
200018  CV34  Begin 

20 02
M

uz
ie

k 
(o

ud
e 

st
ijl

 e
n 

ni
eu

w
e 

st
ijl

)

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste tien kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het 
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden 
geen scorepunten toegekend. 
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 
 
5 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
6 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
7 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Josquin des Prez - Tu solus qui facis mirabilia  
 
Maximumscore 1 

 1  maat 6: een mol voor de e 
 
Maximumscore 1 

 2  parallel 
 
Maximumscore 2 

 3   

 
per haak   1  
 

 4  A 
 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 1 

 5  stemparen 
 
Maximumscore 1 

 6  a – a’ – b; ook goed: a – a – b 
 
Maximumscore 2 

 7  sopraanpartij: eerste en derde noot  
 
per goed antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 8  eerst polyfoon, dan homofoon  1  
eerst tweedelig, dan driedelig  1  
 
Maximumscore 2 

 9  twee van de volgende: 
• a capellastijl 
• afwisseling homofoon/polyfoon 
• gebruik van open samenklanken 
• gebruik van stemparen 
• modaal 
• tactus, of: niet in maten gedacht 

 
per goed antwoord  1  
 
L. van Beethoven - Symfonie nr. 8, eerste deel 
 

 10  D 
 
Maximumscore 4 

 11  maat 5 t/m 8: 
• legato 
• zacht 
• alleen blaasinstrumenten 
• lagere ligging 

 
per goed antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 12  een boog tussen de laatste, respectievelijk eerste noot van: 
• maat 2 en 3 
• maat 4 en 5 
• maat 5 en 6 

 
3 antwoorden goed  2  
2 antwoorden goed  1  
1 antwoord goed  0  
 
Maximumscore 1  

 13  D grote terts 
 
Indien d (kleine letter)  0  
 
Maximumscore 1 

 14  tertsverwantschap 
 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 2 

 15  één van de volgende: 
• Er wordt gemoduleerd. 
• Het heeft een eigen/zelfstandige melodie. 

 
Maximumscore 2 

 16  in de herhaling (één van de volgende): 
• spelen ze op alle tellen/kwarten van de maat; ook goed: beweeglijker 
• spelen alle strijkers pizzicato; ook goed: hogere ligging 

 
Maximumscore 1 

 17  afwisselend homofoon - polyfoon 
 
Maximumscore 2 

 18   

 
Maximumscore 2 

 19  fagot, klarinet, hobo, fluit 
 
4 goed   2  
2/3 goed   1  
1 goed   0  
 
Maximumscore 1 

 20   

 
De kwartnoot mag ook als een achtste noot met kwartrust of als een gepuncteerde kwart 
genoteerd worden. 
 
Maximumscore 2 

 21  2 klarinet en 2e viool   1  
3 1e viool   1  
 
Maximumscore 2 

 22  één van de volgende: 
• toename van het aantal instrumenten 
• meer melodische lijnen / verschillende partijen 

 
Maximumscore 1 

 23  sforzando 
 
Maximumscore 2 

 24  des – f – as  1  
grote drieklank  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 25  drie van de volgende: 
• steeds hoger 
• crescendo 
• meer korte notenwaarden (bij de 1e violen); ook goed tremolo 
• voortdurend sforzando 
• verkorting van motief 
• herhalen van motieven 
• op het eind een chromatisch stijgende beweging 
• akkoorden met veel spanning 
• orgelpunt 

 
per goed antwoord  1  
 
Maximumscore 3  

 26  reprise (twee van de volgende): 
• Gedeelte a wordt zachter gespeeld. 
• Gedeelte a wordt zonder strijkers gespeeld. 
• Maat 4 wordt opgevuld met zestiende noten in de strijkerspartijen. 
• Gedeelte b’ wordt crescendo gespeeld. 
• Gedeelte b’ heeft geen sforzando (in maat 10). 
• In gedeelte b’ spelen de contrabassen/lage strijkers de melodie, of: klinkt de 

melodie lager. 
• Gedeelte b’ krijgt tegenmelodieën. 

 
2 antwoorden goed  3  
1 antwoord goed  1  
 

 27  C 

 
Maximumscore 2 

 28  Weense klassieken (één van de volgende):  1  
• De inzet van thema 1 is gebaseerd op een drieklank. 
• de bezetting van het orkest 
• Het eerste en tweede thema hebben overeenkomsten. 
• duidelijke contrastwerking in dynamiek 
• duidelijke contrastwerking in instrumentatie 
• De hoorn speelt vultonen. 

 
Romantiek (één van de volgende):  1  

• tertsverwantschap 
• climaxwerking 

 
B. Bartók - Mikrokosmos nr. 140, ’Free variations’ 
 
Maximumscore 2 

 29  toonmateriaal haak 2 ten opzichte van haak 1: toevoeging van de ’es’  1  
ritme haak 3 ten opzichte van haak 2: twee achtste noten langer  1  
 
Maximumscore 2 

 30  maat 1 tot 7: de ’a’  1  
maat 7/8 t/m 12: de ’d’ en de ’a’  1  
 
Maximumscore 2 

 31  Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Met als spil de ’a’ gaat in variatie I de melodie omlaag en in variatie II omhoog, of: 
de melodie van variatie I wordt in variatie II herhaald, maar in omgekeerde richting. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 32  één van de volgende: 
• veelal doorgaande achtste beweging 
• regelmatiger ritme 
• geen maatwisseling 
• Het ritme van de linker- en rechterhand is deels identiek. 
• minder aanvullend ritme 
• minder accentverschuiving 

 
Maximumscore 1 

 33  Een grote secunde wordt steeds afgewisseld door een kleine secunde (en omgekeerd). 
 
Maximumscore 1 

 34  De partij van de rechterhand wordt overgenomen door de linkerhand (en omgekeerd), of: 
De melodie wordt nu lager gespeeld (en de begeleiding hoger). 
 
Maximumscore 3 

 35  twee van de volgende: 
• langzamer 
• tempo meer rubato 
• meer legato 
• minder accentgericht 
• tweestemmig 
• langere melodische lijnen 
• meer op melodische lijnen gericht dan op samenklanken, of: 

meer horizontaal dan verticaal gericht, of: niet op tweeklanken gebaseerd 
• meer op melodie gericht dan op ritme 

 
2 antwoorden goed  3  
1 antwoord goed  1  
 
Maximumscore 3 

 36  drie van de volgende: 
• gebruikmaking van een bijzondere reeks 
• veel maatwisseling 
• onregelmatige maatsoorten 
• dissonant 
• niet tonaal 
• De muziek lijkt geïnspireerd door (Midden-Europese) volksmuziek. 
• De piano wordt als slaginstrument gebruikt. 

 
per goed antwoord  1  
 
B. Marley - ‘I shot the sheriff’ en twee andere reggae-nummers 
 
Maximumscore 1 

 37  parallel 
 
Maximumscore 1 

 38  octaaf 
 
Maximumscore 2 

 39  a’ – b – b’ 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2  

 40  twee van de volgende: 
• speelt akkoorden 
• dalende beweging  
• grote notenwaarden 
• speelt twee keer hetzelfde patroon  

 
per goed antwoord  1  
 

 41  D 
 
Maximumscore 1 

 42  unisono 
 
Maximumscore 2 

 43  één van de volgende: 
• De gitaar speelt een tegenmelodie of improviseert. 
• Het elektronisch orgel blijft laag spelen. 
• De partij van de basgitaar is meer gevarieerd. 

 
Maximumscore 2 

 44   

 
De lengte van de laatste noot blijft buiten beschouwing. 
 
per maat   1  
 
Maximumscore 3 

 45  twee van de volgende: 
• Het cursief gedrukte gedeelte wordt gescheiden door een instrumentaal gedeelte, of: 

(ook goed): basgitaar, piano en elektronisch orgel spelen voorafgaand aan de tekst een 
unisono-passage.  

• toevoegen van een ’vreemde’ synthesizermelodie 
• De melodie staat geheel op zichzelf.  
• De reguliere begeleiding valt weg, of: het slagwerk valt weg. 
• Het ostinaat valt weg. 
• toevoegen van een korte echo in de zangstem 

 
2 antwoorden goed  3  
1 antwoord goed  1  
 
Maximumscore 1 

 46  vijf keer 
 
Maximumscore 2 

 47  twee van de volgende: 
• toonherhaling  
• herhaling van een motief  
• ostinaat (in de bas) 

 
per goed antwoord  1  
 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 1 

 48  reciteren; ook goed: declameren of spreekgezang 
 
Maximumscore 2 

 49  twee van de volgende: 
• gebruik maken van vele elektronische instrumenten 
• toevoegen van verschillende geluidseffecten 
• bevat elementen uit modernere popstijlen (hip-hop, rap) 

 
per goed antwoord  1  
 

 50  C 
 
Maximumscore 2 

 51   

 
per noot   1  
 
Maximumscore 2 

 52  twee van de volgende: 
• voortdurende aanwezigheid van afterbeat 
• herhalend baspatroon 
• akkoorden-ostinaat 
• beperkt aantal akkoorden 
• vele gelijktijdige ostinati 
• aanwezigheid van achtergrond-’koor’ 
• afwisseling solostem en achtergrondkoor 
• fragmentarische zang of monotone zang 

 
per goed antwoord  1  
 

Einde 
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