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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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 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 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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
 
Indien in een antwoord ‘bijvoorbeeld’ staat, bevat het antwoord mogelijke antwoorden 
en niet een opsomming van alle antwoorden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

A. Vivaldi - De vier jaargetijden 
 

 1 maximumscore 1 
klavecimbel 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 2 maximumscore 1 
videofragment 1, omdat (één van de volgende): 
− het tempo vlot is / het water snel beweegt. 
− er korte noten worden gespeeld / het water snel beweegt. 
− er luid wordt gespeeld / er een waterval is (kracht van water). 
− er een dalende melodie(lijn) is / het water naar beneden stroomt 

(waterval). 
− er een dalende melodie(lijn) is / de camera naar beneden beweegt.   
 
Opmerking 
Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1 
 

 
 
Opmerking 
Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− aan het uiterlijk van de violist (haardracht) 
− aan de kleding van de violist 
− De violist stampt met zijn voeten. 
− De violist loopt rond/beweegt/danst. 
ook goed: Het orkest speelt met zonnebril op. 
ook goed: De opname is gemonteerd als een videoclip. 
 

Daniel Powter - Bad Day 
 

 7 B 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
tweede couplet: 
• zang: toevoeging van 2e stem (tweestemmig / meerstemmig) 1 
• begeleiding (één van de volgende):  1 

− toevoeging drums  
− toevoeging bas 
− toevoeging strings 
− wordt uitgebreider  
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− herhaling van de melodie 
− veel herhaling in de melodie 
− herhaling van You had a bad day 
− klinkt voller 
 

 11 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De piano speelt een centrale rol in de muziek. 
− Je ziet de zanger en de piano. 
 

P. Tschaikowsky - De Notenkrakersuite 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 D 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− 6 en 7 is een variatie van 2 en 3. 
− 6 en 7 is bijna gelijk aan 2 en 3. 
− Bij 6 en 7 wordt (een octaaf) hoger gespeeld. 
 

 17 maximumscore 2 
1 = violen 
2 = dwarsfluiten / klarinetten 
3 = hoorns 
4 = contrabassen 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien twee antwoorden juist 0 
 

 18 maximumscore 1 
één van de volgende, bijvoorbeeld: 
− Het is muziek voor groot orkest. 
− Het wordt luid gespeeld. 
− Het wordt enthousiast gespeeld. 
− Het is gemakkelijk in het gehoor liggende / herkenbare muziek. 
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Vraag Antwoord Scores 

MuzAngola 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 1 
couplet (één van de volgende): 
− gevarieerder ritme  
− vrijer ritme 
 

 21 maximumscore 1 
trompet 
 

 22 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− veel korte noten 
− weinig rusten 
− afwisselend ritme 
− afwisselende toonhoogte  
− (deels ook) toonherhaling 
− druk 
 

 23 maximumscore 1 
De afbeelding bevat (één van de volgende):  
− Afrikaanse elementen (Afrikaanse maskers). 
− Afrikaanse namen / woorden. 
− de naam van een Afrikaans land. 
 

The man in the iron mask 
 

 24 maximumscore 1 
twee van de volgende:  
− lage tonen 
− lange tonen 
− donkere tonen 
− lage zangstemmen 
− klagende zangstemmen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 2 
• eerste keer: hoorn 1 
• tweede keer: trompet 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De muziek klinkt (steeds) luider. 
− De muziek wordt (steeds) voller. 
− De muziek klinkt (steeds) hoger. 
 
per juist antwoord 1 
 

 27 maximumscore 3 
variatie in (drie van de volgende):  
− klankkleur 
− dynamiek 
− tempo 
− maatsoort  
− toonhoogte 
− melodielengte 
 
per juist antwoord 1 
 

 28 maximumscore 2 
• fragment 2 1 
• fragment 1 niet, omdat de muziek (één van de volgende): 1 

− te langzaam is. 
− geen dansritme heeft. 
− andere accenten heeft. 
− niet driedelig is. 

 
 29 D 

 
 30 maximumscore 1 

De muziek past goed bij de beelden, omdat (één antwoord, bijvoorbeeld): 
− je trompetten ziet en je trompetten hoort. 
− je trompetmuziek hoort als de koning naar buiten komt. 
− het ritmisch (marsachtig) karakter bij het lopen past.  
− de muziek vrolijk klinkt en de sfeer van de beelden vrolijk is. 
− de muziek ‘triomfantelijk’ klinkt en de koning aanwezig is. 
 

 31 maximumscore 1 
Het slot, omdat (twee van de volgende): 
− het (hele) orkest de melodie nog één keer (luid) inzet.  
− de muziek aan het einde vertraagt. 
− de muziek eindigt met een lange toon. 
− de muziek aan het einde zachter wordt. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

W. Strietman - Musiquettes II 
 

 32 B 
 

 33 B 
 

 34 F 
 

 35 maximumscore 2 
afbeelding 1: fragment 1, vanwege 1 
• muziek (één van de volgende): 

− kortere tonen 
− sneller 
− loopritme 
− beweeglijker 

• afbeelding (één van de volgende): 
− rennende/bewegende kinderen 
− meer beweging 

 
Opmerking 
Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 
afbeelding 2: fragment 2, vanwege 1 
• muziek (één van de volgende):  

− langere tonen 
− langzamer  

• afbeelding (één van de volgende): 
− rustige sfeer 
− weinig beweging 

 
Opmerking 
Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 

Supertramp - Waiting so long 
 

 36 C 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
speelwijze: fragment 1 kort, fragment 2 gebonden 
 

 39 maximumscore 1 
saxofoon 
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Vraag Antwoord Scores 

 40 maximumscore 2 
• foto A 1 
• kenmerk foto/muziek (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

− De foto is donker. / De muziek klinkt zwaar. 
− De foto laat onweer zien. / Er klinkt slagwerk met accenten. 
− De foto laat bliksem zien. / Er klinkt een gitaarsolo.  

 
Opmerking 
Kenmerk: Alleen als het volledige antwoord juist is 1 scorepunt toekennen. 
 

W.A. Mozart - Papagena! Papageno! 
 

 41 A 
 

 42 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− lichtvoetige muziek 
− duidelijke ritmische accenten 
− lichte instrumenten 
− hoge ligging 
− staccato speelwijze 
 

 43 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− steeds kortere notenwaarden 
− steeds meer noten (per maat) 
 

 44 maximumscore 1 
• verklankt (één van de volgende):  

− door het imiteren van een vogel 
− door vogelgeluiden  

• uitgebeeld: door vogelkostuum (veren en snavel)  
 
Opmerking 
Alleen als ′verklankt′ en ′uitgebeeld′ juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 45 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 46 maximumscore 1 
twee van de volgende:  
− decor 
− kostuum 
− schilderkunst 
− belichting 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

Katie Melua - Nine million bicycles 
 

 47 D 
 

 48 maximumscore 1 
fact in regel 4 
 

 49 B 
 

 50 B 
 

 51 B 
 

 52 maximumscore 2 
• Op de afbeelding staan fietsen 1 
• Afgebeeld zouden kunnen worden, (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

− een afbeelding uit Peking  
− een Chinees / Chinezen (op fietsen) 

 
 53 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
− (niet-westerse) fluit 
− niet-westers instrument 
− gebruik van glijtoon 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito.
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 A. Vivaldi - De vier jaargetijden 
 cd: EMI CDC 7495572  
 dvd: 7243 4 92498 9 9  
bron 2 Daniel Powter - Bad Day 9362-48809-2 
bron 3 P. Tschaikowsky - De Notenkrakersuite  
 cd: 419 175-2 
 dvd: 5 450270 000913 
bron 4 Kamusasadi - MuzAngola  68.971 LC 9078 
bron 5 The man in the iron mask  
 cd: 5050466 301222 
 dvd: 16196.1 Z9 
bron 6 W. Strietman - Musiquettes II Q97009 
bron 7 Supertramp - Waiting so long 393 732-2 
bron 8 W.A. Mozart - Die Zauberflöte: Papagena! Papageno!  
 cd: 427 881-2 
 dvd: step 2003032 
bron 9 Katie Melua - Nine million bicycles DRAMCD0007  LC13350 
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