Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

Muziek - havo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens
(het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt.
Veranderingen t.o.v. 2015 zijn geel gemarkeerd.
Veranderingen t.o.v. de Septembermededeling zijn blauw gemarkeerd.
Examenstof:

zie syllabus 2016

Syllabus:

wijkt af van syllabus 2015. Veranderingen betreffen ‘Bijlage 2.
Stofomschrijving van subdomeinen A1 (Waarnemen en weten) en A2
(Analyseren en interpreteren)’.
Wijzigingen ten opzichte van de syllabus 2015 zijn geel gemarkeerd.

Nadere informatie

Met ingang van het examenjaar 2014 worden de centrale examens
muziek havo en vwo in een andere vorm aangeboden dan in de jaren
ervoor gebruikelijk was. Er wordt gebruikt gemaakt van de
examensoftware Autoplay. In Autoplay worden de geluidsfragmenten
aangeboden. De examenopgaven worden op papier aangeboden en
ook de beantwoording door examenkandidaten gebeurt op papier.
Voor deze examenvorm is een gedegen voorbereiding van groot
belang. Daarom ontvangen alle scholen met examenkandidaten
muziek havo en vwo in januari 2016 een informatieve mailing1 met
verwijzing naar een handleiding en voorbeeldexamens op
http://centraalexamen.cito.nl.
Koptelefoon
Bij de centrale examens muziek is vanwege de aard van de examens
een koptelefoon per examenkandidaat noodzakelijk. De kwaliteit van
de koptelefoon is mede bepalend voor het kunnen maken van het
examen en kan het verschil maken of een examenkandidaat bepaalde
essentiële details wel of niet hoort. Het is de verantwoordelijkheid
van de school om de kandidaten in staat te stellen het centrale
examen muziek af te kunnen leggen. Bij een test met de
voorbeeldexamens moet dan ook speciaal op de kwaliteit van de
koptelefoons gelet worden.
Kort voor de afname
De cd-rom mag één werkdag voor de examenafname uit de
verpakking worden gehaald en worden geïnstalleerd. Installatie van
de cd-rom dient voor een probleemloze afname op de harde schijf
van de werkcomputer te worden uitgevoerd. De school blijft
verantwoordelijk voor de geheimhouding van het examenmateriaal.
De school dient minimaal de volgende maatregelen in acht te nemen:
- Afsluiten van het lokaal waarin de examens geïnstalleerd zijn!
- Er zorg voor dragen dat toegang van de examenbestanden niet
mogelijk is.
Wachtwoord
Vanwege veiligheidsredenen wordt vanaf 2015 ook bij de centrale
examens in Autoplay naar een wachtwoord gevraagd.
Iedere school met examenkandidaten voor één of meerdere
kunstexamens in Autoplay ontvangt in april 2016 van Cito een brief
met de wachtwoorden per centraal examen voor het eerste tijdvak.
Zie voor ontvangstdatum van de brief de activiteitenplanning bij deze
septembermededeling.
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Activiteitenplanning2 centrale examens en rekentoets VO 2016
Door het gebruik van een wachtwoord bij de centrale examens in
Autoplay is de mappenstructuur met de bronnen, de
geluidsfragmenten, niet direct benaderbaar.
Systeemeisen Autoplay
Zie paragraaf I 6.8 van de Septembermededeling.
Gebruik Daisy en spraaksynthese
Voor alle papieren examens kan op bestelling de tekst van het
examen gesproken (Daisy) of verklankbaar (spraaksynthese) worden
geleverd. Dit geldt ook voor de examens muziek havo en vwo: de
teksten die de kandidaat op papier heeft, worden geleverd als Daisy
of als pdf geschikt voor spraaksynthese. De hoeveelheid leestekst op
de Autoplay-cd (digitaal bronnenboek) is zeer beperkt.
Autoplay blokkeert de werking van externe programmatuur. Het is
dus niet mogelijk om op één pc zowel de Autoplay-cd te draaien als
Daisy of spraaksynthese. Als een kandidaat van een van deze
hulpmiddelen gebruik wil maken, is daarom een afzonderlijke pc
(laptop) nodig voor Daisy of spraaksynthese. Als dat voor de
kandidaat te omslachtig is, kan worden gekozen voor een individuele
voorleeshulp voor de kandidaat (toezichthouder die op verzoek
teksten of gedeelten daaruit voorleest).
Publicatie na afname:
Net als bij de meeste andere schriftelijke centrale examens het geval
is, worden de centrale examens muziek havo en vwo 2016 na de
afname integraal gepubliceerd op www.cito.nl. De geluidsfragmenten
in Autoplay worden als zipbestand gepubliceerd.
Correctievoorschrift
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Status: regelgeving
Het CvTE 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.
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket
(examenloket@duo.nl).
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