Examenverslag drama GL/TL 2021

Beauty en het beest

Dit jaar werden de vaardigheden van in totaal 507 eindexamenkandidaten drama GL/TL
getoetst. Verreweg de meeste leerlingen deden in het eerste tijdvak examen, en maakten
kennis met de theatervoorstellingen Beauty en het beest en Zeventien, en de comedyserie
De Luizenmoeder.
Tijdens de landelijke examenbespreking, die vanwege corona online werd gehouden,
heerste er bij de aanwezige docenten voornamelijk ontevredenheid over de
moeilijkheidsgraad van het centraal examen. De Quickscan-vragen werden dit jaar door 37
docenten na examenafname beantwoord, en daaruit bleek inderdaad dat meer dan de helft
van de docenten het centraal examen te moeilijk (54%) en te lang (86%) vond. De
inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven onderwijs was volgens 59% van de
docenten voldoende. De moeilijkheidsgraad en de lengte van het examen brachten docenten
er mede toe om een laag waarderingscijfer aan dit examen toe te kennen, namelijk een 4,89.
De toets- en itemanalyse liet eveneens zien dat het examen een hoge moeilijkheidsgraad
had. Zo was bijvoorbeeld de gemiddelde p’-waarde (moeilijkheidsgraad i) een .47 tegenover
een .57 in 2019. Ook leek er sprake te zijn van non-respons: uit de hoeveelheid
onbeantwoorde vragen bleek dat niet alleen de minder vaardige leerling in tijdnood kwam,
maar waarschijnlijk ook de vaardige leerling met een lager werktempo. Dit laatste is niet
wenselijk en daarvoor is extra gecompenseerd in de N-term. De behaalde scores
resulteerden uiteindelijk in een N-term van 1,8. Het gemiddeld percentage onvoldoende
kwam daardoor uit op 33,6% en het gemiddelde cijfer op een 5,9.
De informatie die de examenmakers elk jaar vergaren naar aanleiding van de
examenbespreking, de meldingen via de Examenlijn, geluiden via social media en de toetsen itemanalyse geven over het algemeen een goed beeld van een centraal examen. Toch is
deze informatie dit jaar een stuk moeilijker te duiden. Corona zorgde voor een examenjaar
dat anders verliep dan normaal, en legde druk op leerlingen en docenten. Normaal
gesproken leert de drama-leerling de vaktheorie veelal aan de hand van de praktijklessen,
maar wat gebeurt er als die praktijklessen komen te vervallen zoals afgelopen 1,5 jaar vaak
het geval was? Als docent is het dan niet eenvoudig om leerlingen voor te bereiden en te
ondersteunen, en dat zal ongetwijfeld voor gevoelens van machteloosheid hebben gezorgd
bij docent en leerling. Het vervallen van de praktijklessen zal de al hoge moeilijkheidsgraad
van het examen ongetwijfeld hebben versterkt. Ook werd tijdens de examenbespreking weer

duidelijk dat de syllabus hiaten en onduidelijkheden vertoont. Inmiddels is er een
syllabustraject gestart. Al met al was het een pittige examenperiode voor iedereen.
De drie blokken van het eerste tijdvak

In het eerste blok werden vragen gesteld over de voorstelling Beauty en het beest van Maas
Theater en Dans, een nieuwe bewerking van het bekende sprookje Belle en het beest.
Leerlingen moesten vragen beantwoorden over fysieke handelingen, verwijzingen naar de
werkelijkheid en spelimpulsen. De moeilijkste vraag van het examen stond in dit blok,
namelijk vraag 10 met een p'-waarde van .06. Aan leerlingen werd gevraagd twee manieren
te beschrijven waarop de regisseur in het fragment een verband legt tussen de vader en het
beest door middel van de mise-en-scène. Het is bekend dat het begrip mise-en-scène een
behoorlijk abstract begrip is voor de vmbo-leerling, maar ook de vaardige leerling wist het
juiste antwoord niet.
De meest onderscheidende (discriminerende) vraag werd ook in dit blok getoetst, namelijk
vraag 6. Leerlingen moesten onder andere twee manieren beschrijven waarop de spelers in
het fragment hun bewegingen omzetten in dansbewegingen. Hoewel er kritiek was op deze
vraag – er lag te veel nadruk op dans – kon meer dan de helft van de leerlingen de vraag
juist beantwoorden. Dit bleken met name de vaardige leerlingen te zijn.

De voorstelling Zeventien van het Zuidelijk Toneel vormde het uitgangspunt voor het tweede
blok. In deze montagevoorstelling vertellen vijf moslimmeisjes over hun zoektocht naar
zichzelf. De meest eenvoudige vraag van het examen was vraag 32, waarbij de kandidaat
moest aangeven op welke manier het meisje Sanaz op de foto (zie hierboven) wel wordt
verbeeld terwijl ze niet op de foto te zien is. Dat bijna alle leerlingen het juiste antwoord
gaven, namelijk dat Sanaz wordt verbeeld door de gele kledingstukken en stoel, bleek uit
een p'-waarde van .91.
In het derde blok stond de comedyserie De Luizenmoeder centraal. Via de Examenlijn kwam
er onder andere een melding binnen over vraag 35 uit dit blok, waarbij docenten opmerkten
dat het woord camerawerk niet in de syllabus staat. Het probleem leek uiteindelijk niet

zozeer dit woord te zijn, maar de antwoorden die te veel omschreven waren aan de hand
van filmtechnische begrippen. De kunstvorm film staat weliswaar in de syllabus vermeld bij
Drama en andere kunsten, maar de filmtechnische begrippen niet. Een leerling die deze
begrippen niet in zijn antwoord gebruikt, maar inhoudelijk een juist antwoord geeft, zou
daardoor benadeeld kunnen worden. Een aanvulling op vraag 35 was daarom nodig.

Voor het eerst werd dit schooljaar het tweede-tijdvak-examen openbaar afgenomen. Volgens
de toets- en itemanalyse werden de vaardigheden van 66 leerlingen getoetst, dit keer aan de
hand van de theatervoorstellingen Shop till you drop en KIDS, en de korte film Show me
love. Docenten waren tevredener met dit examen dan met het eerste-tijdvak-examen. Dat
bleek niet alleen uit de online-nabespreking, maar ook uit de reacties op de Quickscanvragen die na afname door 13 docenten werden beantwoord. Iets minder dan de helft van de
docenten vond dat het examen moeilijk (46%) was, 38% vond het examen niet te
moeilijk/niet te makkelijk. De lengte van het examen vond 69% precies goed. Ook over de
inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven onderwijs waren de docenten meer
tevreden: 69% vond dit voldoende, 23% zelfs goed. Het waarderingscijfer dat deze groep
aan het examen toekende, was een 6,54.
De toets- en itemanalyse liet zien dat het examen een iets lagere moeilijkheidsgraad (p’waarde .50) had dan het eerste-tijdvak-examen (p’-waarde .47). Net als bij het eerste tijdvak
resulteerden de behaalde scores in een N-term van 1,8. Het gemiddeld percentage
onvoldoende kwam daardoor uit op 33,6% en het gemiddelde cijfer op een 5,9.
De drie blokken van het tweede tijdvak

De voorstelling Shop till you drop van Golden Palace vormde het uitgangspunt voor het
eerste blok. De moeilijkste vraag uit het examen bleek een echte 'leer'-vraag (reproductie) te
zijn, met een p'-waarde van .05. Aan leerlingen werd gevraagd te benoemen wat naast
enscenering de andere twee theatrale middelen zijn (vraag 12). Toch laat de toets-en
itemanalyse zien dat, ondanks de hoge moeilijkheidsgraad, vooral de vaardige leerlingen
deze vraag juist konden beantwoorden.

In het tweede blok werden vragen gesteld over de voorstelling KIDS van
Oostpool/Sonnevanck. KIDS is een voorstelling over het opzoeken van grenzen. De
voorstelling wordt getoond in een vrachtwagen, waarbij ook het publiek in de vrachtwagen
zit. Oostpool/Sonnevanck maakt vaker voorstellingen in een vrachtwagen, die bij een school
of bij een theater in de stad parkeert. Aan leerlingen werd gevraagd welke functie deze
vrachtwagen had: is het de plaats waar de scènes zich afspelen (A), de locatie van de
voorstelling (B) of de Waar als onderdeel van de spelgegevens (C). Met een p'-waarde van
.85 bleek vraag 20 zeer eenvoudig te beantwoorden te zijn voor leerlingen.

In het derde blok stond de korte film Show me love van regisseur Peter Hoogendoorn
centraal. Examenmakers streven ernaar om discriminerende vragen op te nemen in het
examen. Dit zijn vragen die het onderscheid maken tussen de vaardige leerling en de minder
vaardige leerling. Ook in dit examen zaten verschillende discriminerende vragen, zo liet de
toets- en itemanalyse zien. Vraag 38 is daar een voorbeeld van. Aan leerlingen werd
gevraagd drie manieren te noemen waarop je op toneel de kijkrichting/focus kunt sturen.
Daarbij moest elk antwoord worden uitgelegd. Een hele kluif waar je drie punten voor kon
scoren. Met name de vaardige leerlingen konden de vraag juist beantwoorden.
Het centraal examen in 2022 en verder …
Voor de zomervakantie is er gestart met een syllabustraject voor drama, waarbij met name
de begrippenlijst kritisch wordt bekeken en herzien. Dit betekent onder andere dat sommige
begrippen voorzien zullen gaan worden van definities, zodat over de betekenis ervan geen
onduidelijkheid meer zal zijn. Deze nieuwe syllabus zal waarschijnlijk in 2024 ingevoerd gaan
worden.
Daarnaast zijn de examenmakers bezig om vragen te construeren, die meer aansluiten op
de leerling die in beelden denkt in plaats van in woorden. Sommige docenten herinneren zich
wellicht de flash-opdrachten die vóór 2016 in examens werden opgenomen. Daar zaten

haken en ogen aan: zo werden de flashes op een gegeven moment niet meer ondersteund
door de programmatuur. Ook het nakijken van deze opdrachten was voor docenten niet
eenvoudig. De opdrachten verdwenen uit de centrale examens, maar de achterliggende
gedachte – het bedienen van de leerling die op een andere manier kennis verwerkt – is nog
steeds actueel, en sluit goed aan op de vmbo-leerling. Immers, dat leerlingen het moeilijk
vinden om de vaktheorie te omschrijven, betekent niet dat ze daar geen kennis van hebben.
Een heel voorzichtige aanzet tot dergelijke vragen zullen docenten en leerlingen in het
centraal examen van 2022 terugzien. Afhankelijk van de reacties uit het veld en van de
technische gegevens zullen deze vragen vaker worden opgenomen in het centraal examen.
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p'-waarde:

getal dat de moeilijkheidsgraad aangeeft. Maximum: 1.00, minimum: .00. Een p'waarde boven .85 wijst op een (extreem) makkelijke vraag,
een p'-waarde beneden .30 wijst op een (extreem) moeilijke vraag.

