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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 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 59 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1 Alice in Wonderland 
 

 1 maximumscore 1 
Ze is te groot voor het huisje / de (kinder)kamer / de doos waarin ze zit. 
ook goed: Ze is groot ten opzichte van de kleine muziekinstrumenten. 
 
Opmerking 
Als er geen relatie met de omgeving is gelegd, bijvoorbeeld: ‘Ze is groot’, 
geen scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 1  
houding (twee van de volgende): 
− Ze houdt zich krampachtig/stevig vast aan het huisje / de 

(kinder)kamer / de doos. 
− Ze heeft haar benen ingetrokken / ze heeft haar benen om elkaar 

gedraaid. 
− Ze zet zich schrap met haar voeten op de grond. 
− Ze kruipt in de hoek van het huisje / de (kinder)kamer / de doos. 
 
Opmerkingen 
Een antwoord als: ‘Je ziet dat aan haar benen’ mag niet goed gerekend 
worden. 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
soort vormgevingsmiddelen met beschrijving: 
− licht of decor: Er bewegen figuren over het decor omhoog waardoor het 

lijkt alsof Alice naar beneden valt. / Projectie op de kast die omhoog 
beweegt, zodat het lijkt alsof Alice naar beneden valt. 
attribuut/rekwisiet: Er beweegt een pop naar beneden (langs 
wortelfiguren / tussen decorstukken). 

 
per soort vormgevingsmiddel met beschrijving 1 
 
Opmerking 
In geval van keuze licht is ook goed: ‘speciaaltje’: spot op Alice zodat het 
lijkt alsof ze in/door een tunnel valt. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 1 
spel (twee van de volgende): 
− Ze beweegt als een kind omdat ze ondersteboven gaat staan. 

Ze denkt / praat als een kind omdat ze zegt: ‘Val ik wel naar het 
middelpunt van de aarde’ / ‘dat heb ik op school geleerd’ / ‘Val ik wel 
dwars door de aarde heen naar de andere kant van de wereldbol’ / 
‘Daar lopen de mensen op hun hoofd’. 

− Ze praat hoog / licht (zoals kinderen dat kunnen doen). 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 2 
karaktereigenschap met beschrijving (drie van de volgende): 
− keurig/netjes: Hij klopt zichzelf schoon. 
− nerveus/paniekerig/chaotisch: Hij beweegt snel, schrikt heel erg / snel. 
− snel geïrriteerd: Hij gebaart met gefronste wenkbrauwen dat Alice haar 

mond moet houden. 
− vergeetachtig/verward: Hij zoekt zijn horloge, omdat hij is vergeten 

waar het horloge is. 
− punctueel/precies: Hij controleert de tijd op zijn horloge. 
 
indien drie karaktereigenschappen met beschrijving juist 2 
indien twee karaktereigenschappen met beschrijving juist 1 
indien minder dan twee karaktereigenschappen met beschrijving juist 0 
indien het verband tussen karaktereigenschap en het spel niet gelegd is 0 
 

 6 maximumscore 1 
(Ze is normaal voordat ze drinkt, en vervolgens) 
groot - normaal - klein - normaal - klein - normaal 
(voordat ze het koekje proeft.) 
 
Opmerking 
Alleen als het hele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat door de truc die in haar kostuum is 
verwerkt haar lichaamsomvang kan veranderen. 
 
• truc in kostuum 1 
• daardoor verandering van lichaamsvorm mogelijk 1 
 
voorbeelden van juiste antwoorden (één antwoord): 
− Het kostuum van Alice is rekbaar en wordt door onzichtbare draden 

vanuit de coulissen uit elkaar getrokken waardoor ze heel groot (of 
klein) wordt. 

− Het kostuum van Alice wordt met lucht opgepompt, waardoor ze heel 
dik wordt. 

− Het kostuum van Alice heeft uitvouwbare stelten die ze uitklapt, 
waardoor ze heel lang wordt. 

 
 8 maximumscore 1 

handeling: Alice krijgt de deurtjes niet goed (tegelijk) open. 
gevolg: Konijn komt daardoor te vroeg op en moet wachten. 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord bij handeling en bij gevolg juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 9 maximumscore 1 
black-out 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 10 maximumscore 2 
Dat het personage rups relaxed is, blijkt uit: 
 
vormgevingsmiddel (één van de volgende): 
− muziek: Er is rustige / relaxte muziek onder zijn spel. 
− attribuut: (hasj)pijp 
 
fysiek spel: Hij beweegt vloeiend terwijl hij rustig op zijn lijf zit. 
 
zijn stemgebruik (één van de volgende): 
− Hij praat met veel tussenpozen / met veel rustige pauzes. 
− Hij rekt woorden uit. / Hij praat overdreven melodieus. 
− Hij praat langzaam / achter in zijn keel. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 11 maximumscore 2 
In het antwoord moeten zowel ‘vals’ als ‘kostuum als decor’ tot uiting 
komen. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Kazige Kat heeft een grote stinkende kaas als zwemband om zijn heupen, 
zodat het lijkt (als de acteur gaat zitten) dat hij op een grote kaas zit. Als 
iemand te dichtbij komt, klappen scherpe stekels als dichtklappende 
muizenvallen uit de kaas. 
 
indien in het antwoord zowel ‘vals’ als ‘kostuum als decor’ tot uiting komen 2 
indien in het antwoord alleen ‘vals’ of ‘kostuum als decor’ tot uiting komt 1 
indien geen van beide tot uiting komen 0 
 

 12 C / drama (voor beide antwoorden C in WOLF invullen) 
 
 
 



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− vertragen van handelingen en/of gebaren 
− dichter naar Alice toe schuiven / dicht op Alice zitten/staan 
− heel dicht bij het gezicht van Alice praten 
− een wijds gebaar maken / wijzen 
− langzamer / geheimzinniger praten 
− de tong uitsteken 
 
Opmerkingen 
De antwoorden moeten betrekking hebben op spel tijdens de verandering 
van sfeer. 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 14 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze is groot in verhouding tot de anderen op het toneel. 
− Ze torent boven het toneel / iedereen uit. 
− Ze is niet meer opgesloten / staat vrij. 
− Ze heeft een open houding. 
− Ze staat rechtop. 
− Ze baadt in het licht. 
− Ze draagt een witte, opvallende jurk. 
− Ze draagt een kostuum voor volwassene. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 2 Thaibox Verdriet 
 

 15 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− De jongen heeft zijn ogen dicht / is een dromer. 
− De jongen heeft een traan in zijn rechteroog. 
− De jongen ziet er niet uit als een bokser / is te mager / lijkt kwetsbaar. 
− De jongen buigt zijn hoofd (een teken van lage status) / heeft een naar 

binnen gekeerde houding. 
− De titel staat met balpeninkt op de borst van de jongen (de pen en 

poëzie). 
− Het woord ‘verdriet’ uit de titel maakt duidelijk dat het ook over 

gevoelens gaat. 
 
voorbeelden van niet juiste antwoorden: 
− De jongen is bloot van boven (normaal bij boksen). 
− ‘rozen’ bij de letters (gaat alleen over de locatie ‘Het Rozentheater’)  
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 

 
 16 maximumscore 2 

• dramatische tijd: de tijd die het verhaal van de voorstelling bestrijkt 1 
• dramatische tijd in de voorstelling: van vijf dagen voor tot en met de 

dag van het boksgala 1 
ook goed: zes dagen (begint vijf dagen voor de wedstrijd en eindigt op 
de wedstrijddag) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
• voordelen (twee van de volgende): 1 

− Het gevoel van een sportwedstrijd wordt heel echt/realistischer. 
− Het leidt tot een mise-en-scène met veel dynamiek/beweging. 
− mogelijkheid om snel de vierde wand te doorbreken 
− Publiek ziet publiek, waardoor je de voorstelling meer als groep 

ziet / je op elkaar reageert. 
− meer betrokkenheid van het publiek 
− Als je vaker naar de voorstelling gaat, kun je de voorstelling van 

verschillende kanten zien. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij ‘voordelen’ juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• nadelen (twee van de volgende): 1 

− Je ziet heel vaak de rug van een acteur. 
− Spelers moeten zoveel bewegen dat het onrustig kan overkomen. 
− Spelers moeten veel bewegen om zichtbaar te zijn voor het 

publiek. 
− Het publiek tegenover je kan je afleiden. 
− Een speler is veel vaker afgedekt door een andere speler. 
− Er zijn nauwelijks plaatsen om spelers en decor te ‘verstoppen’ op 

momenten dat ze ‘af’ zijn / niet nodig zijn in de scène. 
− Spelers komen op tussen het publiek, dus ze zijn zichtbaar als ze 

nog niet in hun rol zijn / in de scène zitten. 
− De mogelijkheden om decor te gebruiken zijn beperkt (,want het 

decor dekt snel spelers af). 
− minder verstaanbaar (bij rug van acteur naar publiek) 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij ‘nadelen’ juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 18 maximumscore 2  
• tempoverandering (één van de volgende): 1 

− “Zeker ook z’n baasje kwijt” zegt hij sneller. 
− Vanaf “twee geliefden zingen samen” t/m “waterdieren” versnelt hij. 
− Vanaf “mensenhart laat kloppen” versnelt hij. 
− “Dit zou mijn vader” iets langzamer uitgesproken  
− “kunnen zijn” wordt versneld uitgesproken. 
 

• pauze (één van de volgende): 1 
− pauze voor en na “verlaten” 
− Voor “zal ik mij vannacht verhangen” neemt hij even een pauze. 
− pauze na “Ik kijk omhoog” 
− pauze na “Grijnslacht” 
− pauze voor “ik denk mijn God”  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− muziek: is opzwepend / heeft een pompende/snelle beat / lage. 

bastonen / donker geluid. 
− rekwisieten: De stootkussens zijn zwart. 
− licht: is rood licht/heel weinig licht. 
− kostuums: zijn zwart met zwarte kappen / schedel- of skeletmaskers. 
 
Opmerkingen 
Alleen als twee soorten vormgevingsmiddelen met uitleg juist zijn, 
1 scorepunt toekennen. Een antwoord als ‘Het wordt eng.’ / ‘Het is nacht.’ 
mag niet goed gerekend worden. 
 

 20 maximumscore 1 
Er wordt een boksring opgebouwd (voor de wedstrijd die aan het eind van 
de voorstelling zal plaatsvinden). De dag van de wedstrijd komt dus 
dichterbij. 
 
Opmerking 
In het antwoord moet duidelijk het verband boksring - tijdsverloop worden 
gelegd. Het antwoord ‘er wordt een boksring opgebouwd’ alleen is niet 
voldoende en mag niet goed gerekend worden. 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee antwoorden): 
− het licht uitdoen / black-out / donkerslag 
− de decorwisseling maskeren door er iets voor te zetten / hangen 

(gordijn/scherm/decorstuk) 
− een andere plek belichten dan waar het decor gewisseld wordt 
− de focus door spel verplaatsen naar een andere plek dan waar het 

decor gewisseld wordt 
 
per juist antwoord 1 
 

 GT-0415-a-16-1-c 12 lees verder ►►► 
 



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
 
tekstgedeelte/citaat verandering houding reden 
1 maar dat is die gast … Hij schiet overeind  

 
omdat hij verbaasd is 
over wat hij hoort. 
 

2 man, jij bent gek Hij gaat achterover 
liggen  
 

omdat hij Tom niet meer 
volgen kan / omdat hij 
afhaakt. 
 

3 waarom heb je mij dit niet … Hij komt overeind, komt 
dichterbij, buigt naar 
Tom toe  
 

omdat hij duidelijk wil 
maken dat hij er is voor 
zijn vriend. 

 
indien de drie antwoorden (houding en reden) juist 2 
indien twee antwoorden (houding en reden) juist 1 
indien minder dan twee antwoorden (houding en reden) juist 0 
 

 23 maximumscore 1 
de vierde wand doorbreken 
 

 24 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− Hij kijkt naar beneden / naar zijn handen. 
− Hij houdt zijn hand voor zijn gezicht. 
− Hij zit ineengedoken. 
− Hij houdt zijn handen tegen zijn achterhoofd. 
− Hij buigt zijn hoofd. 
− Hij kijkt weg / opzij. 
− Hij houdt zijn knieën naar binnen gericht. 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
• werkelijkheid, omdat (twee van de volgende): 1 

− de acteurs elkaar echt slaan / pijn doen 
− ze echt lang hebben moeten trainen om zo te vechten 
− er (nog) geen duidelijke opbouw/winnaar is / het lijkt of er geen 

afspraken zijn gemaakt 
− het speelt in een boksring / het begint en eindigt met een gong / er 

in dit stukje geen merkbaar verschil is tussen een bokswedstrijd en 
theater 

− ze hijgen/ademen / ze moe worden 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij ‘werkelijkheid’ juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• spelwerkelijkheid, omdat (twee van de volgende): 1 

− dit geen boksers zijn maar acteurs 
− het gevecht, het verloop van het gevecht en de uitslag in een 

verhaal passen 
− de winnaar al bekend is / de afloop is afgesproken 
− de acteurs zich wel inhouden, zodat ze elkaar niet blesseren 
− er muziek onder gespeeld wordt om het spannender te maken 
− het publiek stil is en zich serieus gedraagt / en zich heel anders 

gedraagt dan bij een bokswedstrijd 
 ook goed: omdat ze moeheid spelen vanwege hijgen/ademen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden bij ‘spelwerkelijkheid’ juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 26 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− fragment 1: Het fragment wordt een clownsscène / slapstick / grappig. 
− fragment 2: De relaxte muziek en de tekst over liefde vormen een 

scherp contrast met de scène. Het fragment wordt daardoor extra 
heftig. / Je voelt dat er meer aan de hand is dan slaan / dat geweld 
zinloos is. / De muziek zet het gevecht op afstand.  

− fragment 3: De trieste, klassieke muziek vormt een scherp contrast met 
de scène. Zie de antwoorden bij fragment 2. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
• (Tom wil dat Boris doorgaat met dichten, maar Boris) twijfelt 1 
• (Boris wil dat Tom blijft, maar) vindt het moeilijk dat te vragen 1 
 

 28 maximumscore 1 
Het spel is gevoelig en zacht. 
De vormgevingsmiddelen in dit fragment (decor, kostuums, rekwisieten) 
verwijzen naar een boksschool: een harde omgeving. 
 
Opmerking 
Alleen als het hele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 3 All Stars 
 

 29 maximumscore 1 
Het wedstrijdrooster staat niet in het clubblaadje. 
Niemand wil/kan Bram helpen. / Niemand weet waar het is. 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 30 maximumscore 1 
tweede verhaallijn: Het meisje gaat bij haar vriendje weg. 
Dit zie je aan het inpakken van een koffer / aan de interactie tussen 
Johnny en Kayleigh. 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘Jongen en meisje maken ruzie’ ( benoemen van actie, geen 
introductie van een verhaallijn), mag niet goed gerekend worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 3 
In de monoloog moet duidelijk worden: 
− reden waarom hij denkt dat hij het niet kan 
− reden waarom hij denkt dat hij het wel kan 
− moment van schakelen / reden voor de omslag 
 
per juist element 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
(Ik kan helemaal geen voorzitter worden.) 
Niemand luistert ooit naar mij. 
Mijn vrienden denken dat ik dat kan. 
Kan ik een leider zijn? 
Mijn moeder zei altijd dat ze in mij een groot leider zag. 
Zou ze dan toch gelijk hebben? 
Dit is mijn kans. 
(Ik doe het, jongens!) 
 

 32 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− attribuut: Hij ruimt ballonnen / stickers / posters / de bananenschil op 

(Hij laat zich sturen.) 
− muziek: Er klinkt zielige (langzame) muziek. 
− geluid: Hij komt net op het eindsignaal het voetbalveld oplopen om 

mee te voetballen. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 1 
Peter hoort er niet bij, omdat (één van de volgende): 
− hij niet direct / te laat reageert. 
− hij niet blij is, omdat/terwijl iedereen blij is / omdat hij niet heeft 

meegespeeld. 
− hij blijft staan en niet direct meeloopt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 34 maximumscore 2 
• titel: In de titel moet het gekozen maatschappelijk thema duidelijk 

uitkomen. De titel moet verwijzen naar Peter 1 
• uitleg van titel in relatie tot thema en Peter 1 
 
voorbeelden van een juiste titel met uitleg: 
Je bent goed zoals je bent, Peter! 
uitleg: omdat het maatschappelijk thema is: alleen staan in een groep /  
buiten de boot vallen / anders zijn dan anderen 
 
Accepteer die bal! 
uitleg: ondanks het feit dat hij misschien wel een ‘balletje’ is, hoort hij er 
wel bij 
 

 35 maximumscore 2 
− Mark: hij is gemakzuchtig/lui. 

Blijkt uit de opmerking van haar: “Ik heb Rick altijd, altijd.” / Hij neemt 
de telefoon niet op. 

− Willem: hij is relaxed/droog/grappenmaker. 
Blijkt uit zijn reactie op het telefoontje: Hij denkt dat hij een hijger aan 
de telefoon heeft en zegt: “Ik denk dat u mijn vrouw moet hebben.” 

− Nemo: hij is zweverig. 
Blijkt uit het strelen van een beeld / uit zijn reactie op het hijgen: “Het 
zit diep man, diep” / uit zijn reactie: “Poldervogels, gekke vogels”. 

 
indien van de drie personages karaktertrek en verwijzing juist 2 
indien van twee personages karaktertrek en verwijzing juist 1 
indien van minder dan twee personages karaktertrek en verwijzing juist 0 
 

 36 maximumscore 2 
− De ‘Poldervogels’ zijn sterk/sterker dan de ‘Swiftboys’: “Ik ben aan het 

trainen geslagen; laten we er nou echt iets van proberen te maken, 
hè?” 

− De ‘Poldervogels’ spelen agressief: “Ik ben erg gehecht aan mijn 
ledematen.” / “Ik ben er helemaal klaar voor.” 

− De ‘Poldervogels’ hebben eerder tegen de ‘Swiftboys’ gespeeld; zijn 
racistisch / Paul heeft een onaangename herinnering aan de 
‘Poldervogels’: “Die jongens houden niet van mij.” 

 
indien de drie antwoorden met citaat juist 2 
indien twee antwoorden met citaat juist 1 
indien minder dan twee antwoorden met citaat juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 37 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− witte streepjes / vlekjes in het beeld 
− Het beeld is met opzet flets gemaakt. 
− Alleen de letters hebben een (tweede) kleur/ het filmpje van de jongens 

is ‘zwart-wit’ (met een steunkleur) / Er is een filter over het beeld 
aangebracht (waardoor kleuren afgezwakt zijn). 

− De hoeken van het beeld zijn zwart, zodat de film oud lijkt (zoals bij 
oude homemovies).  

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen 
 

 38 maximumscore 1 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
reactie 1: “wat gaat ie doen/gaat ie scoren?” 
reactie 2: “Hij zit erin/goal!/doelpunt/jaaaaaaa!!!!!” 
reactie 3: “Je bent geweldig, pappa!” 
 
Opmerkingen 
Alleen als drie reacties juist beschreven zijn en in de directe rede staan, 
1 scorepunt toekennen. 
Een denktekst mag niet identiek zijn aan de tekst. “Ja” als derde denktekst 
is dus niet juist. 
 

 39 maximumscore 2 
− mimiek: Johnny heeft een grote frons. / Paul kijkt met grote ogen naar 

Mark. / Willem heeft een krampachtig lachje om zijn mond. / Ze gaan 
ernstig kijken. / Hun lach verdwijnt. 

− intonatie: Mark laat een lange stilte vallen na “hij, hij hij…….” / “Ik kom 
wat vroeger” zegt hij harder en met meer nadruk / Marks stem gaat van 
opgewekt naar aarzelend. 

− vormgevingsmiddel: muziek: Nadat de luier is geopend, verdwijnt het 
kinderkamerdeuntje. 

 
indien de drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
maatschappelijk thema: racisme 
hoofdpersoon: Paul 
omdat hij geschikt is om dit thema te laten zien, want hij is zwart en kan 
met racisme te maken hebben 
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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 Alice in Wonderland - Orkater / Holland Symfonia, Geert Lageveen, Leopold Witte 
bron 2 Thaibox Verdriet - De Toneelmakerij, Liesbeth Coltof 
bron 3 All Stars, Peter for President / Zeven jongens en een baby; Vara 
 
 
 
 
 
 

einde   GT-0415-a-16-1-c 19  
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