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Examenprogramma muziek 
havo 
 
 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A Vaktheorie 
Domein B Praktijk 
Domein C Oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A. 
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen 
vast. 
De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het 
centraal examen. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op: 
- de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking 

heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of 

subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per 

kandidaat kunnen verschillen. 
 
 
De examenstof 
 
 
Domein A: Vaktheorie 
 
Subdomein A1: Waarnemen en weten 
1. De kandidaat kan: 
- een muzieknotatie volgen; 
- klinkende eenvoudige ritmes en melodiefragmenten noteren; 
- muzikale aspecten onderscheiden, herkennen en benoemen naar aanleiding 

van klinkende voorbeelden. 
 
Subdomein A2: Analyseren en interpreteren 
2. De kandidaat kan: 
- muzikale structuren analyseren naar aanleiding van klinkende voorbeelden; 
- muzikale processen interpreteren; 
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- zijn muzikale beleving in verband brengen met de muzikale aspecten, 
betekenissen en functies van muziek. 

 
Subdomein A3: Muziek en cultuur 
3. De kandidaat kan: 
- historische ordening aanbrengen in de ontwikkeling van muzikale vormen en 

genres; 
- hem bekende werken plaatsen in de ontwikkelingslijn van muzieksoorten, in 

een geografische regio en een maatschappelijke context en kan daarbij 
verbanden leggen tussen cultuurhistorische perioden; 

- hem onbekende werken plaatsen op basis van culturele, stilistische, 
vormtechnische en muziekhistorische argumenten; 

- op basis van een probleemstelling een onderwerp uit de 
muziekgeschiedenis/muziekcultuur uitwerken en daarover verslag doen. 

 
 
Domein B: Praktijk 
 
Subdomein B1: Zingen en spelen 
4. De kandidaat kan: 
- een gevarieerd repertoire uitvoeren van één- en meerstemmige vocale en/of 

instrumentale muziek; 
- onvoorbereid een melodie/muziekstuk spelen; 
- een melodie treffen. 
 
Subdomein B2: Improviseren en componeren 
5. De kandidaat kan muziek improviseren en componeren, vanuit een 

probleemstelling en met weloverwogen gebruik van muzikale materialen en 
middelen. 

 
 
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
 




