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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 
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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 36, 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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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
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; 
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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. 

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 juiste 
antwoorden en niet een opsomming van alle juiste antwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1  HRMNNH! Kung Fu Hossel 
 

 1 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− gong(geluid) 
− Chinese tekens in achtergrondprojectie 
− stok(gevecht) 
− oosterse kleding 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
Een antwoord als ‘muziek’ en ‘oosters uiterlijk van acteurs’ is fout. 
 

 2 maximumscore 1 
Nummer Twee zegt: ”Hee!” 
 

 3 maximumscore 1 
De acteur vooraan blijft buiten het speelvlak. 
 

 4 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− muziek/geluid 
− licht 
− rook 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘decor’ en ‘kleding’ is fout. 
 

 5 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De dans die ze hier doen, heet de ‘Kung Fu Hossel’. 
− Ze zingen over de ‘Hossel’. 
 

 6 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− Hij beweegt zich snel. 
− Hij maakt zich klein (gehurkt). 
− Hij beweegt laag, op handen en voeten. 
− Hij ‘springt’. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
De opdracht moet leiden tot een soort strijd met vuur, bijvoorbeeld:  
− Win van het vuur! 
− Loop van links naar rechts, zonder het vuur te raken! 
 

 8 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Hij wordt getrokken aan een touw. 
− Hij doet stoer na een bijna mislukte sprong. 
− De sprong lukt maar net. 
 

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

 10 maximumscore 1 
− dans 
− drama 
− muziek 
− beeldende kunst/audiovisuele kunst 
 
Opmerking 
Alleen als de vier antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 4 
• plaatsing decorstuk(ken) laat een creatief / innovatief / verrassend 

resultaat van eenzaamheid zien (uitleg en beeld) 2 
 
Indien plaatsing decorstuk(ken) een ‘standaard’ resultaat van eenzaamheid 
laat zien (uitleg en beeld) 1 
 
• plaatsing Nummer Een laat een creatief / innovatief / verrassend 

resultaat van eenzaamheid zien (uitleg en beeld) 2 
 
Indien plaatsing Nummer Een een ‘standaard’ resultaat van eenzaamheid 
laat zien (uitleg en beeld) 1 
 
voorbeeld ‘standaard’ resultaat: decorstukken in een carré midden op het 
speelvlak om Nummer Een heen 
 
voorbeeld creatief / innovatief / verrassend resultaat: Nummer Een, 
afgewend van het publiek, achteraan links achter één decorstuk 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
De beschrijving van het einde van de voorstelling is een creatief / 
innovatief / verrassend einde. 
 
Indien de beschrijving van het einde van de voorstelling een ‘standaard’  
einde is 1 
 
voorbeeld ‘standaard’ einde: Nummer Een staat tussen de decorstukken 
en probeert erover heen te klimmen. Dat lukt niet en hij begint te huilen. 
 
voorbeeld creatief / innovatief / verrassend einde: Nummer Een probeert 
weg te komen door over de blokken te springen, dat lukt niet, de 
decorstukken vallen een voor een om zodat hij uiteindelijk onder het 
laatste blok verdwijnt. 
  

Blok 2  Liefde, a bloody lovestory … 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
absurd is (één van de volgende):  
− een lampje uitblazen  
− tegen een lampje praten 
− via een lampje met elkaar praten 
− een overdreven lage/hoge stem 
− gekke gezichten trekken 
− spel met woorden: waar, waarheid, aan het licht komen, dat klinkt 

duister 
− figuurlijke dingen letterlijk nemen 
− de vanzelfsprekendheid waarmee de acteur een meisje speelt  
 
Opmerking 
Als er geen voorbeeld uit het fragment is gegeven zoals stem, mimiek, 
uitvergroten, mag het niet worden goed gerekend. 
 

 15 maximumscore 1 
drie van de volgende:  
− stem (laag / hoog) 
− intelligentie (minder dom / dom)  
− haardracht (krullen / kaal) 
− huidskleur (donker / licht) 
− grootte (groot / klein) 

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

 16 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Zo weet het publiek dat er een nieuwe scène gaat beginnen.  
− Het is komisch voor het publiek dat een technische aanwijzing in het 

spel wordt gegeven. 
− ook goed: Het is een vervreemdingseffect. 
 

 17 maximumscore 2 
• vertelpantomime: een verhaal dat door iemand wordt verteld en 

gelijktijdig door anderen in rol pantomimisch wordt uitgebeeld 1 
• Een voorbeeld waarin de een vertelt en de ander handelt is goed, 

bijvoorbeeld: 1 
− De een zegt: “De deur zwaait open” en ze zwaaien met hun 

handen. 
− Ze vertellen dat het druk is in de tram en gaan dicht op elkaar in de 

doos staan. 
 

 18 maximumscore 1 
verliefdheid/liefde / opwinding  
 

 19 maximumscore 2 
voor een antwoord waarin het lampje reageert, bijvoorbeeld:  
Ik houd het lampje tegen mijn gezicht en geef het kusjes. Bij elk kusje 
gloeit het lampje even op. / Bij elk kusje draai ik het lampje weg alsof het 
verlegen is en giechelt. 
 
Indien het lampje niet reageert 1 
bijvoorbeeld: Ik houd het lampje tegen mijn gezicht en geef het kusjes. 
Indien ‘tekst’ gebruikt wordt 0 
 

 20 maximumscore 2 
De twee situaties moeten verschillen in het wie, wat en waar.  
bijvoorbeeld:  
− jongetjes van 6, afzwemmen, zwembad 
− studenten, bungyjumpen, Grand Canyon 
 
per juiste situatie 1 
 

 21 maximumscore 1 
− Er wordt gedanst. 
− Er wordt toenadering gezocht / gevreeën. 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− sfeer van warmte / romantiek 
− sfeer van liefde / passie / verleiding 
 

 23 maximumscore 2 
• sfeer: verdrietig / treurig / triest / verlaten 1 
• belichting: weinig licht, of (juist veel) wit licht, of paars licht  1 
 
Opmerking  
Alleen als in de uitleg ook het verband tussen sfeer en belichting juist is 
voor elk 1 scorepunt toekennen. 
 

 24 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De vorm van de schoen lijkt op die van een telefoon. 
− Het is haar schoen; hij belt met haar. 
 

 25 maximumscore 2 
− eerst Harry en Paul / geliefden 
− daarna vertellers/bedenkers/regisseurs/acteurs 
− ten slotte nogmaals Harry en Paul / geliefden 
 
Indien beide ‘Harry en Paul / geliefden’ juist 1 
Indien vertellers/bedenkers/regisseurs/acteurs juist 1 
 

 26 maximumscore 2 
vier van de volgende: 
− stem 
− licht 
− mise-en-scène 
− houding 
− beweging 
− handeling 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien twee of minder antwoorden juist 0 
 

 27 maximumscore 1 
zelfmoord/verhanging 
 



 

 913-0415-a-GT-1-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 1 
vanwege (twee van de volgende):  
− sfeer (langzame muziek/ballad) 
− tekst (spijt, vergiffenis, sorry) 
− versterking van de handeling (handelen synchroon met de muziek)  
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 29 maximumscore 2 
Het antwoord moet voldoen aan de volgende criteria:  
− positief  
− passend bij de speelstijl (niet realistisch)  
− met attributen 
− soort muziek die past bij het door de leerling bedachte einde 
− vijf tot tien zinnen 
 
voorbeeldantwoord: 
Harry en Paul komen elkaar in de hemel tegen. Ze zijn samen gelukkig.  
De acteurs manipuleren poppen die Harry en Paul voorstellen en ze 
verbeelden met een hoop watten de hemel. Een zonnetje van karton komt 
op achter de wolk van watten waar de poppen op zitten. Er klinkt een 
engelenkoortje. 
 

 30 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− eng/angst/horror/griezelig 
− absurd 
− twee acteurs 
− schreeuwen van verdriet/angst/wanhoop 
 

Blok 3  Shouf Shouf Habibi! 
 

 31 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− Je kunt lezen dat het een komedie is. 
− De foto’s zijn humoristisch / je ziet gekke bekken.  
− Ze kijken vrolijk. 
− Je ziet een hilarische situatie, namelijk een man in onderbroek met 

stropdas en koffer. 
− Er spelen komische acteurs mee. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Hij wordt het grootst afgebeeld. 
− Hij staat ‘in het midden’. 
− Door zijn mimiek trekt hij de meeste aandacht. 
− Doordat hij bijna bloot is, trekt hij de meeste aandacht. 
− Hij draagt een koffer met daarop de titel. 
− Als enige lijkt hij te bewegen. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 3 
• negatief / kritisch / boos / verontwaardigd / afkeer / minachtend 1 
• voorbeeldantwoord van vervolgtekst: 2 

“en warm dat ’t daar is zeg maar gerust heet. Komt er dan eindelijk een 
ijsman…heb je dat hele rot eind gefietst, iedereen blij, iedereen zin in 
ijs, iedereen thuis wat geld los gezeurd, doet ie die bak open, zie je 
alleen maar stokkies drijven. Die gozer kan zijn eigen ijs niet eens hard 
houden”.  
 

Het antwoord moet voldoen aan de volgende aspecten:  
1 De lengte (ongeveer 20 seconden) klopt bij het fragment.  
2 Er wordt een link gelegd met wat je ziet. 
3 De sfeer is negatief. 
 
Indien drie aspecten juist 2 
Indien twee aspecten juist 1 
Indien één aspect juist 0 
 

 34 maximumscore 2  
wie 
 
wat 
waar 
wanneer 
waarom 

− arbeidsconsulent en werkeloze jongere / werkeloze 
allochtoon 

− werkeloze heeft afspraak met zijn arbeidsconsulent 
− gang en kantoor UWV / arbeidsbureau / GAK / CWI 
− overdag 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− werkeloze jongen heeft te hoge verwachtingen 
− werkeloze jongen zoekt een baan 
− Ap is werkeloos 

 
Indien vijf W’s juist 2 
Indien vier W’s juist 1 
Indien drie of minder W’s juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

 35 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld 
− Speel onderkoeld / droog. 
− Doe alsof het je niets kan schelen. 
− Houd hem voor de gek, zonder dat hij dat merkt. 

 
Opmerking 
Het antwoord is juist wanneer dit een aanwijzing verwoordt die te herleiden 
valt tot het spel. 
 

 36 maximumscore 1 
(nette) ambtenaar / kantoorman 
 

 37 maximumscore 2 
• vóór: vrolijk / energiek / gelukkig / zelfbewust / verveeld,  1 
 omdat hij (drie van de volgende): 

− met bureaula speelt 
− op zijn stoel draait 
− beweging herhaalt 
− het toetsenbord als piano gebruikt / fanatiek typt  
− een banaan eet met zijn voeten op het bureau 
− achterover leunt met voeten op het bureau 

• tijdens: bang, omdat hij: 1 
− mimiek: een strakke blik heeft / staart  
− houding: verstijft / lang naar de telefoon kijkt en niet opneemt 

 
Opmerking  
Alleen als vrolijk etc. en drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
Alleen als bang en beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 38 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Het volume neemt toe. 
− De muziek stopt. 
 

 39 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− doordat de vader van Driss met een glimlach reageert op Driss’ 

‘vertaling’ 
− doordat de vader met Driss wil poseren voor een foto 
− door de schoonmaker 
 
Opmerking  
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 40 maximumscore 1 
Ze schudt met haar hoofd. 
 

 41 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Hij verandert zijn gezichtsuitdrukking. 
− Hij verandert de blik in zijn ogen. 
− Hij verandert zijn houding. 
− Hij verhoogt zijn status (door bijvoorbeeld: gekruiste armen, niet 

aankijken). 
− Hij loopt van hen weg. 
 
Opmerking  
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 42 maximumscore 2 
• spel (één antwoord, bijvoorbeeld)  1 

− groot spel: Ap gaat op de rand van het bed zitten en laat zich  
zuchtend voorover vallen. Daarna komt hij langzaam  
overeind, zucht weer, doet zijn schouders recht, knikt 
en gaat liggen.  

− taal: Ap houdt een monoloog.  
• materiële vormgevingsmiddelen (één antwoord, bijvoorbeeld) 1 

− geluid:  Het geluid wordt harder en harder en harder tot 
  donkerslag. 
− belichting: Ap loopt vertwijfeld heen en weer en een spot houdt 
 hem gevangen. 
− decor:  live projectie van de scène op achtergrond 

 
 43 maximumscore 1 

nee, omdat (één van de volgende): 
− ze hem strak aankijkt 
− ze soms lichtjes met haar hoofd schudt 
− ze kleine reacties in haar mimiek geeft 
− er een pauze is voor “Fijn voor je” 
 

 44 maximumscore 1 
− “Gefeliciteerd” (bijvoorbeeld): En, ben je nu gelukkig? 
− “Fijn voor je” (bijvoorbeeld): Ik geloof je niet. / Sukkel, wees eerlijk. 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 blok 1 Made in da Shade / Cosmic Theater - HRMNNH! Kung Fu Hossel 
bron 2 blok 2 Mannen van de Liefde - Liefde, a bloody lovestory … 
bron 3 blok 3 Shouf Shouf Habibi! 
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