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 MUZIEK CSE GL EN TL 
 

 MUZIEK VBO-MAVO-D 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel 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 meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen muziek GL en TL en VBO-MAVO-D kunnen maximaal 
54 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
FRANS HALSEMA - VLUCHTEN KAN NIET MEER || 

 
 1 B 

 
 2 A 

 
 3 C 

 
 4 C 

 
 5 maximumscore 2   

twee van de volgende: 
 dans / bewegingsexpressie 
 drama / acteren / mime 
 beeldende kunst / decor  
 audiovisuele kunst 
 tekst / dichtkunst 
 ook goed: belichting 

 
per goed antwoord 1  
 
L. VAN BEETHOVEN - SEPTET || 
 

 6 D 
 

 7 C 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
• fragment 2 0 
• voorbeelden van een goed antwoord (één antwoord):  1 

 langzaam 
 lange tonen 
 zacht 
 mineur 
 rustmomenten 

 
 10 maximumscore 1 

• afbeelding 2 0 
• voorbeelden van een goed antwoord (één antwoord):  1 

 voornamelijk houtblazers 
 een kamermuziekensemble 
 een klein (blaas-)orkest 
 soort muziek 
 soort instrumenten 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

FRÉDÉRIQUE SPIGT - ROTTERDAM ||| 
 

 11 D 
 

 12 A 
 

 13 E 
 

 14 C 
 

 15 B 
 
J. FRANÇAIX - CINQUE PICCOLO DUETTI || 
 

 16 A 
 

 17 D 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Het solo-instrument speelt legato / gebonden. 
 Het solo-instrument speelt vloeiend. 
 vibrato 

 
 20 maximumscore 1 

één van de volgende: 
 Er spelen twee (weinig) instrumenten. 
 De bezetting is klein. 
 De sfeer is intiem / past niet bij een grote zaal. 
 Deze moderne muziek trekt doorgaans weinig publiek. 
 Het is zachte muziek. 

 
MOZART / DE COURSON - EGYPTE || 

 
 21 A 

 
 22 maximumscore 1 

één van de volgende: 
 (ander(e)) slaginstrument(en) 
 (ander) ritme  

 
 23 C 

 
 24 maximumscore 1 

• fragment 1 0 
• één van de volgende:  1 

 Er wordt lang op één toonhoogte gezongen. 
 weinig toonhoogte verschil 
 lang aangehouden toon 

 
 25 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 1 
één van de volgende:  

 minder instrumenten 
 zachter gespeeld 
 ander, vrijer ritme 
 andere melodie 
 niet-westers strijkinstrument 
 niet-westers blaasinstrument 
 geen violen meer 

 
 27 maximumscore 1 

 Niet westerse tekens (Arabisch / hiërogliefen) worden gecombineerd met een 
onderdeel van een strijkinstrument (het f-gat). 

 
 28 maximumscore 1 

 Programma 3: Je hoort niet-westerse instrumenten/muziek en muziek van Mozart. 
 
opmerking 
Ook andere programma’s dienen goed gerekend te worden, mits goed beargumenteerd. 
 

 29 maximumscore 1 
• niet (één van de volgende):  

 Er worden andere instrumenten gebruikt. 
 Er wordt op een heel andere manier gespeeld. 
 een andere melodie en ritme 
 ook goed: andere antwoorden waarin muzikale verschillen worden aangegeven. 

• wel (één van de volgende): 
 In beide worden strijkinstrumenten gebruikt. 
 Er wordt een (passend) ritme aan de muziek van Mozart toegevoegd. 
 Er worden motiefjes van Mozart in de niet-westerse muziek gebruikt.  
 Er wordt een goede overgang gemaakt van de niet-westerse muziek naar de muziek 

van Mozart. 
 
DIDO - HERE WITH ME || 

 
 30 D 

 
 31 D 

 
 32 C 

 
 33 maximumscore 1 

één van de volgende: 
 herhaling van klanken (bliepjes) 
 crescendo op lange toon 
 ruisgeluiden 
 vervorming van tonen 
 galm 
 echo 
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Vraag Antwoord Scores 

F. LISZT - TOTENTANZ ||| 
 

 34 B 
 

 35 C 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 2 
• schilderij B 1 
• voorbeeld van een goed antwoord: 1 

 Het schilderij is donker / de muziek klinkt zwaar 
 
G. TELEMANN - CONCERTO || 

 
 38 A 

 
 39 C 

 
 40 B 

 
 41 D 

 
 42 maximumscore 1 

 klavecimbel 
 

 43 B 
 

 44 B 
 

 45 maximumscore 2 
• muzikaal middel: bijvoorbeeld melodie, ritme, speelwijze, tempo, klankkleur  0 
 
• eerste fragment opgewekt door (één van de volgende): 1 

 melodie: meer gevarieerd 
 ritme: kort / snel, korte notenwaarden 
 speelwijze: veel staccato, licht 
 tempo: snel 
 klankkleur: licht 

 
• tweede fragment ernstig door (één van de volgende): 1 

 melodie: weinig variatie, veel herhaling van tonen 
 ritme: lang / langzaam, lange notenwaarden 
 speelwijze: meer legato, zwaar 
 tempo: langzaam 
 klankkleur: donker 
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Vraag Antwoord Scores 
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J. GOLDSMITH - FIRST KNIGHT ||| 
 

 46 C  
 

 47 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 (hoofdzakelijk) lage (zware, donkere) instrumenten 
 pauken 
 (buis) klok 
 slagwerk 
 scherp koper 
 Er komen meer instrumenten bij. 

 
 48 maximumscore 1 

één van de volgende: 
 korte noten 
 druk ritme 
 ritmes door elkaar 
 herhalingen van ritmische motiefjes 

 
 49 C 

 
 50 maximumscore 2 

• drama: voorbeelden van een goed antwoord (één antwoord): 1 
 hoofdrolspeler(s) / acteur(s) / actrice(s) 
 regisseur 
 tekstschrijver 

 
• muziek: voorbeelden van een goed antwoord (één antwoord): 1 

 componist filmmuziek 
 orkest / groep / ensemble 
 geluidsweergave (stereo/hifi) 

 
 
 




