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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 
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 63 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  Boys & Girls 
 

 1 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De foto van de volwassene is zwart/wit, of: de foto’s van de jongeren 

zijn in full-color. 
− De foto van de volwassene is in close-up. 
 

 2 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− spelers die geen opleiding hebben gevolgd aan een officieel erkende 

theateropleiding als bijvoorbeeld toneelschool, mimeschool etc. 
− spelers die toneelspel als hobby hebben (liefhebberij) 
− spelers die toneelspelen niet voor hun beroep doen 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘niet-professionele spelers’ is fout. 
 

 3 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Ze blijft staan (gaat niet zitten). 
− Ze heeft geen stoel. 
− Ze kijkt rond. 
− Ze draagt een lange rok / een gewaad. 
− Ze heeft een attribuut in de hand. / Ze drinkt.  
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 2 
• twee vormgevingsmiddelen met beschrijving 1 
Het antwoord is goed wanneer door de twee vormgevingsmiddelen en de 
beschrijvingen aandacht van het publiek wordt getrokken. 
− licht, bijvoorbeeld:  

− donkerslag 
− wisseling in kleur licht  

− decor, bijvoorbeeld:  
− iets uit de lucht laten vallen (bijvoorbeeld: een stoel, bloemen, 

kleding) 
− de stoelen neer laten zetten  

− geluid, bijvoorbeeld:  
− emotioneel geladen muziek laten horen 
− voice-over met tekst  

− kostuum / grime, bijvoorbeeld:  
− de eerste speler laten opkomen in een extreem kostuum met 

bijzonder veel grime   
 

• spel 1 
Het antwoord is goed wanneer er door grote bewegingen, emotie, stem 
etc., aandacht van het publiek wordt getrokken.  
één antwoord, bijvoorbeeld: 

− Spelers komen hard lachend op en schrikken wanneer ze het 
publiek zien en gaan snel op een stoel zitten. 

− Spelers komen dansend op. 
− De jonge spelers komen al ruzie makend op terwijl ze luide kreten 

slaken en dan komt de volwassen speler op en zij smijt de deur 
hard achter zich dicht. Alle jonge spelers verstijven en kijken haar 
aan terwijl ze haar tekst zegt. 

 
 5 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld:  
− het publiek verrassen 
− het publiek aandachtiger laten kijken 
− het publiek anders tegen breakdance aan laten kijken  
 

 6 maximumscore 1 
In het antwoord moet sprake zijn van vergroting van of contrast met 
onhandigheid. 
één antwoord, bijvoorbeeld:  
− Alle spelers rekken zich uit om iets van de grond op te rapen en vallen 

dan van hun stoel. 
− Alle spelers willen op de armleuning van hun stoel leunen maar glijden 

er vanaf en doen hun elleboog pijn. 
− Alle spelers vouwen met uiterste precisie hun zakdoeken op. 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Doe dezelfde buikdans nogmaals, maar stel je voor dat de buiken een 

gevecht met elkaar aangaan. Laat aan het einde zien, wie de winnaar 
en wie de verliezer is. 

− Gebruik de buikdans als een manier om te verleiden en bepaal of je 
hem / haar een blauwtje laat lopen of niet. 

 
 8 maximumscore 3 

• monoloog 2 
− De monoloog moet over een eigen beleving van het lijf gaan. 
− De monoloogvorm moet gebruikt worden (geen dialoog dus).  
− Er moet één positieve en één negatieve fysieke eigenschap / fysiek 

kenmerk in de monoloog voorkomen. 
 
Indien de drie bovenstaande criteria juist zijn  2 
Indien twee van bovenstaande criteria juist zijn  1 
Indien één van bovenstaande criteria juist is  0 
 
Opmerking 
één punt aftrek: 
− wanneer er geen titel is bedacht  
− wanneer er maar één eigenschap / kenmerk (positief of negatief) wordt 

benoemd 
− wanneer minder dan vijf (meer dan tien regels) zijn gebruikt  
 
• versterking monoloog 1 
Het spel van de spelers op de achtergrond versterkt daadwerkelijk de 
monoloog. / Het spel van de spelers op de achtergrond moet verband 
houden met de inhoud van de monoloog. 
 

 9 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze spreekt vanuit de ik-vorm. 
− Ze speelt erg naturel. 
− Het gaat over een meisje van haar leeftijd. 
− De voorstelling is gebaseerd op eigen ervaringen. 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘Ze speelt goed.’ is fout. 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze wil haar lijf verbergen achter de stoel. 
− Ze schaamt zich voor haar lijf. 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘De regisseur wil het zo.’ is fout. 
 

 11 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De vrouw speelt een verteller. 
− (panto)mime 
− levend standbeeld/tableau vivant 
 
per juist antwoord   1  
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
In deze voorstelling wordt vooral toneel gespeeld en ook zo nu en dan 
gedanst. (In een dansvoorstelling wordt alleen / vooral gedanst.) 
 

 14 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Vanuit materiaal van de spelers zelf is een voorstelling gemaakt.  
− Het is geen bestaande toneeltekst, maar een tekst die spelenderwijs is 

ontstaan (werktheater). 
− Verscheidene ideeën zijn theatraal vormgegeven. 
 

 15 maximumscore 12 
stap 2 
• boodschap 1 
Het antwoord is juist wanneer er een standpunt, mening, visie etc. wordt 
verwoord naar aanleiding van het gedicht.  
één antwoord, bijvoorbeeld: 

− Ik wil laten zien dat een vriendin altijd op de tweede plaats zal 
komen. 

− Ik wil laten zien dat de hoofdpersoon zich altijd schuldig voelt 
wanneer hij een meisje leuk vindt. 

− Ik wil laten zien dat de hoofdpersoon bang is dat alle meisjes 
tegenvallen. 

 
stap 3 
• verhaallijn 0 
• rollen 0 
De verhaallijn en de rollen worden bij de beoordeling van de uitwerking bij 
stap 8 betrokken. 
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Vraag Antwoord Scores 

stap 4 
• spelers (twee of drie spelers) 2  
Het antwoord is juist wanneer de argumenten te herleiden zijn zoals bij 
typecasting, bijvoorbeeld: 

− Marline, omdat zij de enige oudere is die de leeftijd voor een 
moederrol heeft. 

− Ana, omdat zij slank en mooi is. 
− Lorenzo, omdat hij de zoon van Marline zou kunnen zijn qua 

afkomst. 
− Thomas, omdat hij eruit ziet als een moederskindje. 
− Tibi, omdat ze jong overkomt en dat past bij de uitstraling van 

Thomas. 
 
Indien de argumenten bij alle spelers te herleiden zijn  2 
Indien de argumenten bij niet alle spelers te herleiden zijn 1 
Indien de argumenten bij geen enkele speler te herleiden is 0 
 
stap 5 
• negen stoelen (één van de volgende): 1 

− Er zijn negen verschillende (jonge) spelers.  
− De voorstelling is gebaseerd op negen verschillende verhalen van 

de jongeren.  
 
stap 8, begin- en eindbeeld 
Bekijk via antwoordmodule het beginbeeld (stap 6) en het eindbeeld 
(stap 7) van de kandidaat. (Druk Ctrl A in bij het beginscherm en typ 
vervolgens het wachtwoord ‘drama2007’, zie verder de informatie in de 
handleiding.) 
• welke stoelen 2 
Uit de keuze van de stoelen en de uitleg erbij moet het verschil in 
belangrijkheid tussen de spelers / rollen in relatie tot de boodschap tot 
uiting komen. 
 
• plaats van de stoelen 3  
De plaats van de stoelen in begin- en eindbeeld en de uitleg erbij moet 
corresponderen met de boodschap en de verhaallijn die eerder 
geformuleerd zijn. 
 
Indien de plaats van de stoelen in begin- en eindbeeld en de uitleg erbij 
duidelijk en creatief de boodschap en de verhaallijn uit laat komen 3 
Indien de plaats van de stoelen in begin- en eindbeeld in relatie tot de 
boodschap / verhaallijn een standaardoplossing is (bijvoorbeeld stoelen op 
een rijtje dan wel achter elkaar) 2 
Indien alleen de plaats van de stoelen in begin- of in eindbeeld juist is 1 
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Vraag Antwoord Scores 

• plaats van de spelers in begin- en eindbeeld 3 
De plaats van de spelers in beide beelden moet corresponderen met de 
boodschap, de verhaallijn (stap 3), de rollen en de keuze van de stoelen 
en de plaats van de stoelen. 
 
Indien de plaats van de spelers in beide beelden volledig klopt met de 
hierboven genoemde uitgangspunten  3 
Indien de plaats van de spelers in beide beelden niet volledig klopt met de 
hierboven genoemde uitgangspunten 2 
Indien de plaats van de spelers alleen in begin- of eindbeeld klopt met de 
hierboven genoemde uitgangspunten 1 
Indien de plaats van de spelers niet klopt met de hierboven genoemde 
uitgangspunten 0 
 

Blok 2  Vernon God Little 
 

 16 maximumscore 2 
vijf antwoorden, bijvoorbeeld: 
− De voorstelling heet Vernon God Little. 
− Het is geregisseerd door Liesbeth Coltof. 
− De acteurs zijn: Lies Visschedijk, Sylvia Poorta, Tjebbo Gerritsma en 

Roel Adam. 
− De theatergroep heet Huis aan de Amstel. 
− Don Duyns heeft de toneeltekst gemaakt. 
− Het gaat over een misdrijf. 
− Het gaat over Little (Vernon) die een misdrijf heeft gepleegd.  
− Het gaat over Little (Vernon) die voor camera’s bekent. 
− De media spelen een rol in de voorstelling (krant, tv). 
− Er zit muziek in de voorstelling (cd / Storybox). 
− De muziek is te koop. 
− Het speelt zich af in een warm land. / Het is warm. 
− Het flatgebouw/het motel op de poster speelt een rol in het stuk. 
− Er komt een eetziekte voor in het stuk. 
− Het is een waar gebeurd verhaal. 
− Er liggen speelgoedbeesten op de plek van het drama. 
 
Indien vijf antwoorden juist zijn 2 
Indien vier antwoorden juist zijn  1 
Indien drie of minder antwoorden juist zijn 0 
 

 17 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Zijn moeder reageert niet. 
− door de klank van Vernons stem 
− door Vernons intonatie 
− door de toon van Vernons stem 
− door het volume van Vernons stem 
− door tekstbehandeling (wat zijn moeder hoort klinkt geïrriteerd, wat ze 

niet hoort klinkt gemeen.) 
− Hij praat in de derde persoon over haar. 
− Hij geeft commentaar op zijn eigen reacties (‘Ik blijf beleefd.’). 
 
per juist antwoord   1 
 

 19 maximumscore 2 
• respectloos, bijvoorbeeld: Hij heeft geen respect voor zijn moeder want 

zij stelt hem vragen die er niet toe doen en heeft geen respect voor zijn 
privacy; hij kan dus ook niet respectvol naar haar zijn 1 

• afhankelijk, bijvoorbeeld: Hij is afhankelijk van zijn moeder, al wil hij 
dat niet, want hij vertelt dat het lijkt alsof ze bij zijn geboorte een mes 
in zijn rug heeft geplant; ze heeft dus macht over hem 1 

 
 20 maximumscore 1 

1 Dat beweer jij. 
2 Rustig maar, ik kom er toch wel achter. 
3 Rustig maar, ik kom er toch wel achter. 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 21 maximumscore 1 
een zitplaats (bijvoorbeeld een bank, stoeltjes, een boomstronk)  
 

 22 maximumscore 1 
• symbool voor de shit waarin Vernon zit  
• uitleg, bijvoorbeeld: 

− Hij wordt verdacht van moord. 
− Hij heeft zijn vriend verloren. 

 
Opmerking 
Alleen als symbool en uitleg juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 2 
• veranderingen (twee van de volgende):  1 

− van afstandelijkheid (Ze moet niets van hem weten.) naar irritatie 
 (Ze denkt dat ze lastig gevallen wordt over iets wat ze wil of is 
 vergeten.) 
− van irritatie naar verrassing / verbazing (Ze realiseert zich dat het 

Vernon, de ‘voortvluchtige moordenaar’ is.) 
− van verrassing / verbazing naar manipulatie (Ze probeert poeslief 

informatie te krijgen.) 
− van manipulatie naar bijna medeplichtig (Ze wordt familiair./Ze flirt.) 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
• Je merkt het aan wat ze zegt en hoe ze het zegt (of specificatie van 

wat en hoe, bijvoorbeeld stem, intonatie, dynamiek, tempo) 1 
 
Opmerking 
Alleen als zowel ‘wat’ en ‘hoe’ juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 24 maximumscore 2 
• een bar 1 
• vormgevingsmiddelen:  1 

− rekwisieten / attributen (flessen drank) 
− decor(stukken) (stapel tv’s als bar) 

 
Opmerking 
Vormgevingsmiddelen: alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
barman / zakkenroller 
 

 26 maximumscore 1 
een dubbelrol 
 

 27 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze ontlokt Vernon een bekentenis. 
− Ze laat Vernon zeggen dat hij voor haar heeft gemoord. 
 

 28 maximumscore 1 
− Het is op de tv’s in het decor te zien. 
− Het wordt gezegd (door Lallie). 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 



 

 700013-1-626c 12 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Blok 3  De Band 
 

 29 maximumscore 1 
Het antwoord moet bestaan uit een duidelijk contrast tussen beide 
jongens, bijvoorbeeld:  
− Bo: burgerlijke / saaie jongen / een vadertype 
− Sven: macho type / mooie/ijdele jongen 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 30 maximumscore 1 
De moeder is negatief of kritisch over de band. 
voorbeeldantwoord: De moeder denkt: Wat een rare band. 
 

 31 maximumscore 2 
• non-verbaal spel: Ze maakt grote ogen / met kin omhoog - dus door 

haar houding en mimiek geeft ze een boodschap die tegengesteld is 
aan wat ze zegt 1 

• statusspel: Ze staat stevig / kijkt vanuit de hoogte - dus ze speelt dat 
het personage neerkijkt op haar dochter omdat ze zo’n raar liedje zingt  1 

 
 32 maximumscore 1 

spanningverhogend, om nadruk te leggen op wat er gezegd wordt 
 

 33 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Het is geen professionele band. / Het zijn amateurs. 
− Ze zijn niet rijk. 
 

 34 maximumscore 1 
één denktekst, bijvoorbeeld: 
− hé  
− mmm 
− Hoi, ik heb een kans. 



 

 700013-1-626c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 35 maximumscore 2 
• twee vormgevingsmiddelen met uitleg:  1 
− decor: 

− comfortabel uitziende leren stoel, of: 
− oranje kleur van de muur 

− muziek: 
− rustige, warme muziek 

− belichting: 
− warm licht, of: 
− geel filter 

 
Opmerking 
Alleen als twee vormgevingsmiddelen met uitleg juist zijn 1 scorepunt  
toekennen. 
 
• spel (twee van de volgende):  1 

− houding / mimiek 
− weinig spierspanning in lijf 
− veel glimlachen 
− rustige bewegingen 
− weinig bewegen 
− vriendelijke stem 
− rustig spreektempo 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij spel juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− Ze hebben parkieten. 
− Ze zitten achter de geraniums. 
− Ze houden van clivia’s. 
− Ze drinken thee. 
− Ze zijn slechthorend / slechtziend. 
− Ze maken kruiswoordpuzzels. 
− Ze zijn nieuwsgierig. 
− Ze drinken uit porseleinen kopjes. 
− Ze hebben een krakende stem. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 37 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Ze maken er tweeëneenhalf jaar van. 
− Ze zegt dat ze er eerst een jaar alleen heeft gewoond. 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 maximumscore 1 
Zijn blik maakt de kijker nieuwsgierig naar wat er nog meer tussen Mariska 
en de gitarist zou kunnen gebeuren; het roept dus spanning op, waardoor 
je de volgende aflevering wilt gaan zien. Dit is een cliffhanger. 
 

 39 maximumscoreore 2 
• vmbo-jongeren herkennen zich niet in de serie 1 
• tips, twee antwoorden, bijvoorbeeld: 1 

− Kies jongere acteurs. 
− Laat de bandleden nog op school zitten. 
− Maak er een rap- / hip-hopband van. 

 
Opmerking 
Tips: alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 40 maximumscore 1 
De aankondiging moet kort (maar wel minimaal 10 woorden) zijn en 
geschikt voor de jonge doelgroep. Ook moet de aankondiging betrekking 
hebben op de videoclip, bijvoorbeeld: 
− De leden van De Band beleven weer van alles: liefde, sex, … Onder 

het motto ‘altijd op weg, al weet ik echt niet waar naar toe’.  
− Wil je weten wat een beginnende band allemaal mee kan maken? Kijk 

dan naar De Band.
 
 
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 - Boys & Girls © Onafhankelijk Toneel, Ton Lutgerink, Els van der Jagt; 

teksten: Zita Bebenroth, Margaret Atwood, Hannah Buenting 
 - Je zoenen zijn zoeter © Morgen ben ik een vis, een uitgave van School der Poëzie, 

www.schoolderpoezie.nl  
bron 2 Vernon God Little © Huis aan de Amstel 
bron 3 De Band, Niet Echt © Vara / Eyeworks 
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