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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar de 
Citogroep. 
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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. 
 
Silvia, mijn lief 
 
Maximumscore 2 

 1  • cello/gamba  1  
• luit/gitaar  1  

 
Maximumscore 2 

 2  • sopraan  1  
• tenor   1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 3   

 
per juiste regel   1  
 
Maximumscore 1 

 4  a mineur 
 
Indien alleen hoofdletter A  0  
 
Maximumscore 3 

 5   

 
• per haak (voorteken buiten beschouwing gelaten)  1  
• voorteken  1  

 
Maximumscore 2 

 6  één van de volgende: 
• De tertsen worden opgevuld. 
• Er worden zestiende noten gespeeld. 
• rubato 

 
Maximumscore 2 

 7  twee van de volgende: 
• (een octaaf) lager 
• De begeleidingsinstrumenten vallen (grotendeels) stil. 
• zachter 
• rubato (indien niet bij vraag 6 genoemd) 

 
per juist antwoord  1  
 

 8  B 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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J. Haydn - Celloconcert nr. 1, deel 1 
 
Maximumscore 1 

 9   

 
Maximumscore 1 

 10  octaaf (lager) 
 
Maximumscore 1 

 11  klavecimbel 
 
Maximumscore 2 

 12   

 
Indien vier antwoorden juist   2  
Indien drie of twee antwoorden juist  1  
Indien één antwoord juist  0  
 
Maximumscore 2 

 13   

 
of andere varianten waarbij de inzet van de begeleiding goed is weergegeven. 
 
Maximumscore 3 

 14  twee van de volgende: 
• spelen van lage basnoten, snel afgewisseld met een hoger gelegen melodielijn  
• spelen van een melodielijn, afgewisseld met: een ‘akkoordpartij’ of meerdere tonen 

tegelijk  
• tweestemmig spelen, of: dubbelgrepen 
• het toepassen van verschillende articulaties 

 
Indien twee antwoorden juist  3  
Indien één antwoord juist  1  
 
Maximumscore 1 

 15  sequens 
 
Maximumscore 1 

 16  pizzicato/arpeggio 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 17  één van de volgende: 
• om de solist zijn virtuositeit/improvisatievermogen te laten tonen 
• om de rol van de solist te benadrukken 

 
Ariel Ramírez - Misa Criolla 
 
Maximumscore 1 

 18  gemengd koor 
 
Maximumscore 1 

 19  tenor 
 
Maximumscore 2 

 20  • begin: koor neuriet  1  
• slot: koor zingt tekst  1  

 
Maximumscore 3 

 21   

 
• toonhoogte per haak  1  
• ritme geheel juist  1  

 
Maximumscore 2 

 22  De melodierichting is tegengesteld / de tweede keer begint met een groot dalend interval  
(in plaats van een stijgend interval). 
 
Maximumscore 1 

 23  tremolo 
 
Maximumscore 2 
 ┌───┐┌────┐ 

 24  (A) - A - B - A - A - B 
 

per haak  1  
 
Maximumscore 3 

 25  De meest opvallende zijn (drie van de volgende): 
• Zowel koor als solist zingen langere fragmenten. 
• De solist zingt recitatiefachtig, of: omschrijving hiervan. 
• Het koor neuriet alleen. 
• Een ritmische puls ontbreekt. 
• bijna geen instrumentale begeleiding 
• meer legato 
• bij het koor: langere notenwaarden 
• lang aangehouden toon in de begeleiding 

 
per juist antwoord  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores



300011  CV30  7 Lees verder 

 
 
 
 
 
F. Mendelssohn Bartholdy - Lied ohne Worte nr. 48 
 
Maximumscore 1 

 26  het derde gedeelte 
 
Maximumscore 2 

 27  

 
Maximumscore 2 

 28   

 
Maximumscore 1 

 29  tegenbeweging 
 
Maximumscore 2 

 30  • een kruis voor de laatste c in maat 2  1  
• een mol voor de laatste a in maat 4  1  

 
Maximumscore 3 

 31  twee van de volgende: 
• ritme meer in achtste/kleinere notenwaarden 
• staccato 
• (gedeeltelijk) lagere ligging 
• baspartij (gedeeltelijk) in octaven 
• (gedeeltelijk) stijgend 

 
Indien twee antwoorden juist  3  
Indien één antwoord juist  1  
  
Maximumscore 1 

 32  ostinate bastoon of orgelpunt 
 
Maximumscore 2 

 33  één van de volgende: 
• akkoordherhaling (op liggenblijvende grondtoon) 
• dalen en stijgen van hetzelfde akkoord 
• hetzelfde akkoord in meerdere liggingen 

 
T. Loevendie - Naima Suite, 3e deel: Music for a strange wedding 
 
Maximumscore 2 

 34  twee van de volgende: 
• imitatie van het klokgelui 
• gepuncteerd ritme 
• statige akkoorden 
• schrijdend ritme 
• kopersignalen 

 
per juist antwoord  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 
 35  drie van de volgende: 

• grote trom 
• pauken 
• bekken 
• buisklokken 
• triangel 

 
Indien drie antwoorden juist  2  
Indien twee antwoorden juist  1  
Indien één antwoord juist  0  
 
Maximumscore 1 

 36  in maat 5 
 
Maximumscore 3 

 37  twee van de volgende: 
• lange(re) notenwaarden 
• dissonant 
• geen melodie meer 
• statisch 
• niet meer tonaal 
• uitsluitend akkoorden 

 
Indien twee antwoorden juist  3  
Indien één antwoord juist  1  
 
Maximumscore 1 

 38  saxofoon 
 

 39  C 

 
Maximumscore 2 

 40  twee van de volgende: 
meer specifiek ten aanzien van het motief: 

• herhaling 
• imitatie 
• inzetten kort na elkaar 
• verkorting  
• vergroting 
• overlappende inzetten / stretto-achtig 

meer algemeen: 
• ritmische versnelling 
• voornamelijk kleine notenwaarden 
• dichte structuur 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 41  • fragment 1: menuet  1  
• fragment 2: wals  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 
 42  twee van de volgende: 

• snelle wisselingen van sfeer/stemming 
• verschillende stijlen door elkaar / verschillende citaten, of: zowel barok als twintigste eeuw 
• verschillende genres door elkaar 
• afwisseling tonaal-atonaal 
• afwisseling consonante-dissonante structuur 
• ongelijksoortige structuur 
• ongelijksoortige instrumentatie 

 
per juist antwoord  1  
 
Robbie Williams - Supreme  
 
Maximumscore 1 

 43  vier maten 
 
Maximumscore 1 

 44  een kruisje voor regel 1 
 
Maximumscore 2 

 45  speelt met de zangmelodie mee 
 
Maximumscore 2 

 46  a' (één van de volgende): 
• is een maat langer / herhaling van het laatste motief 
• wordt tweestemmig gezongen 
• maakt een overgang naar het volgende gedeelte 
• eindigt op de tonica/grondtoon (in plaats van de dominant) 

 
Maximumscore 1 

 47  orgel/synthesizer/keyboard 
 
Maximumscore 2 

 48    

 
Maximumscore 2 

 49   

 
per haak   1  
 
Maximumscore 1 

 50  De viool speelt nu (een terts) hoger. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 51  drie van de volgende: 
• door de trompet gespeeld / geen strijkers 
• Het publiek zingt op ‘lalala’ de melodie mee. 
• minder versieringen / eenvoudiger arrangement 
• minder syncopes 
• duidelijker beat 
• de sequens is nu identiek 
• Er speelt latin percussie mee. 
• slagwerk meer op de achtergrond 
• hoger tempo 

 
per juist antwoord  1  
 
 

 
Einde 

Antwoorden Deel- 
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