (domino) 
 

 15 maximumscore 1 
− De dansers lopen weg naar achter. 
− De muziek sterft langzaam weg. 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
titel - dansgroep - muziekensemble - componist  
 
Opmerking  
Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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Blok 2  Knoop 
 

 17 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− van klein bewegen naar steeds grotere bewegingsuitslag 
− van enkele lichaamsdelen naar het hele lichaam 
− van regelmatig ritme naar versnellingen 
− Er komt meer spanning in haar dans. 
− van rustig naar wild 
− van ingetogen naar enthousiast 
 

 18 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− 17 - 20  
− 17 
− 18 
− 19 
− 20 
 

 19 maximumscore 1 
Nee, omdat de danseressen synchroon dansen. Daaraan kun je zien dat 
de dans is vastgelegd. 
 

 20 maximumscore 2 
• zachtheid  1 

− groep: tweetal 
− Tijd: traag 
− Kracht: licht gespannen, ook goed: ontspannen 
 

• hardheid 1 
− groep: drietal 
− Tijd: (vooral) kort / plotseling 
− Kracht: (vooral) krachtig / gespannen 

 
 21 maximumscore 1 

1 armen 
2 schouder 
3    borstbeen (ook goed: romp / hoofd) 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 22 maximumscore 2 
• spiegelen  1 
• synchroon dansen 1 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 23 maximumscore 2 
• opstelling  1 

− blokopstelling / gesloten formatie / kluwen / cluster 
• structuur (één van de volgende):  1 

− herhaling 
− canon / opeenvolging 

 
 24 maximumscore 2 

 
 dansactie spanning tijdsduur 
− oprollen licht gespannen lang 
− holle rug maken (gespannen) (lang) 
− samentrekken romp  gespannen kort 
− bovenlichaam loslaten ontspannen kort 

 
Opmerking 
− spanning: Alleen als drie aspecten juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
− tijdsduur: Alleen als drie aspecten juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− canon / opeenvolging 
− herhaling 
 

 26 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Er wordt individueel gedanst. 
− Ieder danst in eigen ‘stijl’. 
− Eén van de danseressen danst op een verhoging. 
− Het is discomuziek. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 27 maximumscore 2 
 
 verplaatsing richting t.o.v. 

publiek 
accent in de 
dansactie 

(1) 4 x 4  
     tellen 

geen / op de 
plaats 

front naar publiek aanzet vanuit 
heup 
 

(2) 4 x 4  
     tellen 

geen / op de 
plaats 

(zijkant naar 
publiek) 

(aanzet vanuit 
heup en 
bovenlichaam) 

(3) 4 x 4  
     tellen 

naar voor en naar 
achter 
 

zijkant naar 
publiek 

(tik met voet en 
kwartdraai van 
hoofd) 

(4) 4 x 4  
     tellen 

(naar voor en naar 
achter, naar voor 
en op de plaats) 

zijkant en front 
naar publiek 

tik met voet en 
kwartdraai van 
hoofd 

 
Indien acht aspecten juist 2 
Indien zeven aspecten juist 1 
Indien zes aspecten juist 0 
 

 28 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− esthetische functie 
− recreatieve functie  
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Vraag Antwoord Scores

Blok 3  Ontwerpopgave 
 

 29 maximumscore 18 
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 ‘dans2007’; zie 
verder de informatie in de handleiding.) 
 
stap 4 plaatjes 1, 2 en 3 (maximaal 12 scorepunten) 
• plaats, richting, houding, belichting, muziek (zie beeldscherm), en 

uitleg (zie uitwerkbijlage) van de drie plaatjes in relatie tot de 
genoemde betekenis / het thema (zie stap 1) 12 

 
Indien plaats, richting, houding, belichting, muziek en uitleg in relatie 
tot de genoemde betekenis / het thema 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), het patroon en de betekenis zijn zeer goed 

als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2 en passen zeer goed bij 
betekenis / het thema (zie stap 1)    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), het patroon en de betekenis zijn zeer goed 

als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3 en passen zeer goed bij 
betekenis / het thema (zie stap 1)    2 

 
Indien de keuzen goed zijn als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3 1 
 
danser(es) (maximaal 2 scorepunten) 
• Er is in stap 4, 5, 6 zeer goed gebruik gemaakt van de kwaliteiten van 

de danser(es) (zie keuze stap 2) 2 
 
Indien in stap 4, 5, 6 gebruik gemaakt is van de kwaliteiten van de 
danser(es) 1 
  
Opmerking 
Verschil tussen goed en zeer goed: 
Een goed ontwerp is gebaseerd op ‘standaard’ oplossingen / keuzen.  
Een zeer goed ontwerp laat een creatief / origineel / verrassend resultaat 
zien.
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Vraag Antwoord Scores

Blok 4  The Stack Up 
 

 30 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Hij danst naar voor en naar achter. 
− Hij danst in het midden / centraal. 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− veel bewegingen met gebogen benen 
− geïsoleerd bewegen van lichaamsdelen 
− Er worden strakke en energieke bewegingen gemaakt. 
− De dansers dansen op de accenten in de muziek. 
− gebruik van jazzhands 
 
Indien drie kenmerken juist 2 
Indien twee kenmerken juist 1 
Indien één kernmerk of geen kenmerk juist 0 
 

 33 maximumscore 1 
− Ze geven elkaar een hand.  
− De drugsdealer maakt een OK gebaar naar de ander. 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 34 maximumscore 1 
Bij het tweede duo (één van de volgende):  
− is oogcontact tussen beiden. 
− wendt de dealer zich naar zijn vriend.  
 

 35 maximumscore 2 
• danssoort: klassieke dans 1 
• kenmerken (twee van de volgende):  1 

− uitgedraaide benen 
− specifieke dansacties: pirouette / sprong / veel arm- en beenacties 
− opgestrekte lichaamshouding 

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

 36 maximumscore 2 
• decor: in de grote stad 1 
• dansacties: op straat / op het trottoir / op een boulevard 1 
 

 37 maximumscore 1 
groep 1  
− gebruik van alle lagen 
− alleen synchroon dansen 
 
groep 2 
− veel krachtgebruik 
− synchroon en ook even actie-reactie 
 
Opmerking  
Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 

 38 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld:  
 groep 1 groep 2 

− danst weinig expressief. 
− danst lyrisch. 
− maakt de passen liefelijk. 

danst wilder. 
danst uitdagend. 
is stoer / de groep heeft in hun dans de 
uitstraling van een straatbende. 

 
 39 maximumscore 1 

één van de volgende: 
− om zijn rol te bevestigen 
− Het gaat over drugs. 
− Als de dealer rookt, is het meteen levensecht. 
− De dealer is slecht bezig en dat wordt hiermee aangetoond. 
− De sigaret staat symbool voor het ongezonde drugsgebruik. 
 

 40 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Een educatieve voorstelling is vooral bestemd voor jeugdig publiek. 

Roken op het toneel zou het jeugdige publiek kunnen aanzetten te 
gaan roken, en roken is slecht voor je gezondheid. 

− vanwege de voorbeeldfunctie 
 

 41 maximumscore 1 
drama 
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Vraag Antwoord Scores

 42 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Hij nadert de dansers. 
− Hij gaat tussen hen in staan. 
− Hij kijkt ze aan. 
− Hij imiteert hun dansstijl. 
− Hij probeert met haar contact te krijgen. 
− Hij blijft bij de dansers staan. 
− Hij reageert op enkele acties van de dansers. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 43 maximumscore 1 
Belichte handen (van de groep) willen hem (in close-up) grijpen.  
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Waste & Glass ©  Conny Janssen / Conny Janssen danst 
bron 2 Knoop © Maaike Ebben, Dansdrift 9 
bron 3 The Stack Up © Talley Beatty / Alvin Ailey American Dance Theater  
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