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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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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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 Regeling 
beoordeling centraal examen 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 het College voor Examens. 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 64 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. Bizet - Carmen, Ouverture  
 

 1 maximumscore 2 
00:12: dwarsfluit / piccolo 
00:37: contrabas  
00:39: trompet 
00:57: bekkens 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 2 A 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
(A) – A – B – A  
 

 5 maximumscore 1 
In A’ (één van de volgende):  
− zingt (ook) een koor. 
− zingt een koor met de solist. 
− zingt eerst een koor, daarna koor en solist. 
− zingt het koor (ook) een tegenmelodie. 
− wordt ook meerstemmig gezongen. 
 

 6 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− veel slagwerk zoals pauken / bekkens / triangel 
− snel 
− luid 
− marsachtige muziek  
− accenten 
− veel korte noten 
− hoge ligging (melodie) 
− herhalingen van motieven 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen.  
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Nick & Simon - Pak maar m’n hand 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Tom toms/bassdrum/drums spelen korte(re) / dezelfde notenwaarden.  
− (Bas)gitaar speelt korte(re) / dezelfde notenwaarden. 
 

 9 maximumscore 1 
Eerst zingen ze afwisselend (solo/éénstemmig). 
Aan het eind zingen ze samen (tweestemmig). 
 
Opmerking 
Alleen als het gehele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
bridge 
 

 11 C 
 
 

W.A. Mozart - Symfonie nr. 40 
 

 12 D 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
tweede keer: dwarsfluit 
vierde keer: fagot 
 
Opmerking 
Alleen als het gehele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 15 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− (grote) dynamische verschillen 
− afwisseling zacht / luid  
− terrassendynamiek / echodynamiek 
 

 16 A  
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Vraag Antwoord Scores

A. Lloyd Webber - Joseph, Finale 
 

 17 maximumscore 1 
3 - 1 - 2 
 

 18 B 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 1 
tamboerijn / beatring 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 2 
• beeld (één van de volgende): 1 

− veel verschillende kleuren / kleurrijk beeld 
− de gekleurde jas blijft in beeld / centraal 
− eindbeeld met kleuren van de jas 

• muziek (één van de volgende): 1 
− herhaling   
− lange notenwaarden (aan het einde / slotakkoord) 
− ritenuto  
− meerstemmig 
− luid / massaal  

 
 23 maximumscore 2 

• uitgebeeld: De titel hangt in de vorm van een gekleurde jas (aan een 
kleerhanger) 1 

• kunstvorm: beeldende kunst 1 
 
 

T. Albinoni - Concerto grosso 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
hobo  
afbeelding 2 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 26 C 
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Vraag Antwoord Scores

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
ritenuto  
 

 29 maximumscore 1 
omdat (twee van de volgende): 
− het orkest op de afbeelding te groot is 
− het een harmonieorkest is 
− er in het orkest bepaalde instrumenten ontbreken (klavecimbel / violen) 
− er in het orkest bepaalde instrumenten van na 1750 voorkomen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Genesis - A trick of the tail 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 2 
• samenklank zang in het refrein (één van de volgende):  1 

− meerstemmig  
− met tegenmelodie  
− achtergrondstem(men) 

• instrumenten in het refrein (één van de volgende): 1 
− meer slaginstrumenten / drums 
− met elektrische gitaar / bas 
− zonder synthesizer 
  

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
hi-hat 
 

 36 maximumscore 1 
het langzaam weg laten sterven van muziek/geluid 
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Vraag Antwoord Scores

R. Traoré - Kôté Don 
 

 37 D 
 

 38 B 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 1 
(pijp)orgel  
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
(bas)gitaar 
 
 

M. Ravel - L’enfant et les sortilèges  
 

 43 D 
 

 44 maximumscore 1 
In het antwoord moet duidelijk blijken dat het gaat om:  
dynamische contrasten.  
 

 45 maximumscore 1 
slagwerk  
koperblazers 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 46 maximumscore 2 
• toonhoogte: dezelfde toonhoogte 1 
• ritme: herhalen van dezelfde notenwaarde 1 
 

 47 maximumscore 1 
2 - 1 - 3 - 1 
 

 48 maximumscore 2  
• tempo: adagio / andante 1 
• dynamiek: piano (p) / pianissimo (pp) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 49 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− In beide fragmenten klinkt ‘dezelfde’ melodie. 
− In beide fragmenten klinken hobo’s (met ‘dezelfde’ melodie). 
 
 

Coldplay - Viva La Vida 
 

 50 maximumscore 1 
strijkinstrumenten / strings  
 

 51 C 
 

 52 maximumscore 1 
regels 5 en 6 
 

 53 C 
 

 54 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− pauk 
− (buis)klok 
− bekken 
 
per juist antwoord  1 
 

 55 C 
 

 56 maximumscore 1 
twee van de volgende:  
− hoog gezongen 
− juichend gezongen 
− op één klank gezongen 
− unisono gezongen 
− herhaling  
− luid 
− stijgende melodie (aan het begin van het motief) 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 57 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− wegvallen van ritmische begeleiding 
− stoppen van het slagwerk / steeds minder instrumenten  
− steeds zachter / fade out 
− (bijna alleen) zang aan het eind 
− herhaling (aan het eind) 
− (aan het eind) alleen zingen op één klank 
− (aan het eind) lange notenwaarden 
 
Opmerking 
Alleen als twee 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 28 mei naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 G. Bizet - Carmen Suite, Ouverture 
 cd: EMIclassics5 86088 2 
 dvd1: nr. 100 773 

dvd2: DNS nr 10530 
bron 2 Nick & Simon - Pak maar m’n hand 

cd: AC 300772 
dvd: 2448653 

bron 3 W. A. Mozart - Symfonie nr.40 KV 550, Allegro assai  
cd: 416 329-2 
dvd: 070 1459 PH  

bron 4  A. Lloyd Webber - Joseph, Finale 
cd: 314 511 130-2 
dvd: 053 7032 

bron 5 T. Albinoni - Concerto grosso, op.7 nr.2, Allegro 
 cd: 464052-2 
bron 6 Genesis - A trick of the tail 

cd 50999 242914 2 2 
bron 7 Rokia Traoré - Kôté Don 

cd: LBLC 2594 
dvd: LBLC 8000 

bron 8 M. Ravel - L’ enfant et les sortilèges 
cd: 57 589-2 
dvd: 100 102 

bron 9 Coldplay - Viva La Vida 
cd: 50999 216888 0 5 
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