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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 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 het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens 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 Toetsen en 
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. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 Toetsen en 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;  
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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. 

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 scorepunten 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 Toetsen en 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 66 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1  Miles Davis - So What 
 

 1 maximumscore 1 
contrabas 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘bas(gitaar)’ mag niet goed gerekend worden. 
 

 2 maximumscore 1 
(P+B) - P+B - P+B - P 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
improvisatie / improviseren 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 5 maximumscore 1 
omdat (één van de volgende): 
− er een doorgaande beweging is 
− rusten ontbreken 
− de baspartij uit gelijke notenwaarde bestaat 
− er een vloeiend toonhoogteverloop is 
− elke tel van de maat een noot heeft 
 

 6 maximumscore 1 
Uit een goed antwoord moet blijken dat de kandidaat de drie lijnen (te 
herkennen aan kleur / dikte) in verband brengt met de solo’s. 
 
 

Blok 2 Daft Punk - Get Lucky 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
in de regels: 2 en 4 
 
Opmerkingen 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
Als er meer dan twee regels genoemd zijn, geen scorepunt toekennen. 
 

 9 B 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 2 
eerst: keyboard 
daarna: elektrische gitaar 
ten slotte: basgitaar en drums 
 
indien vier instrumenten juist 2 
indien drie instrumenten juist 1 
indien minder dan drie instrumenten juist 0 
 

 12 maximumscore 1 
fade out 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘decrescendo/diminuendo’ mag niet goed gerekend worden. 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 13 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Het (vervormde / mechanische) stemgeluid past bij de robotachtige 

figuren / het uiterlijk van de bassist en drummer. 
− Het (vervormde / mechanische) stemgeluid past bij de doorzichtige / 

‘futuristische’ instrumenten. 
 
 

Blok 3 K. Ditters von Dittersdorf - Contrabasconcert nr. 2, dl. 3 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 2 
(a - b) - c - c’ - (d - e) - b - b’ 
  
indien vier antwoorden juist 2 
indien twee of drie antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
accelerando 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘versnellen’ mag niet goed gerekend worden. 
 
 

Blok 4 Camerata Trajectina - Lied en Dans van de Luiheid 
 

 18 maximumscore 1 
 
snaarinstrumenten  
aanslaan  
tokkelen x 
strijken x 
 
Opmerkingen 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
Als er meer dan twee kruisjes zijn genoteerd, geen scorepunt toekennen. 
 

 19 D 
 

 20 A 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
regel: 2 
uitleg: De zanger gaapt tijdens het zingen van die regel. 
 
Opmerking 
Alleen als het regelnummer en de uitleg juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− langzaam tempo 
− Een man en een vrouw zingen./Twee personen zingen. 
− kleine bezetting/weinig instrumenten 
ook goed: oude muziek (en oud schilderij) 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
De inhoud van de tekst wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Blok 5 Thomas Newman - Skyfall 
 

 24 maximumscore 1 
tellen: 2 en 4 
technische term: afterbeat 
 
Opmerkingen 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Als er meer dan twee tellen genoemd zijn, geen scorepunt toekennen. 
 

 25 A 
 

 26 C 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 27 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De muziek is langzaam. 
− De muziek klinkt laag. 
− lange notenwaarden (aan begin) 
− Er spelen (lage) koperblazers. / donkere klankkleur 
− pauken(roffel) (aan begin) 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
• De actie stopt omdat (één van de volgende): 1 

− er een stilstaand akkoord klinkt. 
− er minder instrumenten spelen / de blazers (en strijkers) stoppen. 
− de muziek zachter is.  

• De spanning blijft omdat (één van de volgende): 1 
− het slagwerk blijft doorgaan. 
− er een (duidelijke) beat / doffe dreun door blijft klinken.  

 
 30 maximumscore 1 

om de muziek en het beeld gelijk te laten lopen 
 

 31 B 
 
 

Blok 6 D. Eisenga - City Lines 
 

 32 B 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
2 - 3 - 1 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 35 maximumscore 1 
 

9 10 11 12 
p  < f 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
Een goed antwoord moet betrekking hebben op (één van de volgende): 
− het gebruik van herhalende motieven / ostinatofiguren. 
− de opbouw, bijvoorbeeld: de ligging van de partijen (eerst hoge 

ligging, daarna toevoeging van de baspartij); toevoeging van partijen. 
− het gebruik van de piano.   
 
Opmerking 
Tempo en dynamiek worden buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Blok 7 R. Wagner - Tannhäuser, Ouverture 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 2 
• toonhoogte melodie: (octaaf) hoger 1 
• instrumentatie begeleiding (één van de volgende):  1 

− meer instrumenten  
− houten blaasinstrument(en)/hobo op de achtergrond 
− (Contra)bas speelt hele fragment mee. 
− Cello speelt begeleiding (i.p.v. melodie). 

 
Opmerking 
Bij instrumentatie begeleiding kan maximaal 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 39 C 
 

 40 B 
 

 41 C 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 42 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− langzaam tempo 
− zachte dynamiek 
− lange tonen in de melodie 
− lange tonen in de fagot/begeleiding  
− weinig variatie/verandering in de begeleiding 
− hoge ligging / hoog klinkende instrumenten 
− weinig instrumenten  
− tremolo’s/snelle toonherhalingen in de violen/strijkers 
− solostem met weinig begeleiding 
− weinig melodielijnen door elkaar 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 1 
Uit een goed antwoord moet blijken dat het publiek de combinatie van het 
decor met het (ridder)verhaal niet vond passen. 
 
voorbeelden van een goed antwoord: 
− Het publiek vond het decor te modern / niet passen bij het verhaal / de 

inhoud van de opera.  
− Het publiek begreep de functie van het decor niet. 
 
ook goed: Uit een goed antwoord moet blijken dat het publiek de combinatie 
van het decor met de stijl van de muziek niet vond passen. 
 
Opmerkingen 
Bij decor kan ook verwezen worden naar (elementen uit) het industriële 
ontwerp / verlichting / projectie. 
Bij inhoud kan ook verwezen worden naar de middeleeuwen / verhaal uit het 
verleden. 
 
 

Blok 8 Ladysmith Black Mambazo - Inkanyezi Nezazi 
 

 45 maximumscore 1 
a capella 
 

 46 C 
 

 47 C 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0413-a-15-1-c 11 lees verder ►►► 
 

 48 maximumscore 2 
• toonhoogte (één van de volgende): 1 
toonhoogte van het koor toonhoogte van de solist 
− weinig verschil in toonhoogte /  

kleine intervallen 
− gebaseerd op (slechts) een paar  

tonen 
− (globaal) lage ligging 

− groot verschil in toonhoogte 
 
− gebaseerd op veel  

(verschillende) tonen 
− (globaal) hoge(re) ligging 

 
• ritme (één van de volgende): 1 
ritme van het koor ritme van de solist 
− herhaald patroon / (ritmisch)   

ostinaat 
− weinig variatie 

− vrij(er) ritme 
 
− veel / meer variatie 

 
 49 maximumscore 2 

twee van de volgende: 
− De koorzangers houden hun hand achter het oor (alsof ze luisteren). 
− De koorzangers slaan hun handen open (alsof er uit een boek wordt    

gelezen/voorgelezen). 
− De koorzangers kijken onder hun hand door (alsof ze in de verte kijken). 
 
per juist antwoord  1 
 
 

Blok 9 Within Temptation - Paradise (what about us?) 
 

 50 maximumscore 1 
in maat 1 t/m 4: lage strings   
in maat 5 t/m 8: hoge strings  
in maat 9 t/m 12: basgitaar  
in maat 13 t/m 16: vrouwenstem 
 
Opmerking 
Alleen als alle antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 51 maximumscore 1 
wheel 
turning 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 52 maximumscore 1 
juist / juist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 53 maximumscore 2 
zang fragment 2 (twee van de volgende): 
− eenstemmig 
− afwisseling tussen twee zangeressen / zangtechnieken 
− solistisch gezongen  
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 54 maximumscore 3 
• zang (twee van de volgende): 2 

− hoger 
− toevoeging van een extra/derde zangpartij 
− toevoeging van een zangpartij op klanken 
− lange / hoge slottoon/slotkreet 

 ook goed: tekstherhaling 
• drums (één van de volgende): 1 

− (doorlopende) achtste noten op de (snare)drum 
− benadrukken van elke tel (i.p.v. afterbeat) 

 
Opmerking 
Dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
blok 1 Miles Davis - So What 
  cd: Kind of Blue CBS 460603 2 
  afbeelding: Eliza Beazley - So What 
 
blok 2 Daft Punk - Get Lucky 
  cd: Columbia 88883716862 
  afbeelding: www.endlessdiaries.com 
 
blok 3 K. Ditters von Dittersdorf - Contrabasconcert nr. 2, deel 3 
  Chi-Chi Nwanoku, contrabas 
  Swedish Chamber Orchestra o.l.v. Paul Goodwin 
  cd: Hyperion CDA67179 
 
blok 4 Camerata Trajectina - Lied en Dans van de Luiheid 
  cd en dvd: Globe GLO 6067 
  afbeelding: Jeroen Bosch - De zeven hoofdzonden, Luiheid  
 
blok 5 Monty Norman & John Barry - James Bond Theme 
  cd: EMI 72435-80890-2-8 
  Thomas Newman - Skyfall 
  dvd: MGM F2 SDY 55113.1 
 
blok 6 D. Eisenga - City Lines 
  Jeroen van Veen & Sandra van Veen, piano 
  cd: ZEF 9619 
 
blok 7 R. Wagner - Tannhäuser, Ouverture 
  The Philharmonia o.l.v. Yuri Simonor 
  cd: Brillant Classics 93325 
  afbeelding: AFP - Bayreuther Festspiele 2011 
 
blok 8 Ladysmith Black Mambazo - Inkanyezi Nezazi 
  dvd: Shanachie 108 
 
blok 9 Within Temptation - Paradise (what about us?) 
  cd: BMG 538011832 
 
 

einde  


	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 B
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 B
	 maximumscore 1
	 B
	 C
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 C
	 maximumscore 2
	 A
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 D
	 A
	 C
	 maximumscore 1
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 A
	 C
	 maximumscore 2
	 B
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 B
	 B
	 A
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 A
	 maximumscore 2
	 C
	 B
	 C
	 maximumscore 2
	 A
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 C
	 C
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3

