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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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
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 
van het College voor Examens 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 scorepunten 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. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Blok 1 Nocturne 
 

 1 maximumscore 1 
De danseressen vallen ineens/plotseling. 
 

 2 maximumscore 1 
De dans is langzaam; de snelle acties / accenten maken het spannend. 
ook goed: afwisseling van tempo 
 

 3 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− benen/voeten parallel 
− gebruik van natuurlijke bewegingen/acties zoals lopen, vallen, rollen  
− beweeglijkheid van de romp; de aanzet van de beweging komt vaak 

vanuit het centrum 
− acties over de grond waarbij gebruik gemaakt wordt van zwaartekracht 
− dansen op blote voeten 
− gebruik van dagelijkse kleding 
− ook goed: gebruik van adem als steun en/of aanzet van de dansacties 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 1 
canon / echo 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
Ze dansen synchroon, maar naar elkaar toegericht. 
 

Vraag Antwoord Scores
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 7 maximumscore 1 
wanneer ze (twee van de volgende): 
− hun borsten omhoog duwen 
− wijdbeens zitten 
− hun hoofd tussen benen hebben 
− uitgezakt zitten 
− hun rok omhoog doen / hebben 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 2 Ziel 
 

 8 maximumscore 1 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 1 
sociale functie 
 

 10 maximumscore 1 
− begin: kleine bewegingen 
− ontwikkeling: grote bewegingen 
− einde: kleine bewegingen 
 
Opmerking 
Alleen als alle antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
nee, omdat (één van de volgende): 
− de solo ook in een andere ruimte gedanst kan worden, zonder 

betekenis te verliezen 
− de specifieke kenmerken (zitten voor de spiegel, schminken, de tafels, 

etc.) van de kleedkamer niet in de solo zijn verwerkt 
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 13 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− In dit fragment dansen alle dansers een eigen solo.  
− Het publiek maakt via solo’s in dit fragment kennis met alle dansers, 

(terwijl het al kennis gemaakt heeft met één danser). 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
herhaling 
 

 16 maximumscore 2 
emotie      dansterm 
angstig      actie/reactie 
machteloos / wanhopig  gespannen 
wanhopig / machteloos  ongecontroleerd 

indien drie combinaties juist 2 
indien twee combinaties juist 1 
indien minder dan twee combinaties juist 0 
 

 17 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− geluid door adem 
− geluid door stem 
− geluid door muziek 
− geluid door stampen op de vloer 
− (geen geluid door) stilte 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 18 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− actie - reactie 
− oefening 
− opstelling 
− situering / op de juiste plek 
− techniek 
− timing 
− vertrouwen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 19 C 
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 20 maximumscore 1 
geluid/muziek 
ook goed: licht 
 

 21 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− De dansstijl / kleding / muziek spreekt jongeren aan. 
− Jongeren houden van spektakel. 
− Jongeren houden van de kracht die het uitstraalt. 
− Het thema is voor jongeren herkenbaar. 
− Het thema is op een, voor jongeren, interessante wijze vormgegeven. 
− Het speelt in op de belevingswereld van jongeren. 
 

 22 maximumscore 2 
• breakdance  1 
• kenmerken (drie van de volgende): 1 

− individuele/solistische dansacties 
− eigen moves 
− afzonderlijk gebruik van verschillende lichaamsdelen 
− steunen op ongewone steunpunten 
− elkaar uitdagen (battle) 
− jezelf tonen op een plek tussen het publiek 
− ook goed: alledaagse kleding 

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

 23 maximumscore 1 
De dans (twee van de volgende): 
− straalt energie uit. 
− toont ‘vette’ moves. 
− toont actie. 
− toont variatie. 
− ziet er spectaculair uit. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Blok 3 De Notenkraker 
 

 24 maximumscore 1 
− Amalia en jonge soldaat lopen langzaam naar elkaar toe, terwijl de 

anderen stil staan (freeze). 
− Amalia en jonge soldaat staan op voorgrond / midden voor / centraal, 

terwijl de anderen op achtergrond (periferie) staan. 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− strakke handen 
− geflexte voeten 
− stijve benen 
− schokje na een beweging 
− hoekige bewegingen 
− hoekige houdingen 
− hoge spierspanning 
− strak en ook slap 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 26 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Ze vlucht voor de ratten. 
− Ze acteert dat ze bang is. 
− De ratten doen alsof ze haar slaan. 
− De ratten vereren hun koning. 
− Ze probeert de ratten weg te jagen door middel van armgebaren. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 27 maximumscore 1 
opeenvolging 
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 28 maximumscore 1 
verplaatsing 

 
 
andere opstelling 

x

x

x

x

x
x x
x x x

x

x
x x

x

x

 
 
Opmerking 
Alleen als beide opstellingen juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 29 maximumscore 3 
combinatie fragment - duo: 
− Arabisch duo: fragment 2 
− Indiaas duo: fragment 4 
− Russisch duo: fragment 3 
− Spaans duo: fragment 1 
 
indien vier combinaties juist 2 
indien drie combinaties juist 1 
indien minder dan drie combinaties juist 0 
 
te herkennen aan (twee van de volgende): 
− kostuums 
− muziek 
− grime 
 
Opmerking 
Alleen als bij ‘herkennen’ twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
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 30 maximumscore 1 
− Spaans en Russisch duet 
− Arabisch en Indiaas duet 
 
Opmerking 
Alleen als beide combinaties juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 31 maximumscore 1 
Ze maken alle vier gebruik van (één van de volgende): 
− klassieke dans. 
− folkloredans/volksdans/internationale dans/werelddans. 
 

 32 maximumscore 1 
De danseres uit fragment 2 maakt (één van de volgende): 
− geen gebruik van spitzentechniek. 
− wel gebruik van moderne techniek. 
 

 33 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Er wordt gedanst op klassieke muziek in plaats van hiphop/rap. 
− Ze hebben glitterpakken aan in plaats van baggy kleding. 
− actie - reactie 
 

 34 maximumscore 2 
1 04: arabesque 
2 33: pirouette 
3 39: port de bras 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 35 maximumscore 2 
• Een kind tikt haar wakker; reactie: verstrooid / in de war / verbaasd / 

geschrokken 1 
• kunstvorm: drama 1 
 

 36 maximumscore 2 
• danssoort: geen breakdance (in 1892 alleen klassieke dans) 1 
• locatie: niet in een kerk (in 1892 alleen in een theater) 1 
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Blok 4 Ontwerpopgave 
 

 37 maximumscore 14 
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 ‘dans2011’; zie 
verder de informatie in de handleiding.) 
 
plaatjes 1, 2 en 3 (maximaal 8 scorepunten) 
• De plaats, richting, houding, blik van de danseres, en uitleg in relatie 

tot de betekenis refrein bij de drie plaatjes zijn 
zeer goed (per plaatje 2 scorepunten) 6 

Indien de keuzes goed zijn (per plaatje 1 scorepunt) 3 
 
• De belichting en muziek, en uitleg ervan in relatie tot de betekenis 

refrein bij de drie plaatjes zijn zeer goed (de drie plaatjes tezamen) 2 
Indien de keuzes goed zijn (de drie plaatjes tezamen) 1 
 
overgang plaatje 1 – plaatje 2 (maximaal 2 scorepunten) 
• De keuzes (dansactie(s), patroon en uitleg betekenis) zijn zeer 

goed als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2   2 
Indien de keuzes goed zijn als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2 1 
 
overgang plaatje 2 – plaatje 3 (maximaal 2 scorepunten) 
• De keuzes (dansactie(s), patroon en uitleg betekenis) zijn zeer 

goed als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3   2 
Indien de keuzes goed zijn als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3 1 
 
• De drie plaatjes en de overgangen geven duidelijk begin, ontwikkeling 

en einde van de solo weer 2 
• De drie plaatjes geven duidelijk begin, ontwikkeling en einde van de 

solo weer 1 
 
Opmerking verschil tussen goed en zeer goed: 
Een goed ontwerp is gebaseerd op ‘standaard’ oplossingen / keuzen. 
Een zeer goed ontwerp laat een creatief / innovatief / verrassend resultaat 
zien. 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores

GT-0414-a-11-1-c 12 lees verder ►►►

Blok 5 Flamenco 
 

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

 39 B 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
synchroon dansen / unisono 
 

 42 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− zang 
− muziek (belletjes) 
− vingerknippen 
− klappen (in handen en op lichaam) 
− stampen / tikken 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 43 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
krachtig / spannend / sterk / stoer / temperamentvol / trots 
 

 44 C 
 

 45 maximumscore 1 
esthetische functie 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Nocturne, Annabelle Lopez Ochoa, Scapino Ballet Rotterdam 
bron 2 Ziel, Wies Bloemen, Danstheater AYA 
bron 3 De Notenkraker, De Dutch Don’t Dance Division  
bron 4 Refrein Vlieg met me mee, Trijntje Oosterhuis 
bron 5 Madre Tierra, Impresariaat Rini Kersten / Centro Flamenco Puro; 
 camera: Malik van Ooijen; Het gezelschap van Manuel Liñán 
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