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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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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 Regeling 
beoordeling centraal examen 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 het College voor Examens. 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 58 scorepunten worden behaald. 
 
Indien in een antwoord 'bijvoorbeeld' staat, bevat het antwoord mogelijke juiste 
antwoorden en niet een opsomming van alle juiste antwoorden. 
 



 GT-0415-a-10-1-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Lang en gelukkig. Assepoester anders 
 

 1 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− een sprookje, maar dan op een andere manier verteld of gespeeld  
− het verhaal van Assepoester, maar dan op een andere manier verteld 

of gespeeld  
− een romantische voorstelling met een verrassing 
 
Opmerking 
Alleen het noemen van ‘een sprookje’ wordt niet goed gerekend. 
 

 2 maximumscore 1 
belichting / licht (volgspot)  
 

 3 maximumscore 2 
• braaf (één antwoord, bijvoorbeeld):  1 

− Ze wil op tijd thuis zijn. 
− Ze houdt zich aan haar afspraak. 

• zorgzaam (één antwoord, bijvoorbeeld):  1 
− Ze zorgt voor / helpt het meisje / helpt Roodkapje. 
− Ze stelt voor bloemen te plukken voor de oma. 

 
 4 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
− moedig, ze jaagt de wolf weg 
− spontaan, ze komt zomaar voor een ander op 
− spontaan, ze zegt wat ze denkt 
− kritisch, ze heeft commentaar op Roodkapje 
 

 5 maximumscore 1 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− rondzwaaien van haar tasje 
− haar blote been laten zien / in de lucht gooien 
− wijdbeens de trap als rekstok gebruiken 
− ze maakt een beweging van ‘keel afsnijden’ 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 1  
twee van de volgende: 
− gordijnen 
− belichting  
− bewegingen / dans van de acteurs 
− muziek 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− een harde/duistere/slechte uitstraling 
− een uitstraling van een slechte vrouw (maar geen heks) 
− een uitstraling van een figuur uit strip/cartoon/game 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
Je ziet dat aan (twee van de volgende): 
− het vallen van de askegel naar beneden. 
− het vallen van de doos tissues naar beneden. 
− het inschenken van het glas met water. 
− het hangen van het haar van Assepoester naar beneden. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Wat er in bed gebeurt, is goed zichtbaar voor het publiek. 
− Het publiek wordt betrokken bij de ‘handicap’ van de acteurs. 
 

 11 maximumscore 2 
• tekst (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

− “Hou jij d’r eens buiten.” 
− “Ik ben slimmer.” 
− “Ik zou maar dimmen.” 
− “Ik ben beter.” 
− “Zij is best wel hot, maar ik ben heter.” 

• handeling (één antwoord, bijvoorbeeld):  1 
− elkaar wegduwen 
− voor de ander gaan staan/bewegen 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 1 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− eerst balmuziek, daarna popmuziek 
− eerst lange jurken, daarna meer bloot 
− eerst keurige, daarna sexy bewegingen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− In sprookjes kunnen voorwerpen praten.  
− Iets wat niet kan, wordt geaccepteerd. 
 

 14 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld:  
− De prins houdt van roze en van konijntjes. 
− De prins wil een prinsesje zijn. 
− De prins is zachtaardig / soft. 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 4 
Uit de scène moet blijken: 
• hoe het voorwerp praat 1 
• waar de scène speelt 1 
 
• De dialoog bestaat uit acht clausen 1 
• De inhoud van de dialoog past in het sprookje van Hans en Grietje 1 
 
voorbeeldantwoord:  
Grietje en de oven.  
De oven is een ouderwetse oven met klep. Door de klep op en neer te 
bewegen ‘praat’ de oven. Van binnen is de oven rood. Twee metertjes 
(temperatuur en baktijd) boven de klep stellen ogen voor en veranderen in 
de scène in oogbollen.  
Keuken. 
Grietje loopt voor de oven langs met twee armen vol met brandhout.  
 
Oven: Buuuuurp! (Grietje laat het brandhout van schrik vallen.)  
  Ja, gooi maar neer. Ik heb er geen zin meer in ... 
Grietje: Wat? 
Oven:  Ik word er zo misselijk van ... 
Grietje: Kan jij praten?  
Oven:  Ja, uh, ben jij nou zo dom of ben ik nou zo intelligent? 
Grietje: O... sorry hoor. 
  Waar word jij dan zo misselijk van?  
Oven:  Van die kids die hier, diep van binnen, tot jachtschotel worden 

gegrild. Daarvan! 
Dat is nooit de bedoeling geweest. Ik ben voorbestemd voor 
koekjes, cakejes en heerlijke taarten. Als vegetariër heb ik geen 
leven hier! Bah. Bah. Blwaaaak! 

Grietje: ... Ik heb een idee ...  
 
Opmerking 
Indien geen theatertekstlay-out gebruikt wordt, 1 scorepunt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 2 
bijvoorbeeld: 
− kinderen fragment 6 omdat het sprookjesachtig is 
− pubers fragment 5 omdat de muziek en de dans herkenbaar 

zijn 
− ouders fragment 4 omdat volwassenen die in bed met elkaar 

praten, herkenbaar is 
− grootouders fragment 3 omdat de muziek herkenbaar voor hen is 

/ omdat het herkenbare showelementen 
heeft 

 
Indien vier antwoorden (fragment en uitleg) juist 2 
Indien drie/twee antwoorden (fragment en uitleg) juist 1 
Indien één antwoord (fragment en uitleg) juist 0 
 

 17 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− kleurgebruik 
− lettertype 
− kostuums 
− tekening van sprookjesfiguren 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 
 

Doe Maar! 
 

 18 maximumscore 1 
Het antwoord is juist, wanneer er een verwijzing wordt gemaakt naar hun 
leeftijd.  
 
voorbeeldantwoord: 
Ga me niet vertellen dat jullie nog zo jong zijn dat jullie op school zitten. 
 

 19 maximumscore 1 
Janis (rood haar): fel / direct / heeft lef / komt voor zichzelf op 
Alice: nerveus / bang / onervaren / gehoorzaam  
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord bij beide vriendinnen juist is, 1 scorepunt  
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 
• Hij speelt wel mee, omdat hij (één van de volgende): 1 

− met zijn mimiek een reactie geeft. 
− contact maakt met de spelers. 

• Hij speelt niet mee, omdat hij (één van de volgende): 1 
− de rol van barkeeper niet speelt. 
− de chocomel niet gaat halen.  
 

 21 maximumscore 2 
twee van de volgende vormgevingsmiddelen met uitleg: 
− muziek 

• haast, omdat het liedje over te laat komen gaat 
• haast, omdat het tempo van de muziek hoog is 

− decor / rekwisiet 
• haast, omdat de draaiende ventilatoren snelheid suggereren  
• jong, omdat hij een fiets en geen scooter heeft 

− kleding 
• jong, omdat hij spijkerbroek, petje etc. draagt 

 
per juist antwoord 1 
 

 22 maximumscore 1 
Het antwoord is juist, wanneer het een totaal ander voorwerp is, dat niet 
door een ander gezien/gevonden mag worden en dat past in de scène.  
 
Opmerking 
Het noemen van ‘sigaret’ wordt niet goed gerekend. 
 

 23 maximumscore 1 
Het antwoord moet voldoen aan: 
− tekst niet grof 
− inhoud moet behouden blijven 
− tempo/lengte moet overeenkomen met origineel 
 
voorbeeldantwoord: 
Oeps, dat is mijn spul 
Oh nee als ze dat van school zijn, dan ben ik bij de dokter 
 
Opmerking 
Alleen als het gehele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat ze de handelingen zeer overdreven doet. 
 

 25 maximumscore 1 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− de kleuren oranje/paars/groen 
− de potkachel 
− het stencilapparaat 
− de protestborden 
− wietplantjes 
− oranje telefoon 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 26 maximumscore 2 
• wanneer de vorm (woordkeuze en zinsopbouw) overeenkomt met de 

gekozen stijl 1 
• wanneer de inhoud overeenkomt met de gekozen stijl 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord juist is maar met minder of meer dan 7 regels, 
1 scorepunt toekennen. 
 

 27 maximumscore 2 
• Het antwoord voldoet aan de volgende drie criteria 2 

− goede afloop 
− gebruik van kenmerk 
− aansluiten op het begin van de scène 

 
Indien het antwoord voldoet aan twee van bovenstaande criteria 1 
 
voorbeeldantwoord: 
Haar moeder zingt een lied voor haar dochter, over hoe kleine meisjes 
groot worden, dat zij ooit zwanger was en dat ze abortus heeft gepleegd. 
Dat ze daar nog steeds spijt van heeft. Maar dat ze het niet aandurfde een 
kind te krijgen van haar grote liefde omdat ze toen niet met hem getrouwd 
was. Dus doe wat je hart je ingeeft en krijg je kindje! 
 

 28 maximumscore 2 
De combinatie tas/personage is juist als er in de uitleg een juiste verwijzing 
wordt gemaakt naar het karakter van het personage. 
 
Indien vier combinaties juist 2 
Indien drie combinaties juist 1 
Indien minder dan drie combinaties juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

Alles is liefde 
 

 29 maximumscore 1 
Het trekt meer publiek (dat verkoopt goed). 
 

 30 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− erachter komen of iemand (het meest) geschikt is voor de rol 
− erachter komen of tegen- en meespelers bij elkaar passen 
 

 31 maximumscore 2 
In het fragment zie je C Meneer van Ophorst. Meneer van Ophorst is B. 
Elk jaar speelt hij E van Sinterklaas. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 32 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Om zijn rol goed te kunnen spelen, moet hij zich inleven en daarvoor 

heeft hij een goed passend kostuum nodig. 
− Een goed passend kostuum geeft hem inspiratie voor zijn rol.  
 

 33 maximumscore 1 
vanwege (twee van de volgende): 
− leeftijd 
− uiterlijk 
− uitstraling 
− stem 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 2 
• tekening, bijvoorbeeld: een karikatuur / een grote neus, flaporen 1 
 
Opmerking 
Het antwoord is juist, wanneer er een link met zijn aversie is. 
 
• mimiek (drie antwoorden, bijvoorbeeld): 1 

− met spierspanning 
− mondhoeken naar beneden 
− gefronste wenkbrauwen 
− neus optrekken 
− klein, strak mondje 
− kleine ogen 
− frons 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden bij mimiek juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 1 
denkteksten, bijvoorbeeld: 
− O nee hè dat heb ik nou weer!, en 
− Wow hij kent me. 
 
Opmerking 
Alleen als twee verschillende denkteksten juist zijn, 1 scorepunt  
toekennen. 
 

 36 maximumscore 2  
• handeling (één van de volgende): 1 

− Hij houdt haar lang in zijn armen. 
− Zij houdt haar handen lang om zijn nek / ze streelt zijn nek. 
− Hij kijkt haar steeds aan / kijkt haar na. 
− Zij kijkt om. 

• vormgevingsmiddel: 1 
− (romantische) muziek 

 
 37 maximumscore 1 

drie van de volgende: 
− over leeftijd: Hij spreekt in de hij-vorm / hij rekent de leeftijd uit. 
− Hij realiseert zich niet dat hij Sinterklaas is, als hij vertelt over 

Sinterklaas in Zwitserland. 
− Hij is autoritair naar de kinderen. 
− Hij vraagt fluisterend om feedback. 
− Hij zegt dat Sinterklaas dood is gegaan. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 38 maximumscore 2 
• De opdracht leidt tot spel in de rol van Jan en in de rol van Sinterklaas 

en moet geformuleerd zijn als spelopdracht 1 
• In de opdracht is gebruik gemaakt van de 4 W’s: wie, wat, waar, 

waarom 1 
 
voorbeeldantwoord: 
Speel de volgende situatie:  
Terwijl je als Sinterklaas op bezoek bent bij groep 3, belt je vrouw op je 
mobiel. Ze is voor de zoveelste keer haar autosleutels kwijt. Speel naar de 
kinderen toe de lieve Sint en laat aan de telefoon je irritatie naar je vrouw 
toe blijken. Wat doe je wanneer de kleutertjes je verbaasd aankijken. 
 

 39 maximumscore 1 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− De kleding van de verkoper/verkoopsters is netjes/formeel/sjiek. 
− De verkoper/verkoopsters dragen naambordjes. 
− inrichting van een duur warenhuis, met glazen vitrines, dure producten 
− De toiletten zijn glanzend en duur uitgevoerd. 
− De toiletten zijn brandschoon. 
− Alles is ruim. 
− Alles glanst/glimt. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 40 maximumscore 1 
Hij neemt waar: boosheid. 
Hij kan niet waarnemen: angst / verlegenheid / onzekerheid / 
zenuwachtigheid / verliefdheid. 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 41 maximumscore 1 
de prins op het witte paard 
 

 42 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− in februari, net voor Valentijnsdag, omdat de film over liefde gaat 
− eind november, net voor Sinterklaas (en/of kerst), omdat de film over 

Sinterklaas gaat (en men dan elkaar cadeautjes geeft) 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Lang en Gelukkig. Assepoester Anders, RO Theater 
bron 2 Doe Maar! De popmusical, Henny Vrienten, Ernst Jansz, Jos Thie 
bron 3 Alles is Liefde, Kim van Kooten, Joram Lürsen 
 

einde  GT-0415-a-10-1-c* 


