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Bijlagen n 

Hoofdstukk 4 

Paragraaff  5.3 
1.. Analyse theoretische en praktische componenten bij CVK3, voor 

havoo en voor vwo 
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Eindterm m 

Domeinn A: 
Vaktheorie e 

Subdomein:: Drama 
enn maatschappij 
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Subdomein: : 
Betekenis s 

4 4 

Inhoud d 

Dee kandidaat kan 

samenhangenn aangeven tussen de volgende drie ge-
gevens: : 

 verschillende functies van toneel: 
 vorm en inhoud van toneel: 
 een gegeven cultureel-maatschappelijke context. 

dee kenmerken benoemen van enige theatrale uitings-
vormenn en orale tradities uit niet-vvesterse culturen. 

enigee dramatische aspecten benoemen die gebruikt 
wordenn bij het vormgeven van informatie op televi-
sie. . 

Dee kandidaat kan 

verschillendee theatrale conventies (iconografie) en 
dee betekenissen die /e kunnen oproepen aangeven en 
inn voorstellingen en tv-drama aanwijzen. 

Theoriee of 
Praktijk k 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 
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Subdomein:: Be-
schouwen n 

Toneelkritiek k 

5 5 

6 6 

Domeinn B: 
Praktijk k 

Subdomein:: Spelen 

Improviseren n 

7 7 

8 8 

Stemgebruik k 

9 9 

10 0 

Fysiekk spelen 

I I I 

12 2 

13 3 

Onderzoeken n 

14 4 

Dee kandidaat kan 

eenn toneelvoorstelling informatief beschrijven. Hij 
heeftt daartoe een toneelvoorstelling bezocht in een 
voorr toneel ingerichte ruimte. 

bijj  een presentatie van anderen aangeven met welke 
theatralee middelen de inhoud vormgegeven is en kan 
eenn eigen mening gegeven over de effectiviteit van 
enkelee van deze middelen. 

Dee kandidaat kan 

tijdenss zijn spel met anderen alle hierna genoemde 
spelgegevenss met elkaar combineren en consequent 
toepassen. . 
Spelgegevenss zijn: rol. actie, motief, ruimte plaats. 
tijd.. verhaal. 

tijdenss zijn spel met anderen impulsen accepteren, 
dezee combineren met de reeds aanwezige spelgege-
venss en integreren in het totaal van zijn spel. Impul-
senn kunnen onder meer zijn: tegenspel van anderen, 
reactiess van het publiek, rekwisieten, decorstukken. 

Dee kandidaat kan 

eenn tekst (proza en poëzie) met gebruikmaking van 
voordrachtstechniekenn vormgeven. Voordrachtstech-
niekenn zijn: tempo, pauzering, intonatie, ritme, inten-
siteit,, klankkleur. 

mett de stem in zijn spel gebruik maken van timing. 

Dee kandidaat kan 

eenn wisseling van personage aangeven door verande-
ringg van bewegingspatroon. 

inn zijn spel door gebaren, handelingen en bewegin-
genn gebruik maken van timing. 

inn zijn fysiek spel door middel van actie en reactie de 
interactiee tussen zijn personage en de andere perso-
nagess intensiveren. 

Dee kandidaat kan 

inn spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk ana-
lyserenn en onderzoeken. 

Theorie e 

Theorie e 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 
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Subdomein: : 
Vormgeven n 

Eenn rol opbouwen 

15 5 

16 6 

Scèness maken 

17 7 

Ensceneren n 

18 8 

Vormgevenn met ma-
terielee middelen 

19 9 

Subdomein:: Presen-
teren n 

Optreden n 

20 0 

Informeren n 

21 1 

Dee kandidaat kan 

inn een roltiguur verschillende kenmerken aanbrengen 
enn in spel vormgeven. 

bijj  het opbouwen van een rol. op basis van het han-
delingsverloopp het personage een dramatische ont-
wikkelingg door laten maken. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het uitwerken en vormgeven van een scène reke-
ningg houden met de intentie die hij met de scène 
heeftt ten opzichte van het publiek. Intenties zijn on-
derr andere: laten meeleven, laten nadenken, verma-
ken,, boeien, informeren, ontroeren. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het uitwerken en vormgeven van een scène reke-
ningg houden met het gebruik en de werking van on-
derr andere: 

 kijkrichting: 
 afstand en positie ten opzichte van medespelers en 
publiek: : 
 ruimte verdeling van het speelvlak: 
 looplijnen: 
 hoogte: 
 diepte. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het vormgeven van een scène minstens twee 
vormgevingsmiddelenn functioneel toepassen. 
VormgevingsmiddelenVormgevingsmiddelen zijn: decor, rekwisieten, licht, 
geluid,, grime, kostuums. 

Dee kandidaat kan 

zijnn vaardigheden opgedaan bij spelen en vormgeven 
functioneell  toepassen in een optreden voor een pu-
bliek,, zowel solo als samen met anderen. 

Dee kandidaat kan 

hett publiek bij een voorstelling van de nodige infor-
matiee voorzien, zoals de beschrijving van de inhoud, 
dee opvatting van de regisseur. 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Theorie e 
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Domeinn C: Oriëntatie 
opp studie en beroep 

22 2 

23 3 

24 4 

Dee kandidaat heeft 

informatiee verzameld over \ervolgopleidingen en 
beroepenn waarin kunst en cultuur een rol spelen. 

informatiee verzameld over vervolgopleidingen en 
beroepenn waarin de bij drama verworven algemene 
enn specifieke kennis en vaardigheden een rol kunnen 
spelen. . 

onderzochtt in hoeverre hij beschikt over capaciteiten 
enn interesses die wenselijk dan wel noodzakelijk 
wordenn geacht voor gewenste vervolgopleidingen. 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 

Totaall  theorie: 1 ] 
Totaall  praktijk: 13 

file:///ervolgopleidingen


BIJLAGEN N 253 3 
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Inhoud d 

Dee kandidaat kan 

samenhangenn aangeven tussen de volgende drie ge-
gevens: : 

 verschillende functies van toneel: 
 vorm en inhoud van toneel: 
 een gegeven cultureel-maatschappelijke context. 

dee kenmerken benoemen van enige theatrale uitings-
vormenn en orale tradities uit nict-westerse culturen. 

enigee dramatische aspecten benoemen die gebruikt 
wordenn bij het vormgeven van informatie op televi-
sie. . 

aangevenn met welk doel een bepaald dramatisch as-
pectt wordt gebruikt bij het vormgeven van informa-
tiee op televisie. 

Dee kandidaat kan 

dee geschiedenis van het Griekse theater tot het he-
dendaagsee westerse theater in hoofdlijnen aangeven 
doorr van ten minste drie speelstijlen en twee voor 
toneell  belangrijke personen uit verschillende perio-
denn de historische en/of sociaal-maatschappelijke 
contextt aan te geven. 
Voorr toneel belangrijke personen zijn onder meer: 
Aristoteles.. Shakespeare. Brecht. Peter Brook. 

Dee kandidaat kan 

dee onderlinge samenhang benoemen van de begrip-
penn personage, rol. dramatisch gegeven, tijd. ruim-
te/plaats,, handeling, actie, motief, conflict, hande-
lingsverloop,, spanning, fabel en plot. 

verschillendee theatrale conventies (iconografie) en 
dee betekenissen die ze kunnen oproepen aangeven en 
inn voorstellingen en tv-drama aanwijzen. 

Theoriee of 
Praktijk k 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 

Theorie e 
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Praktijk k 
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Improviseren n 
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Stemgebruik k 

12 2 

13 3 

Fysiekk spelen 

14 4 

15 5 

16 6 

Onderzoeken n 

17 7 

Dee kandidaat kan 

eenn toneeh oorstelling informatief beschrijven. De 
kandidaatt heeft daartoe een toneeh oorstelling be-
zochtt in een voor toneel ingerichte ruimte. 

bijj  een presentatie van anderen aangeven met welke 
theatralee middelen de inhoud vormgegeven is en kan 
eenn eigen mening geven over de effectiviteit van en-
kelee van deze middelen. 

Dee kandidaat kan 

tijdenss zijn spel met anderen alle hieronder genoem-
dee spelgegevens met elkaar combineren en conse-
quentt toepassen. 
Spelgegevenss zijn: rol. actie, motief, ruimte/plaats, 
tijd.. verhaal. 

tijdenss zijn spel met anderen impulsen accepteren, 
dezee combineren met de reeds aanwezige spelgege-
venss en integreren in het totaal van zijn spel. Impul-
senn kunnen onder meer zijn: tegenspel van anderen, 
reactiess van het publiek, rekwisieten, decorstukken. 

Dee kandidaat kan 

eenn tekst (proza en poëzie) met gebruikmaking van 
voordrachtstechniekenn vormgeven. Voordrachtstech-
niekenn zijn: tempo, pauzering, intonatie, ritme, inten-
siteit,, klankkleur. 

mett de stem in zijn spel gebruik maken van timing. 

Dee kandidaat kan 

eenn wisseling van personage aangeven door verande-
ringg van bewegingspatroon. 

inn zijn spel door gebaren, handelingen en bewegin-
genn gebruik maken van timing. 

inn zijn fysiek spel door middel van actie en reactie de 
interactiee tussen zijn personage en de andere perso-
nagess intensiveren. 

Dee kandidaat kan 

inn spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk ana-
lyserenn en onderzoeken. 

Theorie e 

Theorie e 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 
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Subdomein: : 
Vormgeven n 

Eenn rol opbouwen 

18 8 

19 9 

Scèness maken 

20 0 

Hnsceneren n 

21 1 

Vormgevenn met ma-
terielee middelen 

22 2 

Subdomein: : 
Presenteren n 

Optreden n 

23 23 

Informeren n 

24 4 

Domeinn C: 
Oriëntatiee op studie 
enn beroep 

Dee kandidaat kan 

inn een rollïguur verschillende kenmerken aanbrengen 
enn in spel \ormge\en. 

bijj  het opbouwen van een rol. op basis \an het han-
delingsverloopp het personage een dramatische ont-
wikkelingg door laten maken. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het uitwerken en vormgeven van een scène reke-
ningg houden met de intentie die hij met de scène 
heeftt ten opzichte van het publiek. Intenties zijn on-
derr andere: laten meeleven, laten nadenken, verma-
ken,, boeien, informeren, ontroeren. 

Dee kandidaat kan 

eenn enscenering ontwerpen, waarbij hij minstens re-
keningg houdt met twee van de volgende aspecten: 

 kijkrichting: 
 afstand en positie ten opzichte van medespelers en 
publiek; ; 
 ruimte - verdeling van het speelvlak: 
 looplijnen: 
 hoogte: 
 diepte. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het vormgeven van een scène minstens twee 
vormgevingsmiddelenn functioneel toepassen. 
Vormgevingsmiddelenn zijn: decor, rekwisieten, licht, 
geluid,, grime, kostuums. 

Dee kandidaat kan 

zijnn vaardigheden opgedaan bij spelen en vormgeven 
functioneell  toepassen in een optreden voor een pu-
bliek,, zowel solo als samen met anderen. 

Dee kandidaat kan 

hett publiek bij een voorstelling van de nodige infor-
matiee voorzien, zoals de beschrijving \an de inhoud, 
dee opvatting van de regisseur. 

Dee kandidaat heeft 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Praktijk k 

Theorie e 
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25 5 

2ft t 

27 7 

informatiee \erzameld o\er \er\olgopleidingen en 
beroepenn waarin kunst en cultuur een rol spelen. 

informatiee verzameld o\er \er\olgopleidingen en 
beroepenn waarin de bij drama \erwor\en algemene 
enn specifieke kennis en \ aardigheden een rol kunnen 
spelen. . 

onderzochtt in hoe\erre hij beschikt o\er capaciteiten 
enn interesses die wenselijk dan wel noodzakelijk 
wordenn geacht voor gewenste \er\olgopleidingen. 

II  heorie 

Theorie e 

Theorie e 

Totaall  theorie: 14 
Totaall  praktijk: 13 
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Paragraaff  6.1 en 6.2 
2.. Ordening kerndoelen en eindtermen naar  leergebied en soort. 

Basisonderwijs s 

H H 

Kerndoell  12 

A A 

B B 

C C 

D D 

H H 

F F 

Kerndoell  13 

A A 

B B 

Domeinn spel\aardigheid 

Dee leerlingen kunnen: 

opp basis van informatie o\er rollen, situatie 
enn \erhaalelementen al improuserend een 
spell  spelen: 

bijj  spel bewust gebruik maken \an stem. taal. 
houding,, beweging en mimiek: 

hunn aandaeht gericht houden op hun rol. de 
uitt te beelden situatie, de medespelers, het 
speelvlakk en de toeschouwers: 

ietss voordragen: 

gebruikk maken van middelen als decor, re-
kwisieten,, kleding en schmink. 

Domeinn beschouwen 

Dee leerlingen kunnen: 

relatiess leggen tussen spel en de dagelijkse 
werkelijkheid: : 

relatiess leggen tussen het eigen spel en dat 
vann anderen. 

Leergebied d 

TV V 

IV V 

TV V 

TV.. OA 

TV V 

T.C... O.A. 

IC C 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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Basisvormiim m 

Algemenee doelstelling 

Hett onderwijs in drama is erop gericht dat de leerlingen: 

inn dramatisch spel gebruik kunnen maken \an hun verbale en 
non-verbalee uitdrukkingsmogelijkheden: 

inn dramatisch spel vormgeven aan gevoelens, ervaringen, 
ideeën,, situaties en gebeurtenissen: 

inn dramatisch spel kunnen inspelen op anderen en richting 
kunnenn geven aan een spelsituatie; 

Verschillendee vormgevingsmiddelen adequaat kunnen ge-
bruikenn bij het vormgeven van een rol of een spel: 

In/ichtt verwerven in de betekenis van drama voor hun per-
soonlijkk leven en dat van anderen: 

In/ichtt verwerven in functies en betekenissen van drama in 
dee maatschappij: 

Vaardigheden,, kennis en inzicht verwerven op het terrein 
vann drama met het oog op beslissingen over vervolgoplei-
dingen,, de latere beroepsuitoefening en het maatschappelijk 
functioneren,, met inbegrip van vrijetijdsbesteding. 

11 eergebied 

IA' . . 

TA'. . 

IA' . . 

IA' . . 

M.C. . 

M.C. . 

M.C. . 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 



BIJLAGEN N 259 9 

Basisvormm iim 

Bijdrag ee aan de algemene onderwijsdoelen 

Hett vak draagt in ieder geval bij aan het realiseren van de 
volgendee onderdelen van de algemene onderwijsdoelen 

hett leren omgaan met eigen en andermans normen en waar-
denn in een multiculturele samenleving (1.1. 1.2 en 1.4): 

hett ontwikkelen van inzicht in de persoonlijke en maatschap-
pelijkee betekenis van communicatietechnologie (1.6): 

Inzichtt ontwikkelen in de verworvenheden van kunst en cul-
tuurr (1.8): 

hett produceren van mondelinge teksten in correct Neder-
landss (2.2): 

hett leren gebruiken van strategieën voor het begrijpen van 
non-verbalee en verbale informatie (3.3): 

hett verwerken van persoonlijke ervaringen en opdrachten 
vann anderen in beeld, klank en beweging (3.6): 

Elementairee sociale conventies in acht nemen, zodat in team-
verbandd gewerkt kan worden (4.1. 4.2 en 4.6): 

Vaardighedenn verwerven om zichzelf te presenteren (4.7): 

hett leren reflecteren op eigen ervaringen, mogelijkheden en 
interessess (6.1): 

hett reflecteren op mogelijkheden van vrijetijdsbesteding 
(6.5). . 

Daarnaastt draagt het vak bij aan de andere (onderdelen van 
de)) algemene onderwijsdoelen: 

hett leren communiceren (4): 

hett leren reflecteren op het leerproces (5): 

hett leren reflecteren op de toekomst (6); 

hett gebruiken van informatie- en communicatietechnologie 
omm drama te registreren en te analyseren (2 en 3). 

Leergebied d 

M.C. . 

M.C. . 

K.C. . 

OA A 

O.A.. . 

TV. . 

O.A. . 

O.A. . 

O.A. . 

M.C. . 

O.A. . 

T.V... T.C. 

Soort t 
leerdoel l 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 

Academisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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Basisvorming g 

Kerndoelen n 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

Dee leerlingen kunnen hun non-\erbale- en 
verbalee uitingsmogelijkheden zowel afzon-
derlijkk als in samenhang in spel toepassen. 

Dee leerlingen kunnen tijdens hun spel spel-
gegevenss van elkaar onderscheiden. 
Spelgege\enss zijn: rol. actie, ruimte/plaats, 
verhaal,, tijd. motief. 

Dee leerlingen kunnen tijdens het spel speige-
gevenss met elkaar combineren. 

Dee leerlingen kunnen functioneel inspelen op 
hett spel van anderen. 

Dee leerlingen kunnen voorzetten geven waar 
medespelerss functioneel op kunnen reageren. 

Dee leerlingen kunnen een rol en een spel 
vormgevenn met dramatische middelen en 
attributen. . 

Dee leerlingen passen de vaardigheden uit de 
domeinenn Spelen en Vormgeven functioneel 
toee in een optreden voor publiek. 

Dee leerlingen kunnen bij een presentatie van 
anderenn aangeven of bepaalde, van tevoren 
opgegevenn theatrale middelen gebruikt zijn. 

Dee leerlingen kunnen bij een zelfgekozen 
televisieprogrammaa aangeven welke theatrale 
middelenn zijn gebruikt. 

Dee leerlingen kunnen volgens van tevoren 
aangegevenn aandachtspunten reflecteren op 
dee dramatische vormgeving: 
aa die zijzelf toegepast hebben: 
bb die medeleerlingen hebben toegepast: 
cc die theatermakers hebben toegepast. 

Dee leerlingen hebben, mede naar aanleiding 
vann praktische voorbereidende activiteiten, 
tenn minste één voorstelling bezocht op het 
gebiedd van drama en daar aan de hand van 
tevorenn opgegeven aandachtspunten verslag 
vann gedaan. 

Leergebied d 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.C. . 

T.C... H.T. 

T.C... H.T. 

I.C... H.T. 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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Mavo/vbo o 

Algemenee onderwijsdoelen 

Dee bijdrage van Drama aan het realiseren van de algemene 
onderwijsdoelenn ligt bij: 

Hett leren omgaan met eigen en andermans normen en waar-
denn in een multiculturele samenleving (1.1. 1.2 en 1.4): 

Hett ontwikkelen van inzicht in de persoonlijke en maat-
schappelijkee betekenis van communicatietechnologie (1.6): 

Inzichtt ontwikkelen in de verworvenheden van kunst en cul-
tuurr (1.8): 

Hett produceren van mondelinge teksten in correct Neder-
landss (2.2): 

Hett leren gebruiken van strategieën voor het begrijpen van 
non-verbalee en verbale informatie (3.3): 

Hett verwerken van persoonlijke ervaringen en opdrachten 
vann anderen in beeld, klank en beweging (3.6); 

Elementairee sociale conventies in acht nemen, zodat in team-
verbandd gewerkt kan worden (4.1. 4.2 en 4.6): 

Vaardighedenn verwerven om zichzelf te presenteren (4.7): 

Hett leren reflecteren op eigen ervaringen, mogelijkheden en 
interessess (6.1): 

Hett reflecteren op mogelijkheden van vrijetijdsbesteding 
(6.5) ) 

Leergebied d 

M.C. . 

M.C. . 

K.C. . 

O.A. . 

O.A. . 

O.A. . 

O.A. . 

O.A. . 

O.A. . 

M.C. . 

Soort t 
leerdoel l 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 

Academisch. . 
Pedagogisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 
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Mavo/vbo o 

Algemene e 
vaardigheden n 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Lerenn uitvoeren 

Dee kandidaat kan. mede met behulp van mo-
dernee informatie- en communicatietechnolo-
gie e 

taall  in dramatisch spel toepassen 

tekstenn of verhalen gebruiken om een drama-
tischh spel vorm te geven 

voorr het ontwerpen van een dramatisch spel 
bronnenn raadplegen en de informatie ordenen 

meetkundigee begrippen als richting, afstand, 
hoek.. symmetrie gebruiken om te ensceneren 

dee eigen expressieve mogelijkheden van li-
chaamm en stem op een verantwoorde manier 
gebruiken. . 

functioneell  en verantwoord gebruik maken 
vann materiële vormgevingsmiddelen (decor, 
geluid,, grime, licht, rekwisieten) 

Leergebied d 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

O.A. . 

T.V. . 

Soorten n 
doelen n 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Algemene e 
vaardigheden n 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

Lerenn leren 

Dee kandidaat kan 

(zelff  gevonden) informatie over drama be-
oordelenn en benutten 

gebruikk maken van de meest gebruikte vak-
termenn in drama 

verbandenn leggen tussen bestaande en nieu-
wee kennis over drama 

spelgegevenss (ruimte, tijd. plaats, rol. motief, 
actie)) op een functionele wijze gebruiken 

verbalee en nonverbale uitingsmogelijkheden 
bewustt toepassen bij het voorbereiden en 
presenterenn van een dramatisch spel 

opp een systematische manier een dramatisch 
spell  voorbereiden en uitvoeren 

opp basis van argumenten tot een eigen of ge-
zamenlijkk standpunt of waardeoordeel komen 
overr een dramatisch spel (ontwerp) en deze 
verwoorden. . 

Leergebieden n 

T.V. . 

T.C... T.V. 

T.C. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

I.\ \ 

Soorten n 
doelen n 

Praktisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Praktisch h 

Praktische e 

Praktisch h 

Praktisch h 
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Mavo/vbo o 

Algemene e 
vaardigheden n 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

20 0 

Lerenn communiceren 

Dee kandidaat kan 

mett medeleerlingen overleggen ener de 
\ormge\\ ing \an een dramatisch spel 

beargumenteerdee kritiek geven en ontvangen 
opp dramatische vormgeving en hierbij reke-
ningg houden met de gevoelens van medeleer-
lingen n 

aspectenn van (non)verbale communicatie bij 
zichzelff  en anderen herkennen, het effect 
ervann onderkennen en het eigen (non)verbale 
gedragg zo nodig corrigeren 

aspectenn \an (non)verbale communicatie in 
spell  toepassen en interpreteren 

mett andere leerlingen samenwerken aan een 
gemeenschappelijkee opdracht 

dee (kritische) mening van anderen benutten 
omm tot een betere presentatie te komen 

alleenn en met andere leerlingen een presenta-
tiee verzorgen 

Leergebieden n 

IA' . . 

TA'. . 

TA'. . 

TA'. . 

ÜA A 

OA A 

TA'. . 

Soorten n 
doelen n 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Pedagogisch h 

Praktisch h 

Algemene e 
vaardigheden n 

21 1 

Lerenn reflecteren op de toekomst 

Dee algemene omschrijving in de pre-ambule 
geldtt onverkort voor het \ak drama. Speci-
fiekfiek voor drama geldt nog: 

Dee kandidaat kan: 

hett aanbod op het terrein van drama in de 
eigenn woonplaats of regio noemen 

Leergebied d 

M.C... ILL. 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 
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Mavo/vbo o 
Eindtermenn Drama 

DRR K 1 
Spelen n 

] ] 

2 2 

3 3 

4 4 

Dee kandidaat kan 

zijnn haar nonverhale en \erhale uitingsmoge-
lijkhedenn zowel afzonderlijk als in samen-
hangg in spe! toepassen 

tijdenss spel opgegeven spelgegevens geïnte-
greerdd gebruiken 

functionelee voorzetten geven waarop mede-
spelerss kunnen reageren 

zowell  ingestudeerd als impro\ iserend func-
tioneell  inspelen op het spel van anderen. 

leergebieden n 

TA'. . 

TA. . 

TA'. . 

TA'. . 

Soorten n 
doelen n 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

DRR K 2 
Vormgeven n 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Dee kandidaat kan 

bijj  een rol minstens drie kenmerken aan-
brengenn en spelen 

eenn bron kiezen die geschikt is om een spel 
vormm te ge\ en 

volgenss een eigen werkplan een spel vormge-
venn met gebruikmaking van minstens drie 
spelgegevens.. In dit spel kan zij hij begin, 
midden,, einde en hoogtepunt aanbrengen 

functioneell  gebruik maken van drie \an de 
volgendee materiële \ormgevingsmiddelen: 
decor,, geluid, grime, kostuums, licht, rekwi-
sieten n 

Leergebied d 

I.V. . 

T.V... T.C. 

TA'. . 

TA'. . 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

DRR K 3 
Presenteren n 

1 1 

-i i 

Dee kandidaat kan 

zijnn haar vaardigheden opgedaan hij spelen 
enn vormgeven functioneel toepassen bij een 
optredenn \oor publiek 

prozaa of poëzie presenteren met gebruikma-
kingg van voordrachtstechnieken 

II  .eergebied 

l.V. . 

I.V. . 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

file:///erhale
file:///ormgevingsmiddelen
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DRR K 4 
Beschouwen n 

1 1 

-> > 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Dee kandidaat kan 

eenn beschouwing geven op het eigen spel 

eenn beschouwing ge\en op het spel \an an-
deren n 

\erslagg doen \an zijn haar bezoek aan een 
toneelvoorstellingg in een voor toneel in-
gerichtee ruimte 

bijj  een presentatie \an zichzelf of anderen 
meii  vaktermen benoemen met welke thea-
tralee middelen de inhoud is vormgegeven 

Mett vaktermen herkennen en benoemen hoe 
dee verwijzingen naar de werkelijkheid in spel 
zijnn vormgegeven 

gegevenn dramatische technieken benoemen 
diee gebruikt worden bij vormgeving op tele-
visie e 

Leergebied d 

Ï.C. . 

T.C. . 

H.Ï... I.C. 

T.C. . 

T.C. . 

I.C. . 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

DR/K/5 5 
Dramaa en 
maatschappij j 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Dee kandidaat kan 

participerenn in een voorgestructureerd rollen-
spel l 

opp een van te voren behandeld gebied ken-
merkenn benoemen van theatrale uitingsvor-
menn en tradities van westerse culturen en 
dezee spelmatig presenteren 

opp een van te voren behandeld gebied ken-
merkenn benoemen van theatrale uitingsvor-
menn en orale tradities van niet-westerse cul-
turenn en deze spelmatig presenteren 

aangevenn met welk doe! een bepaald drama-
tischh aspect wordt gebruikt bij informatieve 
televisieprogramma's s 

aangevenn wat de functies van drama in het 
gewonee leven kunnen zijn en daar voorbeel-
denn van noemen 

Leergebied d 

Cr..T.V.. . 
O.A. . 

T.V..OI;T.. . 
T.C. . 

TV... OW.T.. 
I.C. . 

I.C. . 

M.C. . 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch. . 
Academisch h 

Praktisch. . 
Academisch h 

Academisch h 

Pedagogisch h 

file:///erslag
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DRR K o 
Dramaa en an-
deree kunsten 

1 1 

i i 

3 3 

4 4 

Dee kandidaat kan 

minstenss drie andere kunstdisciplines dan 
dramaa in zijn haar directe omgc\ ing noemen 
enn de functies ervan benoemen. 

bijj  een t\-programma aange\en welke kunst-
discipliness toegepast zijn en de functies er-
vann toelichten 

\ann een bezochte voorstelling aangeven wel-
kee andere kunsten dan drama zijn toegepast 
enn de functie hiervan benoemen 

zichh praktisch en theoretisch voorbereiden op 
zijnn haar bezoek aan een voorstelling waarin 
meerderee kunstdisciplines aan de orde komen 
enn schriftelijk verslag doen van de functies 
\ann de diverse kunstdisciplines in de voor-
stelling g 

Leergebied d 

K.C. . 

K.C. . 

K.C... H.T. 

I C .. K.C. 

Soort t 
leerdoel l 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 



BIJLAGEN N 267 7 

VV 1 
Yerrijkings--
opdracht t 

1 1 

~) ~) 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

Dee kandidaat kan 

eenn bron kie/en en daarmee een spel \orm 
gevv en 

 voor bovengenoemd spel een enscenering 
maken.. Hierbij houdt /ij/hi j rekening met 
minstenss twee van de volgende aspecten 
 kijkrichting 
 afstand en positie ten opzichte van mede-
spelerss en publiek 
 uimte en verdeling van het speelvlak 
 looplijnen 
 hoogte 
 diepte 
 decor 
 rekwisieten 
 geluid 
 grime 
 kostuums 
 belichting 

bijj  het ontwerpen v an een enscenering ge-
bruikk maken van de computer en andere mo-
dernee media 

bijj  het ontwerp van de enscenering relaties 
mett andere kunstdisciplines aangeven 

dee vaardigheden zoals genoemd in DR/K./1 
(Spelen)) en DR/K/2 (Vormgeven) geïnte-
greerdd in spel toepassen 

bijj  het uitwerken en vormgeven rekening 
houdenn met de intentie die zij/hij met het 
spell  heeft ten opzichte van het publiek 

ditt spel presenteren voor ander publiek dan 
dee eigen klasgenoten. 

Leergebied d 

11 V 

T.V. . 

T.V. . 

K.C. . 

I.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

Soort t 
leerdoel l 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Academisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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Havo o 
CKV2 2 

hindd term 

Domeinn A: 
Vaardigheden n 
enn benade-
ringswijzen n 

1 1 

2 2 

3 3 

Domeinn B: 
Invalshoeken n 
\oorr reflectie 

Subdomein: : 
Kunstt en reli-
gie,, levensbe-
schouwing g 

4 4 

5 5 

Subdomein: : 
Kunstenaar r 
enn opdracht-
gever:: poli-
tiekee en eco-
nomische e 
macht t 

6 6 

Inhoud d 

Dee kandidaat kan 

dee belangrijkste termen en begrippen hante-
renn uit de kunstdisciplines beeldende \orm-
geving.. dans. drama en muziek die \oorwaar-
dell  ijk zijn voor adequate receptie en reflec-
tie,, alsmede die welke noodzakelijk zijn \oor 
eenn goed begrip \an verbanden tussen kunst 
enn cultuur. 

informatiee o\er kunst en cultuur herkennen, 
benoemenn en toepassen om verbanden aan te 
geven. . 

bijj  het reflecteren bronnenmateriaal op een 
adequatee wijze hanteren. 

Dee kandidaat kan 

beschrijvenn met welke \ isies. doelen en mid-
delenn de kunsten religieuze en of levensbe-
schouwelijkee uitgangspunten vertolken. 

dee in de verschillende kunstdisciplines meest 
voorkomendee civiele, mythologische en reli-
gieuzee onderwerpen en genres herkennen en 
dezee in verband brengen met ho\ongenoem-
dee visies en doelen. 

[)ee kandidaat kan 

dee positie van de kunstenaar beschrijven in 
relatiee tot \raag en aanbod in het kunstbedrijf 
enn in de historische context. 

I.. eergebied 

K.C... T.C. 

K.C C 

K.C C 

K.C... M.C. 

K.C... M.C. 

K.C... M.C.. 
WIIC. . 

Soort t 
leerdoel l 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

file:///orm
file:///raag
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7 7 

8 8 

Subdomein: : 
Kunstt en \ er-
maak k 

9 9 

Subdomein: : 
Kunsl.. weten-
schapp en 
techniek k 

10 0 

Subdomein: : 
Kunsll  inter-
cultureel l 

11 1 

12 2 

Domeinn C: 
Onderwerpen n 

Cultuurr van 
dee kerk in de 
elfdee tol en 
mett \eertien-
dee eeuw 

13 3 

dee functies en doelstellingen \an kunst in 
dienstt \an politieke ideeën in relatie tot de 
historischee context beschrijven en de meest 
kenmerkendee middelen aangeven. 

aangevenn welke inhoud (boodschap, propa-
ganda,, ver/et) hierbij uitgedrukt wordt. 

Dee kandidaat kan 

aangevenn hoe vorm en inhoud bepaald wor-
denn door de vermaaksfuneties van kunst in 
relatiee tot het daarbij betrokken publiek en de 
historischee context. 

Dee kandidaat kan 

mett voorbeelden aangeven hoe kunst en we-
tenschapp techniek op elkaar inwerken. 

Dee kandidaat kan 

dee invloed herkennen en beschrijven die an-
deree culturen hebben op de Westerse kunst 
enn deze plaatsen in de cultuurhistorische 
context. . 

Dee kandidaat kan de betekenis beschrijven 
vann \oorbeelden van wederzijdse culturele 
beïnvloeding. . 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 kerken met bijbehorende beeldende kunst-
produkten: : 
 religieus drama in en buiten de kerk: 
 kerkmuziek: ontwikkeling in relatie tot het 
Gregoriaans:: meerstemmige mis. motet: 
 verzamelingen: kerkschatten. 

K.C... M.C'.. 
W'HC C 

K.C. . 

K.C.. . 
M.C.WMC C 

M.C... KC 

WeC.. K C . 
W H C C 

YVr.C. . 

WeC.. OK! 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 
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Hofcultuurr in 
dee /es tien de 
enn /eventien-
dee eeuw 

14 4 

Burgerlijke e 
cultuurr \an 
Nederlandd in 
dee zeventien-
dee eeuw 

15 5 

Cultuurr van 
romantiekk en 
realismee in de 
negentiende e 
eeuw w 

16 6 

Cultuurr \an 
hett moderne 
inn de eerste 
helftt \an de 
twintigste e 
eeuw w 

Dee kandidaat kan 

Dee kandidaat kan de eindtermen van domein 
AA en B toepassen op de volgende onderwer-
penn : 

 pal ei/en. villa's, tuinen: 
 commedia dell'arte. komedie tragedie, hof-
mu/iek.. opera, eomédie-ballet. hofdans. 
holballet,, hof \an Mantua. Monteverdi: 
 Versailles: tuinen, exterieur, interieur en 
wandtapijtenn (I.odewijk XIV) : 
 vorstelijke verzamelingen. 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp het volgende onderwerp: 

 stadhuis/paleis op de Dam: 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 liederencyclus: opera: Wagner. Bavreuth. 
Gesamtkunstwerk: : 
 melodrama: 
 fotografie en het streven naar realiteit: 
 ballet: 
 wereldtentoonstellingen: 
 openbare concertzalen (Concertgebouw): 
 verzamelingen: op verschillend gebied: 
staatscolleetiess (l.ouvre. British Museum. 
Rijksmuseum):: privécolleeties. 

Dee kandidaat kan 

WeC.. OET 

WeC C 

WeC.. OET 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 
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17 7 

Massacultuur r 
inn de tweede 
helftt van de 
twintigste e 
eeuw w 

18 8 

dee eindtermen \an domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 architectuur - svsteembouu. \orm en func-
tionaliteit: : 
 futurisme: 
 Schónberg in \erband met expressionisme 
enn seriële muziek: Straw insky in verband 
mett 'Ballets Russes' en antiromantische 
tendensen:: Satie: 
 naar abstractie in de beeldende kunst (Pi-
casso.. Matisse, kandinsk}. kirchner. Mon-
driaan.. Brancusi. Gabo): 
 'Parade'. 'Ballets Russes': kostuumontwer-
penn van Popova. Stepanova: 
 expressionistische dans: 
 jazz: 
 11 lm 'theater en \erwerping van 'realisme' 
(Kisenstein.. Brecht): 
 verzamelingen: collectie museum kröller-
Müller.. \olkenkundige musea, volksmuziek 
(Bartok). . 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen \an domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 Popart en massamedia: 
 soaps, comedy t\ -drama, videoclips: 
 musical: 
 kleding in massacultuur en subculturen: 
 popmuziek, filmmuziek, elektronische mu-
ziek,, 'fusion'; 
 multidisciplinaire kunst: 
 postmodernistische kunst in relatie tot mas-
sacultuur: : 
 verzamelingen: Centre Pompidou. Gronin-
gerr museum. 

WeC.. OET 

WeC.. Hf 

Academisch h 

Academisch h 

file:///erband
file:///erwerping
file:///olkenkundige
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Havo o 
CKV3.. Drama 

Hindterm m 

Domeinn A: 
V'aktheorie e 

Subdomein: : 
Dramaa en 
maatschappij j 

1 1 

-> > 

3 3 

Subdomein: : 
Betekenis s 

4 4 

Subdomein: : 
Beschouwen n 

Toneelkritiek k 

5 5 

6 6 

Domeinn B: 
Praktijk k 

Subdomein: : 
Spelen n 

Inhoud d 

Dee kandidaat kan 

samenhangenn aangeven tussen de volgende 
driee gegevens: 

 \erschillende functies \an toneel: 
 \orm en inhoud \an toneel: 
 een gegeven cultureel-maatschappelijke 
context. . 

dee kenmerken benoemen van enige theatrale 
uitingsvormenn en orale tradities uit niet-vves-
tersee culturen. 

enigee dramatische aspecten benoemen die 
gebruiktt worden bij het vormgeven \an in-
formatiee op televisie. 

Dee kandidaat kan 

verschillendee theatrale conventies (icono-
grafie)) en de betekenissen die /e kunnen 
oproepenn aangeven en in voorstellingen en 
tv-dramaa aanw ij /en. 

Dee kandidaat kan 

eenn toneelvoorstelling informatief beschrij-
ven.. Hij heeft daartoe een toneelvoorstelling 
bezochtt in een voor toneel ingerichte ruimte. 

hijj  een presentatie van anderen aangeven met 
welkee theatrale middelen de inhoud vormge-
gevenn is en kan een eigen mening gegeven 
overr de eliectiviteit van enkele van deze mid-
delen. . 

Leergebied d 

T.C... M.C. 

OWW 1 

T.C. . 

T.C... I l l 

H.T... T.C'. 

T.C. . 

Soort t 
leerdoel l 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

file:///erschillende
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improviseren n 

7 7 

8 8 

Stemgebruik k 

9 9 

10 0 

Fysiekk spelen 

11 1 

12 2 

13 3 

Onderzoeken n 

14 4 

Subdomein: : 
Vormgeven n 

Eenn rol op-
bouwen n 

15 5 

16 6 

Scèness maken 

Dee kandidaat kan 

tijdenss zijn spel met anderen alle hierna ge-
noemdee spelgegevens met elkaar combineren 
enn consequent toepassen 
Spelgegevenss zijn: rol. actie, motief, ruim-
te/plaats,, tijd. verhaal. 

tijdenss zijn spel met anderen impulsen accep-
teren,, deze combineren met de reeds aanwe-
zigee spelgegevens en integreren in het totaal 
vann zijn spel. Impulsen kunnen onder meer 
zijn:: tegenspel van anderen, reacties van het 
publiek,, rekwisieten, decorstukken. 

Dee kandidaat kan 

eenn tekst (proza en poëzie) met gebruikma-
kingg van voordrachtstechnieken vormgeven. 
Voordrachtstechniekenn zijn: tempo, pauze-
ring,, intonatie, ritme, intensiteit, klankkleur. 

mett de stem in zijn spel gebruik maken van 
timing. . 

Dee kandidaat kan 

eenn wisseling van personage aangeven door 
veranderingg van bewegingspatroon. 

inn zijn spel door gebaren, handelingen en 
bewegingenn gebruik maken van timing. 

inn zijn fysiek spel door middel van actie en 
reactiee de interactie tussen zijn personage en 
dee andere personages intensiveren. 

Dee kandidaat kan 

inn spel een sociaal of maatschappelijk vraag-
stukk analyseren en onderzoeken. 

Dee kandidaat kan 

inn een rolfiguur verschillende kenmerken 
aanbrengenn en in spel vormgeven. 

bijj  het opbouwen van een rol. op basis van 
hett handelingsverloop het personage een dra-
matischee ontwikkeling door laten maken. 

Dee kandidaat kan 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

TV... Cr 

T.V. . 

T.V. . 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Academisch. . 
Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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17 7 

Ensceneren n 

18 8 

Vormgeven n 
mett materiele 
middelen n 

19 9 

Subdomein: : 
Presenteren n 

Optreden n 

20 0 

Informeren n 

21 1 

Domeinn C: 
Oriëntatiee op 
studiee en be-
roep p 

22 2 

bijj  het uitwerken en vormgeven van een 
scènee rekening houden met de intentie die hij 
mett de scène heeft ten opzichte \an het pu-
bliek.. Intenties zijn onder andere: laten mee-
leven,, laten nadenken, vermaken, boeien, 
informeren,, ontroeren. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het uitwerken en vormgeven van een 
scènee rekening houden met het gebruik en de 
werkingg van onder andere: 

 kijkrichting: 
 afstand en positie ten opzichte van mede-
spelerss en publiek: 
 ruimte - verdeling van het speelvlak: 
 loop lijn en: 
 hoogte: 
 diepte. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het vormgeven van een scène minstens 
tweee vormgevingsmiddelen functioneel toe-
passen. . 
Vormgevingsmiddelenn zijn: decor, rekwisie-
ten,, licht, geluid, grime, kostuums. 

Dee kandidaat kan 

zijnn vaardigheden opgedaan bij spelen en 
vormgevenn functioneel toepassen in een op-
tredenn voor een publiek, zowel solo als sa-
menn met anderen. 

Dee kandidaat kan 

hett publiek bij een voorstelling van de nodi-
gee informatie voorzien, zoals de beschrijv ing 
vann de inhoud, de opvatting van de regisseur. 

Dee kandidaat heeft 

informatiee verzameld over vervolgopleidin-
genn en beroepen waarin kunst en cultuur een 
roll  spelen. 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

TV... T.C.. 
HT T 

K.C... M.C. 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Academisch h 

Praktisch h 
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23 3 

24 4 

informatiee verzameld o\er vervolgopleidin-
genn en beroepen waarin de bij drama \erwor-
\enn algemene en specifieke kennis en vaar-
dighedenn een rol kunnen spelen. 

onderzochtt in hoeverre hij beschikt over ca-
paciteitenn en interesses die wenselijk dan wel 
noodzakelijkk worden geacht voor gewenste 
\er\olgopleidingen. . 

M.C. . 

MC C 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

file:///erwor
file:///er/olgopleidingen
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Vwo o 
CKV2 2 

Kindterm m 

Domeinn A: 
Vaardigheden n 
enn benade-
ringswijzen n 

1 1 

~> ~> 

3 3 

4 4 

Domeinn B: 
ln\alshoeken n 
voorr reflectie 

Subdomein: : 
Kunstt en reli-
gie,, levensbe-
schouwing g 

s s 

6 6 

Subdomein: : 
Kunstt en es-
thetica a 

Inhoud d 

Dee kandidaat kan 

dee belangrijkste termen en begrippen hante-
renn uit de kunstdisciplines beeldende vorm-
geving,, dans. drama en muziek, die voor-
waardelijkk zijn voor adequate receptie en 
reflectie,, alsmede die welke noodzakelijk 
zijnn voor een goed begrip van verbanden tus-
senn kunst en cultuur. 

informatiee over kunst en cultuur herkennen, 
benoemenn en toepassen om verbanden aan te 
geven. . 

bijj  het reflecteren bronnenmateriaal op een 
adequatee wijze hanteren. 

overeenkomstenn en verschillen noemen en 
beargumenterenn m.b.t. het beschouw ingsap-
paraatt bij de vier kunstdisciplines. 

Dee kandidaat kan 

beschrijvenn met welke visies, doelen en mid-
delenn de kunsten religieuze en/of levensbe-
schouwelijkee uitgangspunten vertolken. 

dee in de verschillende kunstdisciplines meest 
voorkomendee civiele, mythologische en reli-
gieuzee onderwerpen en genres herkennen en 
dezee in verband brengen met bovengenoem-
dee \ isies en doelen. 

Dee kandidaat kan 

1.. eergebied 

K.C... IX'. 

K.C'. . 

K.C. . 

K.C. . 

K.C... M.C. 

K.C... VI.C. 

Soort t 
leerdoel l 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 
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Subdomein: : 
Kunstenaar r 
enn opdracht-
gever:: politie-
kee en econo-
mischee macht 

8 8 

9 9 

10 0 

Subdomein: : 
Kunstt en ver-
maak k 

11 1 

Subdomein: : 
Kunst,, weten-
schapp en 
techniek k 

12 2 

Subdomein: : 
Kunstt inter-
cultureel l 

13 3 

14 4 

Domeinn C: 
Onderwerpen n 

ideeënn over schoonheid in kunst herkennen 
enn deze beschrijven, mede in relatie tot de 
historischee context. Hij kan verbanden leg-
genn tussen de/e ideeën en kunstwaardering. 

Dee kandidaat kan 

dee positie \an de kunstenaar beschrijven in 
relatiee tot vraag en aanbod in het kunstbedrijf 
enn in de historische context. 

dee functies en doelstellingen van kunst in 
dienstt van politieke ideeën in relatie tot de 
historischee context beschrijven en de meest 
kenmerkendee middelen aangeven. 

aangevenn welke inhoud (boodschap, propa-
ganda,, verzet) hierbij uitgedrukt wordt. 

Dee kandidaat kan 

aangevenn hoe vorm en inhoud bepaald wor-
denn door de vermaaksfuncties van kunst in 
relatiee tot het daarbij betrokken publiek en de 
historischee context. 

Dee kandidaat kan 

mett voorbeelden aangeven hoe kunst en we-
tenschapp techniek op elkaar inwerken. 

Dee kandidaat kan 

dee invloed herkennen en beschrijven die an-
deree culturen hebben op de Westerse kunst 
enn de/e plaatsen in de cultuurhistorische 
context. . 

Dee kandidaat kan de betekenis beschrijven 
vann voorbeelden van wederzijdse culturele 
beïnvloeding. . 

K.C... WHC. 

K.C... M.C.. 
WHC C 

K.C... M.C.. 
WHC C 

K.C C 

K.C.. . 
M.C..WHC C 

M.C.. KC 

WrC. . 
K.C.WH.C. . 

Wr.C. . 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 
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Subdomein: : 
Cultuurr \an 
dee kerk in de 
elfdee tot en 
mett \ eertien-
dee eeuw 

15 5 

Subdomein: : 
Hofcultuurr in 
dee zestiende 
enn /eventien-
dee eeuw 

16 6 

Subdomein: : 
Burgerlijke e 
cultuurcultuur van 
Nederlandd in 
dee zeventien-
dee eeuw 

17 7 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen \an domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 kerken met bijbehorende beeldende kunst-
producten: : 
 liturgie: 
 religieus drama in en buiten de kerk: 
 kerkmuziek: ontwikkeling in relatie tot het 
(iregoriaans:: meerstemmige mis. motet: 
 verzamelingen: kerkschatten. 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 paleizen, villa's, tuinen: 
 commedia dell'arte. komedie/tragedie, hof-
niuziek.. opera, eomédie-ballet. hofdans. 
hofballet,, hof van Mantua. Monteverdi: 
 verschuiving van religieuze aandacht naar 
wereldlijkee macht \an de familie Medici: 
 Versailles: tuinen, exterieur, interieur en 
wandtapijtenn (I.odewijk XIV) : 
 vorstelijke verzamelingen. 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen \an domein A en B toepassen 
opop de volgende onderwerpen: 

 stadhuis paleis op de Dam: 
 genres in de schilderkunst: 
 stadsschouwburg van Amsterdam: rederij-
kerskamers:: neoklassieke kluchten en trage-
dies,, spektakelstukken: 
 rol van het orgel (Sweelinck): diverse mu-
zikalee genres voor de kleine kring: 
 Chinees porcelein (Delfts aardewerk): 
 encyclopedische verzamelingen. 

WeC.. OET 

WeC.. OET 

WeC.. OET 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 
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Subdomein: : 
Cultuurr van 
romantiekk en 
realismee in de 
negentiende e 
eeuw w 

18 8 

Subdomein: : 
Cultuurr van 
hett moderne 
inn de eerste 
helftt van de 
twintigste e 
eeuw w 

19 9 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 liederencyclus: opera: Wagner. Bayreuth. 
Gesamtkunstwerk; ; 
 melodrama: 
 fotografie en het streven naar realiteit: 
 ballet: 
 wereldtentoonstellingen: 
 openbare concertzalen (Concertgebouw): 
 verzamelingen: op verschillend gebied: 
staatscollectiess (Louvre. British Museum. 
Rijksmuseum):: privécollecties. 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp de volgende onderwerpen: 

 architectuur systeembouw, vorm en func-
tionaliteit: : 
 futurisme: 
 Schönberg in verband met expressionisme 
enn seriële muziek: Strawinsky in verband 
mett 'Ballets Russes' en antiromantische ten-
denzen:: Satie: 
 naar abstractie in de beeldende kunst (Pi-
casso.. Matisse. Kandinsky. Kirchner. Mon-
driaan.. Brancusi. Gabo): 
 'Parade'. 'Ballets Russes': kostuumontwer-
penn van Popova. Stepanova: 
 expressionistische dans: 
 jazz: 
 film/theater en verwerping \an 'realisme' 
(Eisenstein.. Brecht): 
 verzamelingen: collectie museum KLröller-
Müller.. volkenkundige musea, volksmuziek 
(Bartok). . 

WeC.. OH I 

WcC.. OET 

Academisch h 

Academisch h 
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Subdomein: : 
Massacultuur r 
inn de tweede 
helftt \an de 
twintigste e 
eeuw w 

20 0 

Dee kandidaat kan 

dee eindtermen van domein A en B toepassen 
opp de \olgende onderwerpen: 

 popart en massamedia: 
 soaps, corned), tv-drama, videoclips: 
 musical: 
 kleding in massacultuur en subculturen: 
 popmuziek, filmmuziek, elektronische mu-
ziek,, 'fusion'; 
 multidisciplinaire kunst: 
 postmodernistische kunst in relatie tot mas-
sacultuur: : 
 \erzamelingen: Centre Pompidou. Gronin-
gerr museum. 

WeC.. H'I' Academisch h 

file:///olgende
file:///erzamelingen
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Vwo o 
CKV3.. Drama 

Kindterm m 

Domeinn A: 
Vaktheorie e 

Subdomein: : 
Dramaa en 
maatschappij j 

I I 

~> ~> 

3 3 

4 4 

Subdomein: : 
Geschiedenis s 

5 5 

Subdomein: : 
Betekenis s 

6 6 

Inhoud d 

Dee kandidaat kan 

samenhangenn aangeven tussen de volgende 
driee gege\ens: 

 verschillende functies van toneel: 
 \orm en inhoud van toneel: 
 een gegeven eultureel-maatsehappelijke 
context. . 

dee kenmerken benoemen van enige theatrale 
uitingsvormenn en orale tradities uit niet-wes-
tersee culturen. 

enigee dramatische aspecten benoemen die 
gebruiktt worden bij het vormgeven van in-
formatiee op televisie. 

aangevenn met welk doel een bepaald drama-
tischh aspect wordt gebruikt bij het vormge-
venn van informatie op televisie. 

Dee kandidaat kan 

dee geschiedenis van het Griekse theater tot 
hett hedendaagse westerse theater in hoofdlij-
nenn aangeven door van ten minste drie speel-
stijlenn en twee voor toneel belangrijke perso-
nenn uit verschillende perioden de historische 
enn of sociaalmaatschappelijke context aan te 
geven. . 
Voorr toneel belangrijke personen zijn onder 
meer:: Aristoteies. Shakespeare. Brecht. Peter 
Brook. . 

Dee kandidaat kan 

dee onderlinge samenhang benoemen \an de 
begrippenn personage, rol. dramatisch gege-
ven,, tijd. ruimte plaats, handeling, actie, mo-
tief,, conflict, handelingsverloop, spanning, 
fabell  en plot. 

Leergebied d 

T.C... M.C'. 

OWW 1 

T.C'. . 

T.C. . 

OKI.. M.C. 

T.C. . 

Soort t 
leerdoel l 

Academisch. . 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 
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7 7 

Subdomein: : 
Beschouwen n 
Toneelkritiek k 

8 8 

9 9 

Domeinn B: 
Praktijk k 

Subdomein: : 
Spelen n 

Improviseren n 

10 0 

11 1 

Stemgebruik k 

12 2 

13 3 

Fysiekk spelen 

14 4 

15 5 

verschillendee theatrale conventies (icono-
grafie)) en de betekenissen die ze kunnen 
oproepenn aangeven en in \oorstellingen en 
t\-dramaa aanwijzen. 

Dee kandidaat kan 

eenn toneelvoorstelling informatief beschrij-
ven.. De kandidaat heeft daartoe een toneel-
voorstellingg bezocht in een voor toneel in-
gerichtee ruimte. 

bijj  een presentatie van anderen aangeven met 
welkee theatrale middelen de inhoud vormge-
gevenn is en kan een eigen mening geven over 
dee efieetiviteit van enkele van deze midde-
len. . 

Dee kandidaat kan 

tijdenss zijn spel met anderen alle hieronder 
genoemdee spelgegevens met elkaar combine-
renn en consequent toepassen. 
Spelgegevenss zijn: rol. actie, motief, ruim-
te/plaats,, tijd. verhaal. 

tijdenss zijn spel met anderen impulsen accep-
teren,, deze combineren met de reeds aanwe-
zigee spelgegevens en integreren in het totaal 
vann zijn spel. Impulsen kunnen onder meer 
zijn:: tegenspel van anderen, reacties van het 
publiek,, rekwisieten, decorstukken. 

Dee kandidaat kan 

eenn tekst (proza en poëzie) met gebruikma-
kingg van voordrachtstechnieken vormgeven. 
Voordrachtstechniekenn zijn: tempo, pauze-
ring,, intonatie, ritme, intensiteit, klankkleur. 

mett de stem in zijn spel gebruik maken van 
timing. . 

Dee kandidaat kan 

eenn wisseling van personage aangeven door 
veranderingg van bewegingspatroon. 

inn zijn spel door gebaren, handelingen en 
bewegingenn gebruik maken van timing. 

T.C... Hl . 

T.C... H.T. 

T.C. . 

"I'.V. . 

T.V. . 

Ï.V . . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

Academisch h 

Academisch h 

Academisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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16 6 

Onderzoeken n 

17 7 

Subdomein: : 
Vormgeven n 

Kenn rol op-
bouwen n 

18 8 

19 9 

Scèness maken 

20 0 

Ensceneren n 

21 1 

Vormgeven n 
mett materiele 
middelen n 

22 2 

Subdomein: : 
Presenteren n 

Optreden n 

inn zijn fysiek spel door middel van actie en 
reactiee de interactie tussen zijn personage en 
dee andere personages intensiveren. 

Dee kandidaat kan 

inn spel een sociaal of maatschappelijk vraag-
stukk analyseren en onderzoeken. 

Dee kandidaat kan 

inn een rolfiguur verschillende kenmerken 
aanbrengenn en in spel vormgeven. 

bijj  het opbouwen van een rol. op basis van 
hett handelingsverloop het personage een dra-
matischee ontwikkeling door laten maken. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het uitwerken en vormgeven van een 
scènee rekening houden met de intentie die hij 
mett de scène heeft ten opzichte van het pu-
bliek.. Intenties zijn onder andere: laten mee-
leven,, laten nadenken, vermaken, boeien, 
informeren,, ontroeren. 

Dee kandidaat kan 

eenn enscenering ontwerpen, waarbij hij min-
stenss rekening houdt met twee van de vol-
gendee aspecten: 

 kijkrichting: 
 afstand en positie ten opzichte van mede-

spelerss en publiek: 
 ruimte - verdeling van het speelvlak: 
 looplijnen: 
 hoogte: 
 diepte. 

Dee kandidaat kan 

bijj  het vormgeven van een scène minstens 
tweee vormgev ingsmiddelen functioneel toe-
passen. . 
Vormgevingsmiddelenn zijn: decor, rekwisie-
ten,, licht, geluid, grime, kostuums. 

Dee kandidaat kan 

T.V. . 

T.V... Cr 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

T.V. . 

Praktisch h 

Academisch. . 
Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 
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23 3 

Informeren n 

24 4 

Domeinn C: 
Oriëntatiee op 
studiee en be-
roep p 

25 5 

26 6 

27 7 

zijnn \ aardigheden opgedaan bij spelen en 
vormgevenn functioneel toepassen in een op-
tredenn voor een publiek, zowel solo als sa-
menn met anderen. 

Dee kandidaat kan 

hett publiek bij een \oorstelling van de nodi-
gee informatie voorzien, zoals de beschrijving 
vann de inhoud, de opvatting van de regisseur. 

Dee kandidaat heeft 

informatiee verzameld over vervolgopleidin-
genn en beroepen waarin kunst en cultuur een 
roll  spelen. 

informatiee verzameld over vervolgopleidin-
genn en beroepen waarin de bij drama verwor-
venn algemene en specifieke kennis en vaar-
dighedenn een rol kunnen spelen. 

onderzochtt in hoeverre hij beschikt over ca-
paciteitenn en interesses die wenselijk dan wel 
noodzakelijkk worden geacht voor gewenste 
vervolgopleidingen. . 

TA'. . 

TA... T.C. 

UT. . 

K.C... M.C. 

M.C. . 

MC C 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Praktisch h 

Pedagogisch h 



BIJLAGG I-N 285 5 

Hoofdstukk 6 

A.D.. de Groot 

Fourr basic propositions 

Artikel:: To what purpose, to what effect? Some problems of method and theory in 
thee evaluation of higher education. In: Verreck. W.A. (red.) Methodological pro-
blemss in research and development in higher education. Swets & Zeitlinger b.v.. 
Amsterdam.. 1974. 

A.. The task of school (and university) education is that of helping students, first, in 
aquiringg certain behavior dispositions - or. "programs" - and second, in learn-
ingg how touse those programs according to their own best judgement. -
Thee second part of this statement is essential. It excludes categorically any 
teachingg and learning of dispositions or mental programs - knowledge, skills, 
attitudes,, personality traits, etc. - which cannot be steered and used freely and 
judiciouslyy by the students, themselves. Along with the exclusion of "strengthen-
ingg irrational tendencies" such as attitudes - which, being irrational, cannot be 
judiciouslyy steered - the statement precludes conditioning (without insight) 
fromm being used as an instrument of behaviour modification. 
II  think this is not really a controversial point. The best teachers have always em-
phasizedd the importance of using one's own judgment and that of being free to 
reactt otherwise. It appears useful, however, to state this clearly. Quite apart from 
thee merits of conditioning methods for other purposes, and apart from the social 
conditioningg processes implicit in what happens in school or university, there is 
noo room for objectives of the conditioning type among the explicitly stated goals 
andd effects of public education. 
Statementt B is really a terminological corollary of statement A. 

B.. In specifying educational objectives, learning effects must not be formulated in 
termss of learned 'behaviours' but rather in terms of acquired repertoires or dis-
positionspositions for behaving in a certain way; terms like "knowledge", "skills", and 
"habits""  meet this requirement, but the simplest and nowadays most readily un-
derstoodd general denominator for learning effects is the one borrowed from the 
informationn processing approach: learning results in programs stored in 
memory,memory, to be steered and used by the student, himself. -
Terminologicall  points such as this one are likely to be overlooked or. at least, 
underestimated.. The use of a label like "behaviors" for categories of mental 
operationss or skills dispositions, programs seems rather harmless, in itself. 
However,, apart from reflecting the old behavioristic tabu. i.e.. the refusal to 
abstractabstract from facts to mechanisme "in" the mind, the expression is plainly mis-
leading.. Educators do not try to produce alumni who display "learned 
behaviors".. In ethology this may be an adequate term, not so in education. 
Teacherss do try to provide students with mental programs, to be used as means 
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they,they, the students, can handle "freely and judiciously". 
Statementt C revisits the problem of attitudes as learning effects. 

C.. So-called attitudinal and affective (or emotional) educational objectives aire ac-
ceptablee as such only to the extent they are cognitive in nature; besides, all im-
portantt objectives of this type are largely cognitive in nature. -
Thee first point of this statement is that students cannot be led to "have" certain 
attitudes,, nor to "feel" certain emotions. It cannot be required from students to 
developp a certain attitude, or a certain interest or sentoment. without hurting their 
freedomfreedom not to comply. Moreover - and this is a solid argument of the educa-
tionall  measurement type - we have no valid means of checking whether an 
attitudee is real or faked, an emotion authentic or simulated. 
Evenn so. what education can do in this area is substantial and highly important. It 
cann provide students with instructive experiences, and with the means for as-
similatingg those experiences by understanding what they may be worth. It can 
providee students with social insights and knowledge, and in particular with all 
thee know-how (skills) needed for implemanting a certain attitude or interest. In 
sum:: education can help students in building up the essential cognitive 
infrastructuresinfrastructures needed for developing positively valued attitudes, interests, emo-
tionall  sensitivity (sentimental learning), and. in general: "personality". It is these 
cognitivee infrastructures, and only these, which can be acceptably included in 
thee booklet, i.e.. taught, learned, and required. 
Iff  the words "cognitive", "knowledge", and "skills" are taken in a sufficiently 
broadd sense, the somewhat surprising result of thiw analysis is that all so-called 
affective-attitudinall  educational objectives are cognitive in nature: again, 
programss learned, to be used and steered by the student. Everything rightfully to 
bee learned in school consists of knowledge (know-how included) and/or of skills 
(mentall  skills included). 
II  feel this is a rather reassuring outcome. On this basis, the task of implementing 
thee booklet list of objectives in an acceptable way does no longer look hopeless. 
Thee next proposition Statement D - provides the actual basis for our 
alternativee approach to the educational objectives and coverage problems. 

D.. It is possible to set up exhaustive lists of educational objectives for a given 
programm - i.e.. to solve the coverage problem by using one. generally ap-
plicable,, format for generating and describing the corresponding learning ef-
fects,, namely that of the learner report: "I have learned that ..." (or: "I have 
learnedd how to..."). -
Thiss statement follows from the previous one. in particular from assertions A 
andd B. Programs to be steered and used by the student and this is how learning 
effectss are described - are programs which can be consciously handled, this im-
plies,, in principle, that the learner is in a position to report on whatever he has 
learned.. Consequently, no relevant learning effects are lost, or missed, if the 
formatt of the learner report is used. 

http://rn.II.AGKN
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Hett  leerlingverslag 

Hett leerlingverslag bestond uit een activiteitenlijst en een tweetal vragen. Bij de 
diversee vragen hoort een inleiding. 

A.. WAT IK BIJ DRAMA GEDAAN HEB 

Hiernaastt vind je een lijst met activiteiten die je bij drama gedaan zou kunnen heb-
ben.. Wil je aankruisen welke activiteiten ji j gedaan hebt en aangeven wat je ervan 
vondd (leuk. neutraal, niet leuk. en moeilijk, neutraal, makkelijk)? 
Alss ji j nog activiteiten gedaan hebt die niet op de lijst staan wil je die er dan zelf 
onderr zetten? 

Ookk vragen we je zo kort mogelijk aan te geven waarover je gespeeld hebt. dus de 
onderwerpenn van het spel. bijvoorbeeld: sprookje blauwbaard, burenruzie, vrije-
tijdsbestedingg van de jeugd etc. 

ACTIVHTTIK N N 

DD charade 

 tableau vivant 

 kennismakingsspel 

DD eoneentratiespel 

DD impro\isatie 

DD inspringspel 

DD afspraakspel 

DD rollenspel 

 mime 

DD pantomime 

DD zeil'toneelstukje schrijven 

DD samen toneelstukje schrijven 

DD regisseren 

 requisieten gebruiken 

DD verkleden 

DD schminken 

DD acrobatiek 

DD spelen voor publiek (anderen 
dann klasgenoten) 

HNN WAT IK ER VAN VOND 

leuk k 
neu--
traal l 

niet t 
leuk k 

makke--
lij k k 

neu u 
traal l 

moei--
lij k k 
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DD naar toneel of theater geweest 

D D 

D D 

D D 

WAAROVHRR IK (.KSI'KIT.D IIKB: 

B.. WAT IK VAN DRAMA GIT.ITdvD HI- B! 

Opp de bladzijde hiernaast kun je opschrijven wat je allemaal \an drama geleerd hebt. Wij 
denkenn dat je dat het beste kunt doen door steeds /innen te maken die beginnen met 'Ik heb 
geleerdd dat ' 
Knkelee \oorbeelden: 

Ikk heb 
Ikk heb 
Ikk heb 
Ikk heb 
Ikk heb 

ge e 
ee e 
ge e 
ee e 
ge e 

eerdd dat een impro\ isati ee een bee in 
eerdd dat je met een tableau ook bew 
eerdd hoe een inspringspel gespeeld 
eerdd dat het niet waar is 
eerdd dat het soms moeili 

datt het bij 

eenn midden en een einde 
egingg kunt uitdrukken. 
moett worden. 

moett h 

ienn toneelstuk alleen maar om de 
jkk is 'gewoon' te doen in een spel. 

:bben n 

tekst t gaat. . 

Err zijn nog meer begin-zinnen die ook betekenen dat je iets geleerd hebt zoals: ik heb ge-
merktt dat: ik weet nu ..: ik kan nu (ook)...: ik ben aan de weet gekomen dat...: ik heb ontdekt 
dat...:: ik begrijp nu...: enzovoort. Deze begin-zinnen mag je daarom ook gebruiken. 
Alss je na een tijdje niets meer te binnen wil sehieten. kijk dan nog eens naar de lijst met acti-
viteitenn op de vorige pagina, en ga na waarover je nog iets zou kunnen zeggen. Daarbij zou je 
jezelff  de volgende vragen kunnen stellen: 
Watt weet ik nog meer \an (bij\. rollenspel)? 
Watt is me opgevallen bij (bij\. nabespreking)'? 
Watt is belangrijk bij (bijv. improvisatie), en waarom is dat zo? 
Hoee ga je het best te werk bij....(bijv. regisseren), en waarom'.' 
Waarr moetje steeds op letten bij.(bijv. mime)'.' 
Denkk ook aan algemene inzichten die je bij drama hebt opgestoken. Verder kun jeje nog at-
vragenn of je bij drama iets geleerd hebt datje bij andere vakken goed van pas komt of dat je 
buitenn school kunt gebruiken. Misschien heb je iets geleerd van of over de onderwerpen die je 
gespeeldd hebt. van of over je medeleerlingen, over de school, over de leraren en over de we-
reldd om je heen. 

Probeerr zoveel mogelijk zinnen te maken, maar schrijf alleen op watje geleerd hebt. 

"IKK HEB GELEERD DAT..." (Schrijf hieronder op wat je allemaal van drama geleerd hebt) 
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C.. WAT IK BIJ DRAMA ÜVHR MEZELF GELEERD HKB! 

Opp de bladzijde hiernaast kun je opschrijven wat je bij drama allemaal o\ er jezelf 'geleerd 
hebt.. Ook dat kun je opschrijven met behulp van begin-zinnen: "Ik heb geleerd dat ik....". 
Enkelee voorbeelden. 

Ikk heb 
Ikk heb 
Ikk heb 
Ikk heb 

gel l 
eel l 
gel l 
ÜC ÜC 

Ikk heb ge 

eerdd dat 
eerdd dat 

ikik me steeds beter kan concentreren 
ikik meestal niet zo sne 

eerdd dat ik goed kan opkomen 
eerdd dat het niet waar is dat ik 
eerdd dat 

meee doe bij een inspringspel 
voorr mijn eigen menig 
weinia.. fantasie heb 

ikik de anderen wel eens vergeet als ik aan het spelenn ben. 

Ookk hier kun je van andere begin-zinnen gebruik maken, bijvoorbeeld: 
ikk heb gemerkt dat ik...: ik heb ontdekt dat ik...: ik weet dat ik...: ik heb gevoel gekregen 
voor...:: ik durf nu.... 

Hett gaat er bij deze persoonlijke vorm van leren dus om watje door drama over jezelf aan de 
weett bent gekomen. Als je na een tijdje niets meer te binnen wil schieten, kijk dan nog eens 
naarr de lijst met activiteiten. Je kunt jezelf daarbij de volgende vragen stellen: Waar ben ik 
goedd in. waar ben ik niet zo goed in en wat doe ik slecht? Wat zijn mijn sterke en zwakke 
kanten? ? 
Watt is me van mezelf meegevallen, en wat voel me van mezelf eigenlijk tegen? 
Wanneerr doe ik erg mijn best en wanneer helemaal niet? 
Waarr zou ik wat meer aandacht aan moeten besteden? 
Watt vind ik fijn om te doen en waar heb ik een hekel aan? 

Verderr kun je je nog afvragen of je door drama meer inzicht hebt gekregen in je eigen moge-
lijkhedenn en beperkingen, in je opvattingen en vooroordelen, en in je eigen deugden en on-
deugden. . 

Probeerr zoveel mogelijk zinnen te maken, maar schrijf alleen op watje geleerd hebt. 

"IKK HEB GELEERD DAT IK..." (Schrijf hieronder op watje over jezelf geleerd hebt) 
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Eenn leerlingverslag voor  Drama 

Oostwoudd Wij denes: 
Aantallenn (N) en percentages leerervaringen per categorie en per leerjaar per 
school. . 

school l 

categorie e 

wereld d 

subtotaal l 

wereld d 

subtotaall  we-
reld d 

zelf f 

subtotaall  zelf 

totaal l 

la a 

1b b 

Ie e 

ld d 

Ie e 

If f 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

A A 

B B 

C C 

D D 

K K 

F F 

Am m 

kil l 

N N 

8 8 

23 3 

5 5 

19 9 

21 1 

11 1 

87 7 

18 8 

7 7 

2 2 

114 4 

13 3 

17 7 

8 8 

6 6 

12 2 

2 2 

58 8 

172 2 

st t 

34 4 
lln n 

ü o o 

7 7 

20 0 

4.5 5 

16.5 5 

18.5 5 

9.5 5 

76 6 

15.5 5 

6 6 

2 2 

(66) ) 

22.5 5 

29.5 5 

13.5 5 

10.5 5 

20.5 5 

3.5 5 

(34) ) 

(100) ) 

er r 

kl2 2 

N N 

10 0 

12 2 

7 7 

5 5 

16 6 

5 5 

55 5 

17 7 

16 6 

1 1 

89 9 

6 6 

13 3 

13 3 

9 9 

23 3 

4 4 

69 9 

158 8 

dam m 

29 9 
lln n 

° 0 0 

11 1 

13.5 5 

8 8 

6 6 

17 7 

6 6 

61.5 5 

19 9 

18 8 

1 1 

(56) ) 

8.5 5 

19 9 

19 9 

13 3 

33.5 5 

6 6 

(44) ) 

(100) ) 

Gor r 

kil l 

N N 

11 1 

15 5 

16 6 

10 0 

20 0 

--

72 2 

68 8 

39 9 

19 9 

198 8 

65 5 

42 2 

35 5 

7 7 

28 8 

12 2 

189 9 

387 7 

in n 

48 8 
lln n 

° 0 0 

5.5 5 

7.5 5 

8 8 

5 5 

10 0 

--

36 6 

34 4 

19.5 5 

9.5 5 

(51) ) 

34 4 

22 2 

18.5 5 

3.5 3.5 

15 5 

6 6 

(49) ) 

(100) ) 

ch h 

kl5 5 

N N 

1 1 

1 1 

--

--

--

--

2 2 

4 4 

2 2 

5 5 

13 3 

5 5 

1 1 

13 3 

1 1 

5 5 

6 6 

31 1 

44 4 

em m 

55 lln 

° 0 0 

7.5 5 

7.5 5 

--

--

--

--

15.5 5 

31 1 

15.5 5 

38 8 

(30) ) 

16 6 

3 3 

42 2 

3 3 

16 6 

19 9 

(70) ) 

(100) ) 

Uit t 

kl4 4 

\ \ 

3 3 

1 1 

1 1 

--
2 2 

--

7 7 

2 2 

1 1 

--

10 0 

4 4 

--

5 5 

1 1 

1 1 

1 1 

12 2 

22 2 

hoor r 
n n 

44 lln 

% % 

30 0 

10 0 

10 0 

--

20 0 

--

70 0 

20 0 

10 0 

--

(45) ) 

33.5 5 

--

41.5 5 

8.5 5 

8.5 5 

8.5 5 

(55) ) 

(100) ) 
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Hett leerlingenverslag bij Nederlands 

Eenn vergelijking van de van de vier methoden om de 8 onderwezen vakgebieden te 
evaluerenn is moeilijk te maken omdat het taalgebruik niet geheel eenduidig is. Uit-
eindelijkk is gekozen voor de volgende tekens. 
Dee Romeinse cijfers geven de acht vakgebieden aan. de Arabische de verwachte 
leereffecten: : 
1.. Groepswerk/sociale doelen 

1.. leerlingen zijn meer bereid tot samenwerken 
2.. leerlingen krijgen een enigszins vergroot inzicht in hoe je kunt samenwer-

ken n 
3.. leerlingen krijgen een enigszins vergrote vaardigheid in samenwerken. 

III  Diskussie 
1.. leerlingen raken vertrouwd met het praten in een grote groep, durven zich 

tee uiten 
2.. leerlingen krijgen enig inzicht in de meest primaire diskussieregels. 

IIII  Drama' 
1.. leerlingen krijgen vergroot spelplezier 
2.. leerlingen overwinnen hun speelangst 
3.. leerlingen krijgen iets meer inzicht in personages en de problemen van tijd. 

plaatss en handeling. 
IVV Fiktioneel schrijven 

1.. leerlingen krijgen een vergroot schrijfplezier 
2.. leerlingen vergroten enigszins hun vaardigheid in het schrijven 

VV Fiktioneel lezen 
1.. leerlingen krijgen een vergroot leesplezier 
2.. leerlingen krijgen een vergrote leesmotivatie 
3.. leerlingen krijgen een bewuster leesgedrag 

VII  Faktioneel lezen 
1.. leerlingen raken weinig gemotiveerd voor faktioneel lezen 
2.. leerlingen krijgen een vergroot tekstbegrip in engere zin. 

VIII  Faktioneel schrijven 
1.. Leerlingen raken vertrouwd met het uitkomen voor de eigen mening 
2.. leerlingen leren adekwater te reageren op eikaars stukken 
3.. leerlingen krijgen enige vaardigheid in het schrijven van een verslag. 

VII II  Ontleden 
1.. leerlingen zijn in staat de persoonsvorm in een zin te onderscheiden 
2.. leerlingen zijn. met meer moeite, in staat het lijdend voor werp in een zin t 

benoemen.2 2 

(1)) Het feit dat Neerlandici Drama als onderdeel \an Nederlands beschouwen is in hoofdstuk 4 aan de 
ordee gesteld 

(2ii  Bonset, op. cit.. blz. 182-188. 
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Verderr worden de volgende tekens gebruikt met als betekenis: 
== het leereffect wordt bevestigd 
== het leereffect wordt ten dele bevestigd. 
== het leereffect wordt niet of slechts in zeer geringe mate bevestigd. 

00 = Er wordt geen indicatie gegeven over het leereffect 
== Er wordt een lichteweinig indicatie gegeven over het leereffect 

b.v.. ---- de gebruikte methode is beperkt valide voor de analyse van het leereffect. 

vakg. . 

I I 

1 1 

1 1 

II I 

11 1 

li l l 

II I I 

II I I 

IV V 

IV V 

V V 

V V 

V V 

V! ! 

VI I 

VI I I 

VI I I 

VI I I 

VII I I 

VII I I 

leercc ff. 

1 1 

-) -) 

3 3 

I I 

2 2 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

-> -> 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

toets s 

b.v. . 

b.vv — 

b . \ . + --

b.v.. -

schr.m. . 

++ -

- --

--

--

0 0 

-- o f - : 

obs. . 

0 0 

0 0 

--

0 0 

--

0 0 

0 0 

--

0 0 

0 0 

0 0 

- --

--

- --

- --

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

--

I.\. . 

0 0 

(1 1 

- --

--

0 0 

0 0 

--

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

- --

--

~--

— — 

— — 

+ _ ^ ^ 

0 0 

0 0 

(3)) Afhankelijk \an de interpretatie \an de term adekwaat m liet \erunorde leereffect. Houset, bl/ 1X7 
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