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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 dans 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 67 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1 Fado 
 

 1 maximumscore 1 
decor/rekwisiet (één van de volgende): 
− meubilair / tafel / stoel (zoals in een kroeg) 
− lijkt rokerig 
ook goed: personen die naar het optreden kijken (zoals in een kroeg) 
 
belichting: donker uitgelicht / uitlichten ‘rook’ 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord bij zowel decor/rekwisiet als bij belichting juist is, 
1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 2 
De danseres (drie van de volgende): 
− brengt haar handen naar haar hoofd. 
− zit met haar handen in haar haar. 
− leunt achterover met hoofd in haar handen. 
− houdt haar armen gespreid. 
− danst geknield met handen op de rug. 
− verbergt met haar armen haar gezicht. 
− heeft verwrongen lichaamsdelen. 
− heeft gebalde vuisten. 
− heeft gesloten lichaamshouding. 
− heeft hoekige lichaamshouding. 
− krimpt ineen. / maakt een contraction. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 3 maximumscore 2 
Op de afbeelding moeten door de aanpassingen in tegenstelling tot de 
originele afbeelding (meer) uitingen van verdriet / scheiding / Fado 
(vertaling van fado-emoties in het lichaam en/of opstelling van de dansers) 
zichtbaar zijn. 
 
voorbeelden van een juist antwoord: 
• betekenisvolle actie: 1 

Een danseres staat met een hoekige lichaamshouding en met gebalde 
vuisten. 

• andere kunstvorm: 1 
Een gitarist zit en naast hem staat een zangeres.  

 
Opmerking 
De meubels worden buiten beschouwing gelaten. 
 

 4 maximumscore 2 
leiden - volgen 
actie - reactie 
leunen - ondersteunen 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 5 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 6 maximumscore 1 
begin: teen/voet 
eind: hoofd en (linker) elleboog 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord bij zowel begin als eind juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 2 
• soort kring: frontkring 1 
• andere typische groepsopstelling: rij; ook goed: slinger 1 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 8 maximumscore 2 
 
fragment 1 fragment 2 
alle lagen ontspannen relatie dansers 
gecontroleerde bewegingen unisono 
tempowisselingen vrijuit bewegen 

 
indien zes antwoorden juist 2 
indien vijf antwoorden juist 1 
indien minder dan vijf antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Als er per kolom meer dan drie antwoorden gegeven zijn, gelden de eerste 
drie genoemde antwoorden. 
 

 9 maximumscore 2 
drie van volgende: 
− aparte vrouwen- en mannenrollen 
− specifieke passen gebruiken 
− meer aan de regio verwante / specifieke kostuums gebruiken 
− de dansers gebruik laten maken van hun stem: zingen / roepen 
ook goed: voor werelddans specifieke attributen/rekwisieten gebruiken 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Groepsopstellingen worden buiten beschouwing gelaten. 
 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Blok 2 Stop-Motion 
 

 10 maximumscore 1 
om de sfeer / de betekenis / het thema / emotie neer te zetten 
 

 11 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Het lijkt alsof ze echt aanwezig is. 
− Het lijkt een geestverschijning. 
− Het lijkt alsof ze zweeft. 
− Het geeft een magisch effect. 
− Het is een droombeeld. 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘Het lijkt alsof ze toeschouwer is’, mag niet goed gerekend 
worden. 
 

 12 maximumscore 1 
tijdcode 00:35 
ook goed: 00:03 en 00:09  
 

 13 maximumscore 2 
Ruimte: middenlaag - op de plaats - hoekig 
Tijd: armen onregelmatig - benen regelmatig - snel 
Kracht: gecontroleerd - actief gewicht inzetten - spanning 
 
indien alle antwoorden bij de drie danselementen juist 2 
indien alle antwoorden bij twee danselementen juist 1 
indien antwoorden bij minder dan twee danselementen juist 0 
 
Opmerking 
Als per danselement meer dan drie antwoorden omcirkeld zijn, gelden de 
eerste drie omcirkelde antwoorden. 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
De dansers dragen / leggen het kalkpoeder op het podium. 
 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 16 maximumscore 2 
• opstelling 1 
 

 
 
• omcirkeling (danser vooraan rechts) 1 
 

 17 maximumscore 1 
Door het kalkpoeder (één van de volgende): 
− ontstaat een verlenging van de beweging. 
− wordt de beweging groter. 
− duurt de beweging langer. 
 

 18 maximumscore 1 
beide (zowel decor als rekwisiet) 
omdat het kalkpoeder deel uitmaakt van het toneelbeeld (decor) en ook 
wordt gebruikt bij de dans (rekwisiet) 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord (‘beide’) en de uitleg juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
spiegelen 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘synchroon/unisono’, mag niet goed gerekend worden. 
 
 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 20 maximumscore 1 
1 asymmetrisch 
2 open 
3 groot 
 
Opmerkingen 
Alleen als alle antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Als er meer dan drie kenmerken omcirkeld zijn, gelden de eerste drie 
omcirkelde kenmerken. 
 

 21 maximumscore 3 
(danseres 7, en vervolgens:) 
• eerst: 1 t/m 6 1 
• daarna: 1 + 3 + 7 en 2 + 4 + 5 + 6 1 
• ten slotte: 1 t/m 7 1 
 

 22 maximumscore 1 
leunen - steunen 
liften (tillen) 
leiden - volgen; ook goed: actie - reactie 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 2 
vier van de volgende: 
− natuurlijke lichaamshouding 
− 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 gebruikgemaakt wordt van zwaartekracht 
− voeten parallel 
ook goed: gebruik van adem als steun en/of aanzet van de dansacties   
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Kostuum wordt buiten beschouwing gelaten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
danseres/moeder: bibbert / krimpt ineen / slaat haar armen uit (alsof ze 
mee wil vliegen). 
danser/vader: streelt haar / doet zijn hand om haar heen / legt zijn arm 
over haar schouders / legt zijn hoofd tegen haar hoofd / leidt haar weg. 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord bij beide dansers juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
In het antwoord moet het beschreven videobeeld een relatie hebben met 
afscheid. 
 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Saura stapt in een trein. 
− Saura verdwijnt via de wolken naar de hemel. 
− Saura gaat met een koffer door een deur weg. 
− Het beeld van Saura vervaagt en is uiteindelijk weg. 
− Een vliegtuig stijgt op en verdwijnt uit beeld. 
− De zaadjes van een uitgebloeide paardenbloem worden weggeblazen 

en verdwijnen. 
 
Opmerking 
Alleen bijvoorbeeld een station of een deur is niet voldoende. 
 
 

Blok 3 Cinderella 
 

 26 maximumscore 2 
• dans: 1 

De stiefmoeder en stiefzusters lopen achteruit / van hem weg. 
De stiefmoeder en stiefzusters buigen (cambré) achterwaarts / van 
hem weg. 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden bij dans juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• drama (één van de volgende): 1 

− De stiefzusters knijpen hun neus dicht. 
− De stiefzusters trekken een vies gezicht. 

 
Opmerking 
Het schudden van het hoofd wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 27 maximumscore 1 
opeenvolging  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− acties over de grond (waarbij gebruikgemaakt wordt van 

zwaartekracht) 
− beweeglijkheid van de romp 
− gebruik van natuurlijke bewegingen, zoals lopen, rollen, vallen 
− natuurlijke lichaamshouding 
ook goed: gebruik van adem als steun en/of aanzet van acties 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 29 maximumscore 1 
Cinderella wordt beurtelings via haar been en via haar rug/taille 
doorgegeven. 
 

 30 maximumscore 2 
vijf van de volgende: 
− vijf voetposities 
− specifieke armhoudingen 
− opgestrekte lichaamshouding 
− uitdraaien van de benen en voeten 
− specifieke passen en houdingen 
− gebruik van spitzentechniek 
− ontkennen van de zwaartekracht 
− lifttechniek 
− sprookje als thema 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier antwoorden juist 1 
indien minder dan vier antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Muziek en kostuum worden buiten beschouwing gelaten. 
 

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

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
• theatraal middel: rekwisiet(en) 1 

uitleg: Er worden wielen gebruikt. 
ook goed: Er worden paardenkoppen meegedragen. 

• theatraal middel: kostuum 1 
uitleg: Door middel van de jurk/cape/sluier wordt de kap van de koets 
vormgegeven.  
ook goed: Er worden paardenkoppen op het hoofd gezet. 

 
Opmerking 
Alleen als de combinatie theatraal middel en uitleg juist is, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 33 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 34 maximumscore 2 
• samenwerkingsvorm corps de ballet: synchroon 1 
• vloerpatroon paar uit corps de ballet: een klein vierkant 1 
 

 35 maximumscore 2 
twee theatrale middelen met uitleg, bijvoorbeeld: 
• theatraal middel: belichting/licht 

Het licht op Cinderella wordt steeds minder totdat ze niet meer 
zichtbaar is, terwijl de rest van het podium extra wordt uitgelicht 1 

• theatraal middel: rekwisieten 
Er komen verrijdbare klokken op. Cinderella verdwijnt achter een van 
deze klokken en zo gaat ze af 1 

 
Opmerking 
Alleen als de combinatie theatraal middel en uitleg juist is, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
1 in inhoudelijke zin 
2 een verhalende functie 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 37 maximumscore 2 
1 moderne dans: actie over de grond / gebruikmaken van de 

zwaartekracht  
2 jazzdans: gebogen benen / showhouding / strakke en/of energieke 

beweging 
3 klassieke dans: spitzentechniek / uitgedraaide benen / ontkennen van 

de zwaartekracht 
 
indien drie antwoorden (danssoort en uitleg) juist 2 
indien twee antwoorden (danssoort en uitleg) juist 1 
indien minder dan twee antwoorden (danssoort en uitleg) juist 0 
 
Opmerking 
Kostuum wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Blok 4 Like 4 Real 
 

 38 maximumscore 1 
− schuin (gaan) staan (alsof metrotrein wegrijdt, afremt of versnelt) 
− schudden (alsof men meegaat met de cadans van de trein) 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 39 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Iedereen is voor zichzelf, ze hebben geen/nauwelijks (oog)contact. 
− Iedereen ziet er hetzelfde uit (in een blauw pak). 
− veel herhalende synchrone bewegingen (alsof ze alleen maar aan het 

werk zijn of achter een computer zitten) 
− De dansers lijken qua beweging op robots. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 40 maximumscore 1 
− Dansers stappen over gevallen persoon heen en laten hem aan zijn lot 

over. 
− Een acteur/danser maakt een foto/selfie met de persoon die op de 

grond ligt, maar helpt hem verder niet. 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 41 maximumscore 1 
Tijd: langzamer / (met) vertragingen  
Kracht: ontspannen; ook goed: zacht / vloeiend 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 42 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− acrobatische moves 
− afzonderlijk gebruik van verschillende lichaamsdelen 
− draaien en steunen op steunpunten anders dan je voeten 
− waving 
ook goed: individualiteit 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

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

 44 maximumscore 1 
(rekwisiet) lijkkist met de vorm van een like-duim 
(decor) op de achtergrond vuur/rituele verbranding alsof het de  
begrafenis/crematie is van sociale media 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 45 maximumscore 3 
Dansacties en danselementen dienen in relatie te staan tot de 
zeggingskracht. Zeggingskracht dient gebaseerd te zijn op het gegeven 
thema.  
 
voorbeelden van een juist antwoord: 
 
 zeggingskracht 

 
basis 
dansactie(s) 
 

danselementen 
met aspecten 

 
1 

 
(frustrerend verlangen) 

 
draaien / 
springen 

 
Ruimte: op de plaats /  
klein 
Tijd: snel 
Kracht: krachtig 
 

 
2 

 
gevecht met zichzelf 
 

 
rennen / 
vallen / rollen 

 
Ruimte: hoge en diepe  
laag / verplaatsen 
Tijd: versnellingen /  
korte dansacties 
Kracht: gespannen 
 

 
3 

 
innerlijke kracht  

 
lopen / glijden 

 
Ruimte: van voor naar  
achter 
Tijd: regelmatig ritme 
Kracht: licht 
 

 
indien bij 1, 2 en 3 alle aspecten: zeggingskracht, dansacties en  
drie danselementen juist worden benoemd en deze juist in relatie met  
elkaar staan 3 
indien twee keer alle aspecten: zeggingskracht, dansacties en drie 
danselementen juist worden benoemd en deze juist in relatie met elkaar 
staan 2 
indien één keer alle aspecten: zeggingskracht, dansacties, drie 
danselementen juist wordt benoemd en deze juist in relatie met elkaar  
staan 1 
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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 
 
blok 1 Fado - Vasco Wellenkamp; Internationaal Danstheater (i.s.m. Companhia Portuguesa de 

Bailado Contemporaneo) 
blok 2 Stop-Motion - Sol León & Paul Lightfoot; Nederlands Dans Theater 
blok 3 Cinderella - Christopher Wheeldon; Het Nationale Ballet 
blok 4 Like 4 Real - Marco Gerris & Cast; ISH 
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