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Geachte heer/mevrouw, 
 
Via deze brief informeren wij u over de centrale examens muziek havo en vwo die met ingang 
van het examenjaar 2014 in een andere vorm worden aangeboden dan tot nu toe bij deze 
examens gebruikelijk is. 
 
Net zoals bij het centraal examen muziek vmbo GL/TL wordt bij de centrale examens muziek 
havo en vwo met ingang van examenjaar 2014 gebruikt gemaakt van de examensoftware 
Autoplay. In Autoplay worden de geluidsfragmenten aangeboden. De examenopgaven worden 
net zoals in 2013 op papier aangeboden en ook de beantwoording door examenkandidaten 
gebeurt op papier.  
 
Aanleiding voor deze verandering is het wegvallen van de afnamevorm voor de centrale 
examens muziek in ExamenTester, waarbij examenkandidaten onder meer in hun eigen tempo 
de examenopgaven konden maken. Door per 2014 gebruik te maken van de examensoftware 
Autoplay is werken in eigen tempo weer mogelijk, net als bij alle andere centrale examens 
havo en vwo. 
 
Ter voorbereiding op deze verandering kunt u via de website van Cito 
(http://cedigitaalhavovwo.cito.nl (kies Demo-examens) voorbeeldexamenopgaven inzien en 
downloaden: 
- voorbeeldexamenopgaven muziek havo 2012 tijdvak 1 met geluidsfragmenten in Autoplay, 
- voorbeeldexamenopgaven muziek vwo 2012 tijdvak 1 met geluidsfragmenten Autoplay. 
In september a.s. worden volledige voorbeeldexamens muziek havo en vwo met Autoplay op 
de website van Cito beschikbaar gesteld. 
 
Bij eventuele technische problemen kunt u contact opnemen met de ICT-examenhelpdesk. 
Voor het telefoonnummer, het e-mailadres en de actuele openingstijden daarvan zie: 
http://centraalexamen.cito.nl, kies: ICT-examenhelpdesk. 
 
Voor overige informatie over het examenjaar 2014 verwijzen wij u naar de informatie op 
Examenblad.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Freya Martin 
Clustermanager talen en kunst & cultuur havo/vwo 
College voor Examens 
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