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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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
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 
van het College voor Examens 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. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Blok 1 G. Torelli - Trompetsonate 
 

 1 maximumscore 1 
adagio - ritenuto - allegro 
 

 2 maximumscore 1 
orgel 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
cijfer 2 en 5 
 
per juist antwoord  1 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− oude muziek en oud interieur 
− versieringen in de muziek en versieringen in het interieur 
− namen van tijdgenoten op het cd-boekje 
ook goed: 
− kleding van de trompettist 
− viool / hoorn op de afbeelding 
 
 

Blok 2 Michael Jackson - The way you make me feel 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− lager 
− tweede helft andere toonhoogte / een toon hoger / modulatie 
− variatie / improvisatie in de zang 
 
per juist antwoord 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
2 - 3 - 2 - 1 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 10 maximumscore 1 
achtergrondzang/achtergrondkoor 
 

 11 maximumscore 1 
fade out 
 

 12 maximumscore 1 
afterbeat 
 

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

Blok 3 G. Verdi - Requiem, Agnus Dei 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 1 
Het ritme bestaat uit (één van de volgende): 
− lange notenwaarde(n) 
− gelijkblijvende notenwaarde(n) 
 
 

Blok 4 Chuck Mangione - Children of Sanchez 
 

 19 D  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− spelen trompetten / meer/andere instrumenten mee 
− hoge melodielijn toegevoegd 
− langer fragment 
− ander slot 
 
per juist antwoord 1 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 2 
• speelwijze solo-instrument (één van de volgende): 1 

− meer gebonden / legato gespeeld 
− minder accenten 

 
• ‘melodie’ basgitaar (één van de volgende): 1 

− meer verschil in toonhoogte 
− meer variatie in ritme 

 
 23 maximumscore 2 

twee van de volgende: 
− luid 
− snel 
− krachtig gespeeld 
− druk ritme 
− gebruik van koperblazers 
 
per juist antwoord 1 
 
 

Blok 5 J. Haydn - Soloconcert 
 

 24 B 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Het is het slot / einde van het deel. 
− Het hele orkest speelt. 
 

 27 D 
 

 28 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Er speelt een (kerk)orgel mee. / In een kerk staat meestal een orgel. 
− Het is een orgelconcert. 
 
 

Blok 6 Pakistan - Traditionele muziek 
 

 31 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− getokkeld / pizzicato 
− aangeslagen 
 

 32 E 
 

 33 maximumscore 1 
De zang en de begeleiding klinken unisono / hetzelfde / voeren dezelfde 
melodie / hetzelfde ritme uit. 
 

 34 maximumscore 2 
 

 
 
per haak 1 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− kleding 
− uiterlijk van de mensen 
− omgeving 
− dans 
− taal 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 7 Jonathan Larson - Seasons of love 
 

 37 maximumscore 2 
• groep (één van de volgende): 1 

− Je ziet een groep van acht personen. 
− Iedereen zingt samen. 

• ieder afzonderlijk (één van de volgende): 1 
− Iedereen is apart uitgelicht. 
− Iedereen komt apart in beeld. 
− Alle namen komen (apart) in beeld. 

 
 38 A 

 
 39 D 

 
 40 D 

 
 41 B 

 
 42 maximumscore 1 

Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
− Het ritme wordt anders (vrijer) gezongen dan feitelijk genoteerd is. 
− De (achtste) noten worden niet even lang uitgevoerd. 
− triolenfeel 
 

 43 maximumscore 1 
cijfer 3 en 6 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord geheel juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 44 maximumscore 1 
Bij een inzet zie je de betreffende persoon/personen. 
 
 

Blok 8 A. Pärt - Tabula Rasa  
 

 45 maximumscore 1 
strijkinstrumenten 
 

 46 A 
 

 47 D 
 



 

 GT-0413-a-12-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 48 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− door het gebruik van rusten / stiltes 
− door het contrast tussen (hoge) bovenstem en (lagere) overige 

stemmen 
 

 49 maximumscore 1 
tijdcode 6 
ook goed: 5 / 7 
 

 50 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− straalt rust / stilte uit 
− veel wit / leegte 
− kale bomen 
− tweedeling: boven (hoge viool), onder (laag strijkinstrument) 
 
 

Blok 9 Solomon Burke & De Dijk - What a woman 
 

 51 C 
 

 52 C 
 

 53 A 
 

 54 C 
 

 55 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− meerstemmige zang 
− zang meer op de achtergrond 
 

 56 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De muzikanten maken een gezamenlijke vertraging aan het eind. 
− Je hoort de muzikanten aan het eind lachen en praten. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 G. Torelli - Trompetsonate 
 cd: Stichting platen 10-daagse 1988386 
bron 2 Michael Jackson - The way you make me feel 
 cd: EPIC 88697606742 
 dvd: Colmbia Pictures DXS 69320SE 
bron 3 G. Verdi - Requiem, Agnus Dei 
 cd: Philips 468 079-2 
bron 4 Chuck Mangione - Children of Sanchez 
 cd: A&M Records 82839 6700 2 
bron 5 J. Haydn - Orgelconcert nr. 1, hob. XVIII 1 
 cd: Tudor 7165 
 dvd: Goldline Classics 50008 
bron 6 Pakistan - Music from Pakistan 
 dvd: Nomad 980 051-5 
bron 7 Jonathan Larson - Seasons of love 
 cd: Warner Bros 9362-49961-2 
 dvd: Columbia Pictures DNS 40714 
bron 8 A. Pärt - Tabula Rasa 
 cd: EMI Classics 50999 6 29443 2 8 
bron 9 Solomon Burke & De Dijk - What a woman 
 cd: Universal 273288-1 
 cd: Mercury 538 029-2 
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