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 muziek CSE GL en TL 
 
 

 
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.  
 

NB 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 60 scorepunten worden behaald. 
 
Indien in een antwoord ‘bijvoorbeeld’ staat, bevat het antwoord mogelijke antwoorden 
en niet een opsomming van alle antwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

J. Strauss - Ohne Sorgen 
 

 1 C 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
kleine trom of snaartrom 
 

 4 maximumscore 1 
− klokkenspel 
− bekkens 
− grote trom 
 
Opmerking 
Alleen als de drie instrumenten juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− snel tempo 
− korte notenwaarden 
− kort gespeeld (staccato) 
− lachen is onderdeel van de muziek  
 
per juist antwoord 1 
 

Gavin DeGraw - Follow through 
 

 6 maximumscore 1 
− instrument dat begint: (elektronisch) orgel / synthesizer / keyboard 
− instrument dat tegelijk met de zanger inzet: (akoestische) gitaar 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 2 
fragment 2 (twee van de volgende): 
− Er spelen drums mee. 
− Er speelt een basgitaar mee. 
− Er klinkt géén (elektronisch) orgel/synthesizer/keyboard. 
− Er wordt ook geneuried. 
− Het stemgebruik is iets anders (‘rauwer’). 
 
per juist antwoord 1 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
volgorde: c - b - d - a  
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Een bridge vormt de overgang tussen couplet en refrein. 
− Een bridge zorgt voor de afwisseling van couplet en refrein. 
 

 13 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Je ziet alleen akoestische instrumenten (piano en/of gitaar). 
− Er staat ‘stripped’ / ‘raw and real’. 
 

J. Rameau - Danse des Sauvages 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
Het eerste gedeelte wordt gedanst op de voorzin, het tweede gedeelte op 
de nazin van de muziek. 
  

 16 maximumscore 1 
In de muziek van het videofragment hoor je ook (een) slaginstrument(en).  
 

 17 D 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
beeldende kunst (kostuums) 
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Vraag Antwoord Scores 

Ben Hur 
 

 20 maximumscore 1 
− slagwerk  
− (koper-)blazers 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Liefde en afscheid worden verklankt door (één van de volgende): 
− zachte instrumenten.  
− hoge instrumenten.  
− strijkers (en harp / tokkelinstrument).  
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
tweedelige maatsoort / vierkwartsmaat / tweekwartsmaat, omdat:  
een roeibeweging vier tellen duurt (twee tellen naar voren / twee tellen 
naar achter) 
 
Opmerking 
Alleen als maatsoort en uitleg juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− verschillende ritmes door elkaar 
− gevarieerd ritme  
− korte notenwaarden 
− druk ritme  
− syncopisch 
 

 26 maximumscore 2 
− beeldende kunst (of één van de volgende: schilderkunst, 

beeldhouwkunst, architectuur, mode) 
− dans 
− drama 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Eric Carmen - All by myself 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
− instrument: bas(gitaar) 
− instrumentengroep: strijkinstrumenten / strings 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
refrein: 
• dynamiek (één van de volgende): 1 

− luider  
− forte, fortissimo 

• klankkleur (één van de volgende): 1 
− meer instrumenten / klinkt voller 
− andere instrumenten erbij 
− met strijkers/strings 
− met drums 
− met basgitaar 

 
 31 B 

 
W.A. Mozart - Pianoconcert K.V. 537 

 
 32 B 

 
 33 A 

 
 34 B 

 



 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 35 maximumscore 2 
• houtblazers (twee van de volgende):  1 

− dwarsfluit 
− hobo 
− fagot 
 

Opmerking 
Alleen als twee houtblazers juist zijn 1 scorepunt toekennen. 

 
• koperblazer: hoorn  1 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
De pianist is tevens dirigent. 
 

 38 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− inzoomen op de pianist 
− de pianist alleen in beeld 
 

Buena vista social club - El Carretero 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
een achtergrondkoortje 
 

 41 C 
 

 42 D 
 

 43 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− (slag)instrumenten 
− ritme 
− stemgebruik 
− uiterlijk van de zangers/muzikanten 
 
per juist antwoord 1 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores 
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S. Prokofiev - Alexander Nevsky 
 

 44 C  
 

 45 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− hoogklinkende instrumenten/stemmen 
− korte notenwaarden 
− accenten in de muziek 
− sprongen in de melodie/beweeglijke melodie 
 

 46 D 
 

 47 maximumscore 1 
klokkenspel (celesta ook goed) 
 

 48 maximumscore 2 
Fragment 1 is het eind, omdat (twee van de volgende):  
− er (aan het einde) langere tonen zijn. 
− de muziek langzamer is. 
− er vertraagd wordt. 
− de muziek zachter is / wordt. 
− fragment 2 een te plotseling eind heeft. 
 
per juist antwoord 1 
 

Bløf - Donker Hart 
 

 49 B 
 

 50 maximumscore 2 
De zang in het refrein is (twee van de volgende): 
− hoger. 
− luider.  
− meerstemmig. 
− krachtiger gezongen. 
− ritmisch gevarieerder. 
 
per juist antwoord 1 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores 

800013-1-624c 10 lees verder ►►►

 51 maximumscore 1 
eerste gedeelte: (vooral) strijkinstrumenten 
tweede gedeelte: (vooral) drums en (bas)gitaar / elektrisch versterkt 
instrument 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 52 maximumscore 1 
door (drie van de volgende): 
− (in het begin) zeer gevarieerde/exotische tekeningen  
− wereldbol/wereldkaart/werelddelen 
− de songs boven werelddelen 
− het bewegen rond de aarde 
− ‘koffer’  
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 J. Strauss - Ohne Sorgen   
 dvd: 8573-86347-2 
bron 2 Gavin DeGraw - Follow through 
 cd: 82876 63461 2 
bron 3 J. Rameau - Danse des Sauvages uit Les Indes Galantes   
 cd: 901367.69 
 dvd: step 2006002 
bron 4 Ben Hur  
 dvd: Z9 67535  
 cd: Original soundtrack nr.R2 72197  
bron 5 Eric Carmen - All by myself 
 cd: 352.946  
 S. Rachmaninoff - Pianoconcert nr. 2  
 cd: 415 119-2 



 

 800013-1-624c 11 lees verder ►►►

bron 6 W.A. Mozart - Pianoconcert in D majeur K.V. 537   
 dvd: 717423 028598  
 cd: 429 810-2 
bron 7 Buena vista social club - El Carretero 
 cd: wcd050 
 dvd: Buena vista social club 
bron 8 S. Prokofiev - Alexander Nevsky 
 cd: chan8584 
bron 9 Bløf - Donker Hart 
 cd/dvd: 0946 350050 2 8 
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