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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.  
 

NB 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 60 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  Tragiek van de Onderman 
 

 1 maximumscore 3 
Het verschil tussen de typetjes moet duidelijk naar voren komen, 
bijvoorbeeld: 
• De tweede die opkomt is de populaire / de stoere 1 
• De derde die opkomt is de loser / de domme / de slome 1 
• De vierde die opkomt is de grappenmaker 1 
 

 2 maximumscore 1  
twee van de volgende:  
− Hij neemt ruimte in. 
− Hij maakt brede gebaren. 
− Hij overheerst anderen. 
− Hij eist aandacht op. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld:  
− spelen met verwachting (Je verwacht heel veel, maar er gebeurt heel 

weinig.) 
− contrast (Er is heel veel voorbereiding voor een keer toeteren.) 
− timing (Ze zijn allemaal met andere dingen bezig, maar staan wel 

tegelijkertijd precies op tijd op.) 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘Ze doen idioot/stom met elkaar’ is niet juist. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 2 
vier antwoorden, bijvoorbeeld: 
− andere sollicitant negeren 
− veel ruimte innemen / groot maken 
− gebaren van het lichaam af maken 
− grote gebaren maken 
− voeten naar buiten gedraaid 
− voeten vooruit 
− rustig kijken 
− rustig/vloeiend bewegen 
− balans hebben 
− lachen met veel tanden bloot 
− op een stoel zitten die links / op een hoek staat 
− verzetten van de stoel  
− blijven staan 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie of twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 5 maximumscore 4 
voorbeeld van een volledig juist antwoord: 
− introductie: gesprek over de redenen van komst van beiden 
− motorisch moment: je realiseert je dat je niet de enige genodigde bent 
− ontwikkeling: gesprek over de achtergronden van beide sollicitanten 

waarbij beiden langzaam van status wisselen 
− hoogtepunt: beide sollicitanten wisselen van plaats en zijn volledig van 

status gewisseld 
− einde: als je naar binnen geroepen wordt voor het gesprek ben je naar 

de wc en gaat de andere sollicitant naar binnen 
 
Indien introductie en einde juist                                                                         1              
Indien motorisch moment juist 1 
Indien ontwikkeling juist 1 
Indien hoogtepunt juist 1 
 

 6 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Het zijn macho’s.  
− Ze doen stoer.   
− Ze zijn trots. 
− Ze zijn beweeglijk. 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 1 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− De muziek is om te dansen. / Het is dansmuziek. 
− De muziek wordt gebruikt voor de timing. 
− De muziek wordt gebruikt om aan te geven dat het ‘Spanjaarden’ zijn.  
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 2 
Het antwoord moet betrekking hebben op aantal spelers en gebruik van 
tafel en schouders en moet voorstelbaar uitvoerbaar zijn. 
• aantal spelers: vier 1 
• uitleg 1 
bijvoorbeeld:  
De spelers van wie je het bovenlijf ziet, zitten op de schouders van de 
andere spelers en (aan het eind) op hun knieën op een tafel. De spelers 
van wie je de benen ziet, maken zo nu en dan ook gebruik van de tafel. 
 

 9 maximumscore 1 
− eerst: Hij moet lachen. 
− daarna: Hij vindt zijn concentratie terug. / Hij improviseert. / Hij speelt

verder.  
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld:  
− doen alsof hij erg veel pijn heeft doordat zijn snor is afgevallen  
− de ander non-verbaal dwingen de snor op te rapen 
− met een hogere stem doorspelen 
 

 11 maximumscore 1 
een korte, humoristische/komische scène 
 

 12 maximumscore 5 
• Wie: buren 1 
• Waar: in twee aangrenzende huizen / in een flat 1 
• Wanneer: ’s nachts 1 
• Wat: ruzie (de een wordt wakker van de ander) 1 
• Waarom: burengerucht/geluidsoverlast 1 
 

 13 maximumscore 1 
jabbertalk 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 1 
(panto)mime 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De muziek versterkt het gevoel van de personages: verdrietig en slap 

voor de ene, vrolijk en krachtig voor de andere. 
− De muziek versterkt het contrast. 
 

 18 maximumscore 1 
• bijvoorbeeld: 3 en 1 of 5 en 2. 
• omdat, bijvoorbeeld: 

− ze een contrast vormen 
− ze in geluidssterkte verschillen 
− ze in tempo verschillen 
 

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

Blok 2  Push 
 

 19 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− intimiteit 
− contact spelers/publiek 
− het publiek betrekken in/bij de voorstelling 
 

 20 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Het publiek zit niet, maar staat. 
− Het publiek zit niet op stoelen, maar staat op ladders. 
− Het publiek staat rond het speelvlak. 
− Het publiek kijkt niet tegen het speelvlak aan of naar het speelvlak op. 
Ook goed: Er kan veel minder publiek bij dan bij een gewone voorstelling. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
Antwoorden m.b.t. locatie, belichting e.d. mogen niet goed gerekend 
worden. 
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 1 
De elementen: dagelijks leven, doen alsof en schaamte moeten in het 
antwoord voorkomen, bijvoorbeeld: 
Ik heb een heel stomme agenda gekregen. Die neem ik dus niet mee naar 
school. Als ze vragen waarom ik geen agenda heb, kijk ik geïrriteerd; zeg 
dat ze zich er niet mee moeten bemoeien en dat ik heus wel mijn huiswerk 
maak. 
 

 22 maximumscore 2 
• stem (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

− aarzelingen in stem  
− lage stem 
− rustigere stem 
− onduidelijkheid in praten 

• gebruik lichaam (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 
− meer ingezakt 
− minder beweging (in lijf) 

 
 23 maximumscore 2 

• houding (één antwoord, bijvoorbeeld):  1 
− Ze staat in een aanvalshouding. 
− Ze neemt veel ruimte in. 
− Ze staat stevig en met haar armen van zich af. 
− Haar handen zijn verkrampt. 
− gespannen  

• mimiek (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 
− Er is veel spanning in haar mimiek door grote ogen / frons / naar 

voren getuite en op elkaar geperste lippen / nerveuze lippen. 
 

 24 maximumscore 1 
drie antwoorden, bijvoorbeeld door: 
− afstand te houden 
− met de rug naar elkaar toe te spelen 
− elkaars blikken te ontwijken  
− boos naar elkaar te kijken 
− boos te kijken naar de ander als die ander je niet aankijkt 
− te zuchten en andere commentaargeluiden te maken 
− kortaffe en luidruchtige handelingen met je attributen/rekwisieten  
− kortaffe handelingen met je kleding 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze hebben een slechte relatie. 
− Ze hebben geen echt contact. 
− Ze zijn asociaal.  
− Ze weten niet hoe ze met elkaar kunnen praten. 
− Ze kennen hun eigen gevoelens niet en overschreeuwen zich altijd. 
− Ze voelen zich onmachtig. 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘ze zijn slechthorend of doof’ en ‘ze maken altijd ruzie’ 
mag niet goed gerekend worden. 
 

 26 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze loopt niet meer in joggingbroek en T-shirt. 
− Ze draagt nette kleren. 
− Ze draagt opvallende kleren (gele kleur). 
 

 27 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Precious leert haar gevoelens op te schrijven. 
− Precious leert zichzelf kennen; ze heeft een ziel, gevoel en trots. 
− Precious kan ontsnappen aan haar situatie (door te schrijven en haar 

gevoelens te uiten). 
− De tekst geeft de ontwikkeling aan van Precious. 
− Precious vindt gedichten (een rap) maken belangrijk. 
− Precious is zwart, rap is ook zwarte muziek. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 28 maximumscore 1 
1 dikke buik / zwangere moeder van Precious 
2 kussen om mee te slaan 
3 baby 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 29 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Ze wil niet echt (praten), maar doet het toch. 
− Ze wil daar niet zijn. 
− Ze vindt het moeilijk om daar te komen. 
− Ze wil Precious (of gespreksleidster) niet aankijken. 
 

 30 maximumscore 2 
• keuze regels/woorden   0 
• uitleg keuze 1 
In de uitleg moet een correct verband worden gemaakt tussen de keuze 
van de dichtregels en de boodschap ‘Je moet hoop houden’.  
 
voorbeeldantwoorden:  

− Kijk omhoog 
en de vogels 
zijn als dansers 

 
− zoals ze vliegen 

dat verheft 
je hart 

 
uitleg: Als je je blij laat maken door de vrijheid van vogels, dan is er hoop / 
dan geef je de moed niet op. 
 

− tussen bomen op 
lege stukken 
liggen verborgen stukjes 
groene diamant 
dat gras genoemd word 

 
uitleg: Als je in stukjes gras groene diamant kunt zien, dan is er hoop / 
geef je de moed niet op. 

 
− roei met de riemen die je hebt 

hou je vast aan je dromen 
blijf niet geknield liggen 

 
uitleg: Als je je vasthoudt aan je dromen, dan houd je hoop. 
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Vraag Antwoord Scores 

• keuze ruimte in opvanghuis 0 
• uitleg keuze  1 
In de uitleg moet een correct verband worden gemaakt tussen de ruimte in 
het opvanghuis en de boodschap van de tekst. 
  
één antwoord, bijvoorbeeld:  
− De tekst staat op de muur van de wc, omdat je op de wc alleen bent en 

soms nadenkt. Als je dan verdrietig wordt, dan zie je die tekst voor je 
staan en dat kan je helpen. 

− De tekst staat op de muur in de hal/gang, omdat het belangrijk is dat 
iedereen die binnenkomt begrijpt, dat dit een plek is waar je hoop kunt 
krijgen op een beter leven. 

− De tekst staat op de muur in de woonkamer, omdat iedereen daar komt 
en je makkelijk kunt discussiëren met elkaar over de tekst. 

 
 31 maximumscore 3 

De antwoorden worden beoordeeld op basis van het door de kandidaat 
gemaakte tableau. Gebruik hiervoor de antwoordmodule (druk Ctrl A in bij 
het beginscherm en type vervolgens het wachtwoord ‘drama2008’; zie 
verder de informatie in de handleiding.) 
 
positie tableau en uitleg keuze 
In de uitleg moet duidelijk worden gemaakt waarom deze mensen zo in 
tableau zijn gezet.  
 
Voorbeeld van een juist antwoord:   
− juf alternatieve school direct in haar buurt, omdat zij haar gesteund 

heeft bij het leren lezen en schrijven, waardoor ze vat op haar leven 
kreeg 

− de vrouw tussen moeder en Precious, omdat ze ervoor gezorgd heeft 
dat er een gesprek over het verleden kwam tussen moeder en dochter 

− op grote afstand moeder, omdat Precious nu afstand heeft tot haar 
moeder 

− klasgenoten op enige afstand van haar, omdat zij ervoor hebben 
gezorgd dat Precious de waarheid over zichzelf heeft gezegd 

− op afstand de mensen van het opvanghuis: zij zijn ook belangrijk voor 
Precious, maar ze waren niet het begin van haar zelfstandigheid 

 
Indien vijf antwoorden juist 3 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie of twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist  0 
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Vraag Antwoord Scores 

Blok 3  Commercial 
 

 32 maximumscore 1 
Typematig spel laat slechts één of enkele kenmerken van een rol 
(vergroot) zien. 
 

 33 maximumscore 1 
omdat (één van de volgende): 
− dit humoristisch werkt 
− het publiek het product dan beter herkent 
− het publiek de typetjes makkelijk herkent 
− de boodschap zo beter overkomt  
− het opvalt 
 

 34 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− cabaret 
− stand up comedy 
− theatersport 
 

 35 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Hij is het meeste in beeld. 
− Je leert hem beter kennen dan de anderen. 
− De naam Wouter wordt vaak genoemd. 
− Hij is steeds als eerste in beeld. 
 
per juist antwoord 1 
 

 36 maximumscore 1 
de drie volgende: 
− de kijker 
− Mees / zijn jongste zoon 
− Merel / zijn vrouw 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 37 maximumscore 2 
• één antwoord, bijvoorbeeld: 1 

Ach, die Merel die kan soms zo mooi formuleren, dat heeft ze geleerd 
bij de Leidse Onderwijsinstellingen. 

• uitleg 1 
Hij vindt zichzelf zo fantastisch dat hij zelfs geen kritiek op zichzelf 
herkent en dus alleen hoort hoe mooi ze formuleert. 

 
Opmerking 
Een antwoord is goed wanneer taalgebruik en argumentatie zijn terug te 
leiden naar het typetje Wouter. 
 

 38 maximumscore 1 
hockey, omdat ze op één van de foto’s staat te hockeyen 
 

 39 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Het raakt Wouter wat er gezegd wordt. 
− Wouter is van slag. 
− Wouter weet niet wat hij moet zeggen. 
− Wouter wordt er verlegen van. 
 

 40 maximumscore 3 
voorbeeldantwoord: 
− verrassend andere kant van Wouter: Hij is een zorgzame, gevoelige 

papa. 
− speelstijlverandering: van typematig spel naar realistisch spel 
− idee: Wouter tilt zijn zoon Mees op en houdt hem hoog in de lucht met 

een vies gezicht. De warme plas druipt uit de broekspijp van Mees op 
de keurige schoenen van Wouter. Mees kijkt hartverscheurend droevig. 
Dan neemt Wouter hem liefdevol op schoot. Hij pakt de telefoon en belt 
met de Leidse Onderwijsinstellingen en hij vraagt of hij zich nog kan 
opgeven voor een cursus “Opvoeden, zo doe je dat nu”. Dan zegt 
Wouter tegen Mees: “Ik heb tot mijn twaalfde in bed geplast en dat was 
niet mieters jongen, ik ga nu leren hoe ik jou kan helpen zoon. Zo en 
nu snel in bad!” 

 
Indien de verrassend andere kant van Wouter en de stijlverandering in de  
beschrijving van het idee duidelijk worden 3 
Indien alleen de verrassend andere kant van Wouter of de stijlverandering 
in het idee wordt beschreven 2 
Indien alleen een idee beschreven wordt 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 blok 1: Tragiek van de Onderman, Ashton Brothers 
bron 2 blok 2: Push, Made in da Shade  
bron 3 vraag 20 afbeelding: Beeldend Danstheater Telder  
 foto van beeldend kunstenaar Pieter van de Pol 

www.beeldenddanstheatertelder.nl/introductie.htm 
bron 4  vraag 30 gedichten: Sapphire, Drift, Prometheus, Amsterdam, 1996 
bron 5 blok 3: Commercials LOI, Leukwerkt 
 
 

einde  800013-1-626c* 


