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 drama CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 61 scorepunten worden behaald. 
 
 
 



 GT-0415-a-17-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Blok 1 De zere neus van Bergerac 
 

 1 maximumscore 2  
twee van de volgende: 
− De kranten lijken vergeeld (dus oud). 
− De letters zijn in een oude schrijfstijl.  
− de ouderwetse illustraties/tekenstijl/advertenties 
− de ouderwetse kapsels 
− De foto’s zijn in zwart/wit / hebben geen kleur. 
− De kraag/kleding van beide mannen is ouderwets. 
 
per juist antwoord 1 
 

 2 maximumscore 1 
De decorwisseling markeert de overgang naar een andere scène / naar  
een flashback. 
 

 3 maximumscore 2 
• soort vormgevingsmiddel (één van de volgende): 1 

− kostuum 
− decor 

• twee kenmerken bij het vormgevingsmiddel 1 
 
soort vormgevingsmiddel kenmerken: dat zie je aan 
kostuum − de dure/glanzende stof 

− de versierde stof 
− de pruiken 
− de kanten kragen 
− de chique schoenen (van de man) 

decor − de kanten gordijnen/kanten hemel 
van de wieg 

− de rijkversierde muren 
− de zuilen/kandelaren/beelden als 

decoratie 
− de hoge bovenkant (hemel) van de 

wieg 
 
Opmerkingen 
Alleen als twee kenmerken juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Het antwoord ‘een grote jurk’ is niet juist, want daar alleen blijkt geen 
rijkdom uit. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 1 
De poppenspeler duwt (met zijn vinger) het stokje dat de neus moet 
voorstellen door, zodat het lijkt of de neus groeit. 
 

 5 maximumscore 2 
• hoge status 1 
• kenmerken (drie van de volgende): 1 

− loopt rechtop 
− zet voeten breed/uitgedraaid neer 
− maakt grote passen / neemt ruimte in 
− schouders achteruit 
− beweegt rustig 
− kin omhoog 
− borst vooruit 
− maakt oogcontact 

 
Opmerkingen 
Alleen als drie kenmerken juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Het antwoord ‘krachtige stem’ is niet juist, want de stem behoort niet tot de 
fysieke kenmerken. 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden (drie van de volgende): 
− Hij stopt z’n zwaard te laat/trager terug. 
− Hij antwoordt Capitain de Balzac trager dan de anderen. 
− Hij neemt het gezegde ‘kloten tonen’ letterlijk (en daarom laat hij zijn 

broek zakken). 
− De medecadetten lachen Chris uit. 
− Capitain de Balzac zegt tegen Chris: “Jij hebt het buskruit bepaald niet 

uitgevonden”. 
− Hij kijkt dom voor zich uit. 
− Capitain de Balzac zegt tegen Chris: “Maar door jou zakt het [IQ] nog 

verder naar beneden.” 
 
Opmerking 
Alleen als drie voorbeelden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 1 
Cyrano rijmt, omdat (één van de volgende): 
− hij wil laten zien dat hij (goed) kan rijmen. 
− hij wil laten zien dat hij slim is. 
− hij zich wil uitsloven. 
− hij daarmee de aandacht krijgt. 
− hij wil laten zien dat hij beter is dan Capitain de Balzac. 
− hij Capitain de Balzac te slim af wil zijn / de mond wil snoeren / het 

gezag van Capitain de Balzac wil ondermijnen. 
 

 8 maximumscore 3 
• De monoloog heeft minimaal 5 zinnen 1 
• Chris beschrijft hoe lief/mooi/geweldig Roxanne is 1 
• Het karakter van Chris (dom) komt naar voren 1 
 
voorbeeld: 
O Roxanne, wat ben je toch een lekker ding. 
Oe, twerk it bitch. 
O sorry, ik liet me even gaan. 
Ik krijg toch zo de kriebels van je in mijn buik. 
Mèèèn, wat ben je lekker baby. 
 
Opmerking 
Als het stuk geen monoloog is, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
 

 9 maximumscore 1 
spel (één van de volgende): 
− (actie:) 

(De focus blijft op de voorgrond, omdat) de spelers in normaal tempo 
spelen 
(terwijl op de achtergrond) de spelers in slow motion bewegen. 

− (tekst:) 
(De focus blijft op de voorgrond, omdat) de spelers tekst hebben 
(terwijl op de achtergrond) de spelers geen tekst hebben. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
soort vormgevingsmiddel met uitleg (één van de volgende): 
− licht: 

(De focus blijft op de voorgrond, omdat) de spelers in een felle spot 
staan 
(terwijl op de achtergrond) het licht gedimd is en/of een blauwe 
(onopvallende) kleur heeft. 

− decor:  
(De focus blijft op de voorgrond, omdat) de spelers vóór de coulissen 
staan 
(terwijl op de achtergrond) de spelers achter de coulissen staan. 

− muziek: 
(De focus blijft op de voorgrond, omdat) de relatie tussen beide 
personages wordt ondersteund door een lieflijke muziek 
(terwijl op de achtergrond) er geen muziek hoorbaar is / 
oorlogstaferelen doorgaans niet geassocieerd worden met lieflijke 
muziek. 

− geluid:  
(De focus blijft op de voorgrond, omdat) de spelers met duidelijk 
verstaanbare stemmen/in duidelijke teksten spreken 
(terwijl op de achtergrond) de oorlogsgeluiden op de achtergrond 
(eerst hard dan) zacht hoorbaar zijn / steeds goed getimed. 

 
Opmerking 
Alleen als een juiste soort vormgevingsmiddel mét juiste uitleg is gegeven, 
2 scorepunten toekennen. 
 

 11 maximumscore 1 
 
tekstgedeelte emotie van Chris reden (één van de 

volgende) 
die duizend brieven 
hebben mij… 

verrassing / verbazing − omdat het niet een 
paar brieven, maar 
bijna duizend brieven 
zijn die Cyrano 
schreef 

− omdat de ene brief 
nog mooier was dan 
de ander 

 
 12 maximumscore 1 

(Als Roxanne zegt:) “Dus ik houd van jou?” / “Het gaat om de binnenband.” 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
Hij koos voor een goede afloop, omdat (één van de volgende): 
− het publiek dan met een blij gevoel de zaal verlaat. 
− De zere neus van Bergerac een familievoorstelling is (het verhaal moet 

geschikt zijn voor alle leeftijden). 
− de boodschap (dat het innerlijk belangrijker is dan het uiterlijk) dan beter 

wordt uitgedragen. 
 
 

Blok 2 Horror 
 

 14 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− de sneden in de letters/geknipte en/of gebroken letters 
− de beschadiging van/de krassen op het oppervlak 
− de grauwe/koude kleur van de letters 
− “Jakop Ahlbom” op zijn kop 
 
per juist antwoord 1 
 

 15 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Ze kijkt naar de stoel. 
− Ze streelt de (rug- en arm)leuning van de stoel. 
− Ze gaat zitten. 
− Ze draait haar hoofd naar het tafeltje (want ze weet dat daar een boek in 

zit). 
− Ze maakt de juiste tafellade open (om het boek te pakken). 
− Ze ruikt aan/bladert door het boek. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
De denktekst:  
• is een verzonnen herinnering  1 
• geeft een emotie weer 1 
• bestaat uit twee zinnen in de directe rede 1 
 
voorbeeldantwoord: 
Soms mocht ik in je dagboek kijken.  
Dat vond ik zo spannend!  
 
Opmerkingen 
Als de directe rede niet is toegepast, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. 
De emotie moet passen bij wat de vrouw laat zien in het fragment (de emotie 
mag niet negatief zijn). 
 

 17 maximumscore 1 
cabaret  
fysiek theater x 
(panto)mime x 

 
Opmerking 
Alleen als de twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 18 maximumscore 2 
twee van de volgende soort vormgevingsmiddelen met uitleg: 
 
soort vormgevingsmiddel uitleg 
grime (Het gezicht van) de geest van de zus is 

wit geschminkt. 
licht één van de volgende: 

− De geest van de zus is blauw belicht / 
staat in spotlight. 

− Het licht schijnt (achter de geest van 
de zus) de kast uit. 

decor één van de volgende: 
− De zus zweeft door middel van een 

constructie. 
− Er komt rook uit de kast. 
− De kast gaat vanzelf dicht. 

kostuum De zus en de vrouw dragen dezelfde jurk. 
geluid Er klinkt spookachtige muziek/een 

griezelige stem/een zoemend geluid. 
 
per juist soort vormgevingsmiddel met een juiste uitleg 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
De geest van de zus komt langzaam uit de kast zweven en strekt haar armen 
uit, maar raakt haar zus nog niet. 
 

 20 maximumscore 1 
Vanaf het moment dat de vrouw zich met haar rug naar de kast toekeert, ziet 
het publiek de geest van de zus wel, terwijl de vrouw haar nog niet ziet. 
 

 21 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− haar strak/netjes/nauwkeurig opgestoken 
− donkere kleuren 
− lange rok 
− stijve/hooggesloten blouse 
− lange strakke mouwen 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 22 maximumscore 2 
• Ze is opstandig/brutaal/speels 1 
• handelingen (twee van de volgende): 1 

− met soep spelen/gorgelen / lepel boven haar hoofd houden 
− eten van het bord slurpen 
− haar zus aan het lachen maken 
− giechelen/lachen 

 
Opmerking 
Alleen als twee handelingen juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 
mooi willen zijn / seks / een vrouw/volwassen worden  
 

 24 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De personages horen de muziek niet. 
− De muziek hoort niet bij het verhaal en/of is om de scène een sfeer te 

geven. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
spanning, doordat (twee van de volgende): 
− de ouders verschijnen 
− de meisjes hun ouders nog niet zien (kennisvoorsprong) 
− een suizende toon/wind hoorbaar is 
− de belichting een kille/blauwe kleur heeft 
− het speelmuziekje vertraagt 
− de sfeer van de muziek verandert 
− één van de meisjes wordt meegenomen 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘de meisjes doen iets stiekems’ (laat geen opbouw van 
spanning zien) mag niet goed gerekend worden. 
 

 26 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De zus heeft nu hetzelfde kostuum aan als de bruid. 
− De bruid gaat af door het gordijn (en is dus even niet zichtbaar). 
− De actrices staan allebei met de rug naar het publiek. 
− De sluier verbergt het gezicht van de zuster. 
− (De arm van) de bruidegom lijkt nog steeds dezelfde vrouw vast te 

hebben. 
− De aandacht/focus van het publiek wordt naar het ‘zwevende lijk’ 

gestuurd (waardoor de wisseltruc ongemerkt kan plaatsvinden). 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 3 
• De vijf W’s zijn juist uitgelegd 2 
• De goocheltruc is beschreven én er is een duidelijk verband tussen de 

vijf W’s en de goocheltruc 1 
 
voorbeeldantwoord van uitleg vijf W’s: 
Wie: de zwerver en de oude dame 
Wat: verdwijning van het dode lichaam van de zwerver uit de kist 
Waar: op het kerkhof 
Wanneer: als de oude dame wegloopt om een bloemenkrans te halen  
Waarom: geheime ontsnapping (het ‘lijk’ leefde nog) 
 
Opmerkingen 
Als er vier W’s juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Als er minder dan vier W’s juist zijn, geen scorepunten toekennen. 
 
voorbeeldantwoord van een goocheltruc: 
De acteur die in de kist zit, kruipt via een verborgen luikje uit de kist (en 
verstopt zich vervolgens achter een grafsteen). 
 
Opmerking 
Uit het antwoord moet een duidelijk verband tussen de vijf W’s en de 
goocheltruc blijken. 
 

 28 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− met de neuzen tegen elkaar aan omhoogkomen 
− gebukt opzij springen 
− gebaren van ‘soep eten’  
− met de rechterhand in de lucht ‘schrijven’ 
− elkaars hand pakken 
− over de eigen paardenstaart strijken 
− de rokken optillen 
− (op handen en voeten) over het tapijt kruipen 
− met de knieën opgetrokken naast elkaar op de bank gaan zitten 
 
Opmerkingen 
Bewegingen die maar één van de zusjes maakt, zoals de rugrol, mogen niet 
goed gerekend worden. 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Ze draagt andere/‘volwassen’ kleding. 
− Ze heeft haar haar in een staart (net als de vrouw). 
− Ze draagt dezelfde kleding als de vrouw. 
− Haar gezicht is niet meer zo wit. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 30 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze knijpt haar ogen samen, krult haar mondhoeken omhoog en trekt de 

wenkbrauwen omhoog. 
− Ze heeft haar ogen open. 
 
 

Blok 3 PRINS 
 

 31 maximumscore 2 
• Een relatie tussen één of meerdere personages 1 
• De verbeelding van die relatie 1 
 
één van de volgende:  
− (De relatie tussen:) de vier jongens (vriendschap). 

(Dit wordt duidelijk gemaakt door:) de jongens komen (snel) na elkaar in 
beeld / de jongens staan naast elkaar en kijken naar de prullenbak / de 
vormgeving van de beelden is steeds hetzelfde. 

− (De relatie tussen:) Demi en de blonde jongen (verliefdheid). 
(Dit wordt duidelijk gemaakt door:) het meisje op het balkon wordt 
bekeken door de blonde jongen die naar boven kijkt. 

− (De relatie tussen:) de vier jongens (vriendschap). 
(Dit wordt duidelijk gemaakt door:) de jongens steken samen een rotje af. 

− (De relatie tussen:) Ayoub en Laura (verliefdheid). 
(Dit wordt duidelijk gemaakt door:) Ayoub kijkt naar Laura. 

− (De relatie tussen:) Ayoub en Laura (verliefdheid). 
(Dit wordt duidelijk gemaakt door:) zowel het beeld van Ayoub als dat 
van Laura is in slow motion.  
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Scores 
 

 32 maximumscore 1 
De regisseur heeft gekozen voor jongeren uit de wijk, omdat (één van de  
volgende):  
− zij zich beter kunnen inleven in hun rol (omdat die dicht bij henzelf ligt). 
− zij de wijk goed kennen. 
− het publiek een kijkje kan nemen in de wereld van de jongeren. 
− het publiek zich gemakkelijker kan herkennen in de personages. 
− zij niet worden ‘gehinderd’ door aangeleerde regels van de toneelschool. 
 

 33 maximumscore 1 
De ontploffende vuilnisbak is een metafoor voor (één van de volgende): 
− een liefde die Ayoub voelt voor het meisje. 
− het slechte pad dat Ayoub gaat kiezen. 
− een liefde waar Ayoub aan kapot gaat. 
− een knallende ruzie die Ayoub met zijn moeder/vrienden krijgt. 
− Ayoub zelf: hij ontploft snel. 
 
Opmerking 
Als uit het antwoord blijkt dat een leerling het begrip ‘metafoor’ begrijpt, 
1 scorepunt toekennen. 
 

 34 maximumscore 1 
Ze hebben een hogere status dan Ayoub en zijn vrienden. 
 
Opmerking 
Als de term ‘hoge status’ niet is gebruikt, geen scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− flinke spieren 
− tatoeages 
− merkkleding/sportschoenen 
− lengte (groter zijn) 
− baardgroei 
− geldbuidel/portemonnee 
 
Opmerking 
Alleen als drie kenmerken juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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 36 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Hij rolt sigaretten, omdat zijn moeder die rookt / omdat hij dat graag voor 

haar doet. 
− Hij speelt met een speldenkussen, omdat hij spijt heeft van zijn 

opmerking / dat hoort bij het naaigerei van zijn moeder / terwijl zij gaat 
naaien. 

− Hij speelt met een speldenkussen, omdat hij boos is op zijn moeder 
(want zij zegt iets naars over zijn vader). 

 
per juist antwoord 1 
 

 37 maximumscore 1 
Hij maakt zich zorgen over zijn zus / hij bemoeit zich met de 
opvoeding/vriendjes van zijn zus. 
ook goed: Hij houdt zijn moeders hand vast om haar te troosten. 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘ruzie maken’ en ‘de belediging “ik begrijp dat je geen man 
hebt”’ (is vanuit het kind / uit solidariteit met zijn vader) mag niet goed 
gerekend worden. 
 

 38 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− In de gehele scène is muziek hoorbaar. 
− De scène bevat fantasie-elementen (zoals een kroon). 
− De scène laat een miniverhaaltje zien waarin Ayoub een prins wordt. 
− De regisseur experimenteert met bijzondere belichting. 
− De scène bevat nauwelijks gesproken tekst.  
− Er worden luxeobjecten getoond (snelle auto). 
− De personages bewegen in slow motion. 
− Het drugsgebruik van Kalpa en Ayoub (is een handeling die je soms ziet 

in videoclips). 
 
per juist antwoord 1 
 

 39 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Het geluid van de automotor wordt steeds harder. 
− Het geluid/de stem “Wie heeft je pijn gedaan” herhaalt zich steeds vaker 

/ raakt steeds meer vervormd. 
ook goed: De elektronische muziek klinkt steeds harder. 
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 40 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Ayoub krijgt Laura toch / ze zegt ja / ze kussen elkaar / happy end. 
− Ayoub zet Laura een kroon op het hoofd (alsof ze een prinses is). 
− Ayoub noemt Laura zijn prinsesje. 
ook goed: dromerige muziek 
 
per juist antwoord 1 
 

 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei. 
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 De zere neus van Bergerac - het RO theater (P. Kramer / A. Ederveen / R. van Santen en 

A. Klaasen) 
bron 2 Horror - Jakop Ahlbom 
bron 3 PRINS - Sam de Jong 
 
 

einde  
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