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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 36, 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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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
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; 
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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. 

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 61 scorepunten worden behaald. 
 
Indien in een antwoord 'bijvoorbeeld' staat, bevat het antwoord mogelijke juiste 
antwoorden en niet een opsomming van alle juiste antwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

G.F. Händel - Hornpipe 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
3 - 1 - 4 - 2  
 

 3 maximumscore 1 
koperen blaasinstrumenten 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− oude kostuums / kleding uit de tijd van Händel / pruiken 
− oude / authentieke (hoorbare) instrumenten 
− Er wordt op een boot / op het water / op de Theems / in Londen 

gespeeld. 
− Er wordt in de buurt van een ‘paleis’ gespeeld.  
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

Michael Bublé - Feeling Good 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 2  
• koperen blaasinstrumenten: trompet en trombone 1 
• houten blaasinstrument: saxofoon  1 
 

 10 D 
 

J. Haydn - Symfonie nr. 60, Menuet 
 

 11 B 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 1 
maat 7 en 8 
 

 13 B 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 2 
• unisono, bijvoorbeeld: Alle instrumenten spelen dezelfde melodie 1 
• staccato: De speelwijze is kort 1 
 

 17 maximumscore 2 
− 00:01: pauken 
− 00:19: contrabassen 
− 00:34: hobo en fagot  
 
Indien vier antwoorden juist  2 
Indien drie antwoorden juist  1 
Indien twee antwoorden juist 0 
 

 18 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− De violen gaan plotseling stemmen. 
− Plotseling wordt er vals of onzuiver gespeeld. 
 

Youssou N’Dour - Touba/Daru Salaam 
 

 19 maximumscore 1 
tokkelinstrument 
 

 20 C  
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
− tokkelinstrumenten 
− slaginstrumenten / percussie 
− (houten) blaasinstrument 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 
herhaling 
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Vraag Antwoord Scores

G. Bizet - Farandole 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
slaginstrumenten (één van de volgende): 
− bekkens  
− grote trom 
houten blaasinstrumenten (één van de volgende): 
− (dwars)fluit  
− hobo  
− fagot 
strijkinstrumenten: 
− viool 
 
Opmerking  
Alleen als alle drie instrumenten juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 3 
• 1e en 3e vakje f, en 2e en 4e vakje p 1 
• decrescendo-teken aan het eind in derde vakje 1 
• crescendo-teken in vierde vakje na p 1 
 

Andrew Lloyd Webber - Cats 
 

 29 maximumscore 1 
Saying 
 

 30 C 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 C 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
ritme: steeds terugkerend ritme / (voornamelijk) dezelfde notenwaarden 
of: 
speelwijze (één van de volgende):  
− glijtonen / glissando (van de blazers) 
− kort 
 

 35 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− beeldende kunst 
− dans 
− drama 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
ritenuto 
 

 37 maximumscore 3 
• sfeer, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

− angstig 
− eng  
− onveilig 
− koud 

• zien, één van de volgende: 1 
− kleur van het beeld / belichting / lichtflitsen  
− beweging 
− mimiek 

• geluidseffecten, de volgende twee: 1 
− vallend materiaal / onweereffect 
− lach met echo  

 
James Blunt - You’re Beautiful 

 
 38 C 

 
 39 maximumscore 2 

In fragment 2 zijn toegevoegd:  
• piano 1 
• strijkers / strings 1 
 

 40 A 
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Vraag Antwoord Scores

 41 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− Beau(tiful) wordt hoog gezongen. 
− You’re beautiful wordt herhaald.  
 

 42 maximumscore 1 
Van een song is het refrein het meest herkenbaar. 
 

 43 maximumscore 1 
In huizen (aan de overkant) dansen/zingen de mensen mee met de song.  
 

D. Milhaud - Le boeuf sur le toit 
 

 44 A 
 

 45 B 
 

 46 C 
 

 47 C 
 

 48 maximumscore 2 
klankkleur, één antwoord, bijvoorbeeld:  
− kleurrijk 
− veel variatie in kleur 
titel, één antwoord, bijvoorbeeld: 
− titel staat vermeld 
− os op dak 
vrolijk karakter, één antwoord, bijvoorbeeld: 
− dansende mensen 
− vrolijke kleuren 
− carnaval 
− drukte 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

S. Barber/Tiësto - Adagio for strings 
 

 49 B 
 

 50 D 
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Vraag Antwoord Scores

 51 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− omdat het langzame muziek is en adagio langzaam betekent 
− omdat het muziek voor strijkers is en strings strijkers betekent  
 

 52 maximumscore 1 
één van de volgende:  
− toonsherhalingen 
− korte notenwaarden 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen
 
bron 1 G. F. Händel - Water Music Suite in D, Hornpipe 

cd: 414 596-2 
bron 2 Michael Bublé - Feeling Good 

cd: 9362 - 48996-2 
dvd: 9362 - 49444-2 

bron 3 J. Haydn - Symfonie nr. 60, Menuet en Finale 
cd: 7542972  

bron 4 Youssou N’Dour & Het groot orkest van Caïro - Touba/Daru Salaam 
dvd: The Roll Back Malaria Concert 

bron 5 G. Bizet - L’Arlésienne Suite No. 2, Farandole 
cd: 01-042524 
dvd: DV-SG1998 

bron 6 Andrew Lloyd Webber - Cats, Skimbleshanks, the Railway Cat; Macavity 
cd: 817810-2, 
dvd: 047 994 2 

bron 7 James Blunt - You’re Beautiful 
cd: Atlantic / Custard nr. 7567–93451-2  
dvd: commercial Sky-radio 

bron 8 D. Milhaud - Le boeuf sur le toit 
cd: MWCD 7152 

bron 9 S. Barber - Adagio for strings 
cd: 2005 - 0 7243 2005 0223 
Tiësto - Adagio for strings 
cd: magik Muzik 
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