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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 
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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 het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens 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 Toetsen en 
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. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 Toetsen en 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;  
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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. 

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 Toetsen en 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1 De Storm 
 

 1 maximumscore 1 
uiterlijk: De pop is wit. 
manier van bewegen: De pop zweeft / vliegt / stijgt op. 
 
Opmerkingen 
Alleen als het antwoord bij uiterlijk en het antwoord bij manier van 
bewegen juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Een antwoord als ‘De pop is kaal’ mag niet goed gerekend worden, omdat 
kaal zijn geen verwijzing is naar een geest. 
 

 2 maximumscore 2 
soort vormgevingsmiddelen en beschrijving (twee van de volgende): 
− attribuut: het schip / de verrekijker 
− kostuum/kleding: De twee acteurs dragen matrozenkleren. 
− decor: kajuit(deur) 
− belichting: blauwe kleur van de zee; niet goed: alleen ‘blauwe kleur’ 
 
per juist antwoord (soort vormgevingsmiddel en beschrijving) 1 
 

 3 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− door de masten/zeilen te laten knakken / breken / omvallen 
− door het schip om te draaien 
− door de dramatische / dalende muziek 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 1 
mimiek: Ze kijken met hun monden open / met grote ogen / met starende blik. 
spel: Ze staan/zitten bewegingsloos / in een freeze te kijken naar het schip. 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord bij mimiek en het antwoord bij spel juist zijn,  
1 scorepunt toekennen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
• vormgevingsmiddelen: 1 

verandering van decor 
van blauw licht naar wit/geel licht / ander licht 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden bij vormgevingsmiddelen juist zijn, 
1 scorepunt toekennen. 
 
• handelingen (twee van de volgende): 1 

− Twee acteurs schuiven het decor open. 
− Een speler hangt het schip op de achterwand. 
− Nieuw personage staat te tekenen op de achterwand. 
− De spelers gaan af. 

 
Opmerkingen 
Alleen als twee antwoorden bij handelingen juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
Een antwoord als ‘het stoppen van de muziek’, mag niet goed gerekend 
worden. 
Als zowel bij vormgevingsmiddelen als bij handelingen precies eenzelfde 
antwoord is gegeven, maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− Ze bekijken elkaar aandachtig / geïnteresseerd. 
− Ze (glim)lachen naar elkaar. 
− Ze zitten aan hun eigen kleren. 
− Ze bewegen naar elkaar. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Een handeling uitgevoerd door één personage mag niet goed gerekend 
worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
• Het antwoord bevat de volgende elementen: 1 

− in de stijl van het fragment door bijvoorbeeld gebruik van u 
− Ferdinand die als mooi wordt beschreven 

 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Miranda: 
Nou mooie jongen van het vaste land 
Hier vragen alle jongens om mijn hand 
En wat u na het aanzoek hoort te doen 
Dan geeft u mij een lange, lome zoen 
 
Opmerkingen 
Alleen als beide elementen juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Een antwoord met bijvoorbeeld ‘je’ is niet in de stijl van het fragment.  
De regels hoeven niet even lang te zijn en er hoeft geen rijm gebruikt te 
worden. 
 
• handeling, bijvoorbeeld: Miranda biedt haar hand / een trouwring aan 1 
 

 8 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− moment: Als hij bedenkt dat hij de paal ook terug kan duwen. 

anders is: Je denkt dat hij de paal weer uit de muur zal gaan trekken. 
− moment: Als hij de paal terugduwt. 

anders is: Je verwacht niet dat een tweede paal daardoor weggaat. 
 
Opmerking 
Alleen als ‘moment’ en ‘anders is’ juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 1 
van toneel/drama naar poppenspel 
 
Opmerking 
Als de theatervormen juist zijn, maar niet in de goede volgorde genoemd 
worden, geen scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
feestelijke dag: de trouwdag 
in gevaar brengen door: voor de trouwdag met Miranda naar bed te gaan 
 
Opmerking 
Alleen als het volledige antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− sierlijke bewegingen met de armen 
− sierlijke bewegingen met de handen 
− bovenlichaam recht/stijf 
− kleine (dans)pasjes  
− naar voren spelen 
− met bewegingen uitbeelden wat je zegt 
− beperkte mimiek 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 12 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− dans 
− muziek 
− beeldende vorming / mode 
ook goed: literatuur 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 2 
Beide denkteksten - in de directe rede - moeten kloppen met het fysieke 
spel en de gezichtsuitdrukking van de personages en duidelijk verschillen 
van elkaar. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Miranda: Oh, wat een schatje. Hij heeft het niet door. / OMG, wat zouden 
ze van hem denken nu? 
Prospero: Moet deze cultuurbarbaar mijn schoonzoon worden? 
 
voorbeeld van een niet juist antwoord, omdat uit de betreffende 
denkteksten wel de emoties blijken, maar niet de karakterverschillen: 
Miranda: Ik schaam me voor hem. 
Prospero: wat gênant… 
 
per juiste denktekst in de directe rede 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
• gevoelens (drie van de volgende): 1 

− boos kijken naar Prospero 
− verdrietig kijken naar de kroon 
− balend opzij kijken 
− trots opzijzetten 

 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• handeling (één van de volgende): 1 

− de kroon willen aangeven in plaats van op Prospero’s hoofd zetten 
− freeze op moment van de eis van het teruggeven van de kroon 

 
Opmerking 
Een antwoord als ‘hij geeft Prospero een hand’ mag niet goed gerekend 
worden, omdat daaruit geen tegenzin blijkt. 
 

 15 maximumscore 2 
bij muziek ondersteunt het gevoel: 
fragment 1b  
fragment 2b  
 
of 
 
bij muziek die een contrast vormt: 
fragment 1a  
fragment 2a  
 
per juist fragment 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 2 Alabama Chrome 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 3 
• alleen als het gebruik van het rekwisiet verrassend is en er een beeld 

beschreven is zonder acteurs 1 
• alleen als de opkomst verrassend is én het decor beschreven wordt 1 
• alleen als de beschrijvingen in het eerste en tweede antwoord elkaar 

aanvullen en kloppen met de benoemde sfeer 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
sfeer: kinderlijk / sciencefiction / een sciencefiction-voorstelling over een 
schattige planeet 
rekwisiet: Midden op het toneel ligt een rood voorwerp. Dat blaast zich 
langzaam op en blijkt een ballon te zijn. 
decor: een achterwand met een aantal ronde gaten. Door de gaten komen 
drie acteurs het toneel op glijden. 
 
voorbeeld van een niet juist antwoord: 
sfeer: griezelig 
rekwisiet: Het licht gaat aan en er ligt een banaan op de grond. 
decor: twee kinderen komen vanuit de lucht naar beneden zakken. 
 
Opmerkingen 
Als het rekwisiet verrassend is, maar er wordt niets mee gedaan/niet 
gebruikt, geen scorepunten toekennen. 
Als er geen decor beschreven wordt, geen scorepunten toekennen. 
Als de sfeer alleen klopt met het vervolg van de voorstelling, niet met het 
beschrevene, geen scorepunten toekennen. 
 

 18 maximumscore 1 
jabbertalk / jabberen / gibberish 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘onzintaal’ mag niet goed gerekend worden. 
 

 19 maximumscore 1 
(dwang)arbeid bij het aanleggen van een spoorlijn 
 

 20 maximumscore 1 
Een antwoord waarin het geluid van de kettingen gekoppeld wordt aan 
gevangen zijn, is juist, zoals: 
− de kettingen waarmee de dwangarbeiders aan elkaar vastzitten 
− de kettingen waarmee de dwangarbeiders geslagen worden 
− slavenarbeid  



 

 GT-0415-a-15-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 2 
• muziek: De kokosnoothelften geven de maat aan. / Ze worden gebruikt 

als ritme-instrumenten/als slaginstrument 1 
• spelwerkelijkheid: Ze verbeelden (een) paarden(koets) / het geluid van 

paardenhoeven 1 
 

 22 maximumscore 2 
vier van de volgende: 
− op handen en voeten lopen 
− hijgen 
− niezen/snuiven als een hond 
− met zijn kop schudden 
− tegen de stoelleuning opkrabbelen met zijn voorpoten 
− kop omhoog en afwachtend naar zijn baasje kijken 
− lijf gespannen houden, klaar voor actie 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘aaien over de kop’ mag niet goed gerekend worden.  
Het betreft dan een andere acteur. 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 4 
• De dialoog klopt en bestaat uit totaal vier clausen 1 
 
Opmerking 
Als aantal clausen niet juist is / geen personagenamen genoemd zijn /  
geen directe rede gebruikt is, geen scorepunt toekennen voor dit  
onderdeel. 
 
• Elke claus klopt met de mimiek van de acteur die hem moet uitspreken 1 
• Elke claus klopt met het fysieke spel van de acteur die hem moet 

uitspreken 1 
• Elke claus past qua lengte (inclusief de langere claus) in het 

bijpassende stukje van het fragment  1 
 
Opmerking 
Als een tekst, wanneer je deze uitspreekt, te kort of te lang is 
om in het bijbehorende stuk in het fragment te passen, geen scorepunt  
toekennen voor dit onderdeel. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
man: Een halve fles! Wel wat veel voor een hond! 
hond: Wat voel ik nou? Was dat water, wat je me gaf? 
man: Nee, dat was whisky… 
hond: Ik voel me niet zo lekker. Ik ben duizelig. Waar ben ik? Ik kom bijna 
niet meer vooruit. Ai, daar ga ik! Au! Nog een keer! En weer! Ik ben 
misselijk. Ik moet kotsen. Ho! Ik val! 
 
voorbeeld van een niet juiste claus bij ‘De man kijkt naar de fles’, want de  
tekst is te zwak en uit de context van de scène: 
man: Hoeveel heb ik ook alweer voor die fles betaald?  
 

 24 maximumscore 1 
Het antwoord moet een verwijzing bevatten naar het gebruik van een lamp 
als microfoon. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
• lichaamshouding (twee van de volgende): 1 

− Hij leunt tegen de auto. 
− Hij buigt zich over de man in de auto heen. 
− Hij staat rechtop voor de auto. 
− Hij maakt zich breed/groot. 

 
Opmerking 
Alleen als bij lichaamshouding twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
 
• handeling (twee van de volgende): 1 

− Hij schijnt met de zaklamp in het gezicht van de man in de auto. 
− Hij klopt op het raampje. 
− Hij doet heel lang over het lezen van het rijbewijs (en slaat nog een 

bladzij om). 
− Hij negeert de man in de auto. 
− Hij kijkt bestraffend naar de vingers. 
− Hij schijnt op de vingers. 
− Hij spuugt. 

 
Opmerking 
Alleen als bij handeling twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 2 
• soorten vormgevingsmiddelen (twee van de volgende): 1 

− licht 
− decor 
− muziek 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij soorten vormgevingsmiddelen juist zijn, 
1 scorepunt toekennen. 
 
• beschrijving (twee van de volgende): 1 

− bij licht: Groen licht verbeeldt God / een griezelige sfeer. 
− bij licht: witte lichtflitsen waarin je stof ziet 
− bij decor: Een ventilator produceert wind. 
− bij muziek: De trombone/het blaasinstrument verbeeldt het 

gieren/lawaai van de storm. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij beschrijving juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
 
Opmerkingen 
In het antwoord moet niet alleen het specifieke gebruik van het 
vormgevingsmiddel genoemd worden, maar ook het verband worden 
gelegd met een storm. 
Het antwoord ‘attribuut: Een ventilator produceert wind’ mag niet goed 
gerekend worden. 
 

 27 maximumscore 2 
attributen: Ze zetten de hamers voor neer en plaatsen de cowboyhoeden 
erbovenop. 
licht: Van een totaaltje gaat het naar een bundel fel tegenlicht uit de deur. 
mise-en-scène: Nadat ze de hoeden op de hamers hebben gelegd, lopen 
ze naar de achtergrond / deur, draaien zich om en lopen verder weg. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 1 
De letters die het woord chrome vormen, zien eruit als de tape die de rotte 
plekken op een auto bedekt. 
 
Opmerking 
Een antwoord is juist als er aantoonbaar een verband wordt gelegd tussen 
de vormgeving van de letters ‘chrome’ en rot uit de flyertekst. 
 
 

Blok 3 Ali B geeft antwoord 
 

 29 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ali B is van Marokkaanse afkomst, daarom is het lettertype oosters. 
− Ali B is opgegroeid op de straat, daarom is het lettertype graffiti 

(straatkunst). 
− Ali B is losjes, het lettertype ook. 
 

 30 maximumscore 1 
Het is geen monoloog, omdat hij in gesprek gaat met het publiek. 
 

 31 maximumscore 1 
Ali B doorbreekt de vierde wand niet, omdat hij vanaf het begin laat merken 
dat hij weet dat het publiek aanwezig is. Er is dus geen vierde wand. 
ook goed: Ali B doorbreekt de vierde wand niet, omdat hij niet uit zijn rol stapt. 
 

 32 maximumscore 1 
spelwerkelijkheid 
uitleg: De tekst is bedoeld als grapje. Ali B zal een voorstelling spelen ook 
zonder dat het publiek vragen stelt. 
 
ook goed:  
Als de leerling kiest voor werkelijkheid, moet één van de volgende 
antwoorden gegeven worden: 
− Ali B is een jongen die doet wat hij zegt; als het publiek geen vragen 

stelt, zal hij dus ook geen voorstelling spelen. 
− Ali B speelt niet, want hij beeldt geen personage uit / hij transformeert 

niet. 
 
Opmerking 
Alleen als het volledige antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
• non-verbale uitingsmogelijkheid: 

houding: Ali B doet het voor. Daarom zal het publiek dat ook doen 1 
 
Opmerking 
Alleen als uitingsmogelijkheid en uitleg met elkaar kloppen, 1 scorepunt 
toekennen. 
 
• verbale uitingsmogelijkheid (één van de volgende): 1 

− stemgebruik: Hij gilt gek, wat het publiek niet durft; dus zullen ze 
hun vinger opsteken. 

− tekst: Hij zegt: “Anders doe je niet zo raar.” Het publiek wil niet raar 
gevonden worden en zal dus niet gaan schreeuwen, maar een 
vinger opsteken. 

 
Opmerking 
Alleen als uitingsmogelijkheid en uitleg met elkaar kloppen, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 34 maximumscore 1 
Hij vindt de reactie: schattig / lief / aandoenlijk / keurig. 
te zien aan (één van de volgende): 
− Hij houdt zijn hoofd schuin. 
− Hij glimlacht. 
 
Opmerkingen 
Alleen als reactie en één antwoord bij ‘te zien aan’ juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
Een antwoord als: ‘Hij zegt aaaah’ mag niet goed gerekend worden. 
 

 35 maximumscore 2 
• zeggen, voorbeeld van een juist antwoord: 1 

Yo juffie Mirjam, I am back in da house. 
 
• uitleg 1 

In de uitleg moet duidelijk een link gelegd worden met straattaal. 
 
Opmerking 
Een antwoord dat niet / nauwelijks verschilt van de reactie van het publiek 
in het fragment, mag niet goed gerekend worden, zoals 
Het publiek zegt: goedemorgen (met een accent). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 36 maximumscore 1 
Ali B gebruikt een metafoor omdat (één van de volgende): 
− deze verwijst naar illegale handelingen die nog niet verjaard zijn. 
− drugs taboe zijn. / het over drugs gaat. 
− hij op een grappige manier wil laten merken dat drugs dealen niet iets 

is waar je trots op moet zijn. 
 

 37 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 
karaktereigenschap  citaat 
zorgzaam nog moet koken, voor mij en mijn broer, als 

alleenstaande moeder 
ondernemend Ze pakt de telefoon en gaat bellen met mijn 

oma. 
bezorgd / bang / ongerust Ga alsjeblieft kijken bij de ambulance of er 

een ongeluk gebeurd is. 
zorgzaam / Ze kent haar  
kinderen goed. / ongerust 
 

Als er iets is met mijn zoon, is er iets met  
mijn zoon, gaan jullie kijken bij de ambulance 
alsjeblieft. 

 
per juist antwoord (karaktereigenschap en citaat) 1 
 
Opmerkingen 
De karaktereigenschappen moeten van elkaar verschillen. 
De karaktereigenschappen uit de vraag mogen niet meer gebruikt worden. 
Wanneer Ali B niet geciteerd wordt, geen scorepunten toekennen. 
Wanneer het citaat gaat over Ali B en niet over zijn moeder, geen scorepunten 
toekennen. 
 

 38 maximumscore 1 
verandering: van totaal naar een spot/speciaaltje 
effect (één van de volgende): 
− De eenzaamheid / het alleen zijn van Ali B wordt versterkt. 
− Het verdriet van Ali B wordt versterkt. 
 
Opmerking 
Alleen als verandering en effect juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 2 
boos: door harde/luide stem 
ongerust/verdrietig: door snik in ‘haar’ stem / geknepen stem of hoge stem 
/ overslaande stem 
hoopvol: door zachte stem 
 
indien stemgebruik bij de drie emoties juist 2 
indien stemgebruik bij twee emoties juist 1 
indien stemgebruik bij minder dan twee emoties juist 0 
 

 40 maximumscore 2 
indien in de monoloog duidelijk is wie het personage is en tegen wie hij  
praat en indien omkering wordt gebruikt 2 
indien in de monoloog duidelijk is alleen wie het personage is of alleen 
tegen wie hij praat en indien omkering wordt gebruikt 1 
indien geen omkering of geen monoloog wordt gebruikt 0 
indien veel minder dan vijftig woorden 0 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
personage: minister-president  
monoloog: 
Zeer geacht volk, 
Hier spreekt uw minister-president. 
Jongens, luister nou even. 
Ik wil als jullie minister-president even de aandacht. 
Luister nou. 
Hè toe nou. 
Niet zo flauw doen. 
Luister! 
Jullie kunnen best even naar mij luisteren. 
Oké, oké, ik snap dat jullie niet zo’n zin hebben vandaag. 
Vooruit dan maar. 
Volgende keer beter. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 De Storm - De Toneelmakerij / Firma Rieks Swarte, Liesbeth Coltof, Rieks Swarte 
bron 2 Alabama Chrome - The Sadists (Viktor Griffioen, Erik van der Horst, Kaspar 

Schellingerhout); Orkater/De Nieuwkomers 
bron 3 Ali B geeft antwoord - Ali B; Tros 
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