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Correctievoorschrift VMBO-GL enTL 

2016 
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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 67 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1  Chuck Berry - Johnny B. Goode 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
begeleiding: slaggitaar/rhythmgitaar 
melodie: sologitaar/leadgitaar 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
• riff 4, omdat die korter is / minder noten heeft 1 
• riff 5, omdat die langer is / meer noten heeft 1 
 
Opmerking 
Alleen als het nummer en de uitleg juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 1 
juist 
onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 1 

 
 
Opmerkingen 
Alleen als het gehele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
Als er meer of minder dan vier tellen zijn omcirkeld, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De zanger is niet te verstaan/zingt onduidelijk. 
− De zanger kent de tekst niet/verzint de tekst zelf. 
− De zanger zingt ‘vals’ / schreeuwerig. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 



 

 GT-0413-a-16-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 2  Dünya Ensemble - Gül yüzlülerin şevkine gel 
 

 7 maximumscore 1 
Uit een juist antwoord moet blijken dat de beweging goed op de 
begeleiding is afgestemd omdat: 
 
beweging: steeds dezelfde beweging / herhaling van beweging; 
begeleiding: ostinate begeleiding / steeds dezelfde begeleiding / herhaling 
in de begeleiding / steeds eenzelfde ritme 
 
ook goed: 
beweging: doorgaande / vloeiende beweging; 
begeleiding: driedelige maatsoort 
 
Opmerking 
Alleen als de antwoorden bij beweging en begeleiding juist zijn, 
1 scorepunt toekennen. 
 

 8 C 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
sâgâra 
 

 11 maximumscore 2 
(A) - B - C - B 
 
indien drie letters juist 2 
indien twee letters juist 1 
indien minder dan twee letters juist 0        
 

 12 maximumscore 1 
juist 
juist  
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 3  A. Corelli - Concerto grosso nr. 4, deel 1 
 

 13 maximumscore 1 
 

 
 
Opmerkingen 
Alleen als het antwoord geheel juist is, 1 scorepunt toekennen. 
Als er meer of minder dan 7 noten zijn omcirkeld, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
tijdcode: 12 
 

 16 B 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 1 
polyfone / fragment 2  
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 4  Beck - Heart is a drum 
 

 19 maximumscore 2 
 

 
 
indien drie pijlen juist 2 
indien twee pijlen juist 1 
indien minder dan twee pijlen juist  0 
 
Opmerking 
Als er meer dan drie pijlen zijn genoteerd, gelden de eerste drie 
genoteerde pijlen. 
 

 20 A 



 

 GT-0413-a-16-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 1 
regels 1 en 3 
 
Opmerkingen 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
Wanneer er meer dan twee regels zijn gegeven, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 22 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− piano(partij); ook goed: keyboard(partij) 
− shaker(partij)/maracas/maracapartij/percussie(partij) 
− (partij met) tegenmelodie / zang(partij) 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘sambabal(partij)’, mag niet goed gerekend worden. 
 

 23 D 
 

 24 maximumscore 1 
Uit een juist antwoord moet blijken dat de kandidaat de ‘losse’ 
achtergrondgeluiden / motieven (bijvoorbeeld de 
samples/strings/synthesizergeluiden/-motieven) als (onderdeel van de) 
sound collage herkent. 
 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Collage betekent knip- en plakwerk en in de muziek zijn er her en der 

losse achtergrondgeluiden / motieven tussen geplakt / tussengevoegd. 
− Het lijkt of de achtergrondgeluiden / motieven er willekeurig op geplakt 

zijn. 
− Door de muziek zijn verschillende effecten gemengd / over elkaar 

opgenomen. 
 
 

Blok 5  F. Sor - Ti ricordi che giurasti 
 

 25 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 2 
 

 
  
indien vijf tonen juist 2 
indien drie of vier tonen juist 1 
indien minder dan drie tonen juist 0 
 

 27 maximumscore 1 
één antwoord (bijvoorbeeld):  
− De beweging wordt (in de begeleiding) (na de eerste regel) stop gezet. 
− De begeleiding stopt gedeeltelijk (na de eerste regel). 
− De gitaar stopt (na de eerste regel) met gebroken akkoorden.  
− De gitaar gaat (na de eerste regel) over op aangeslagen/liggende 

akkoorden. 
− vraag-en-antwoordspel / afwisseling zang en gitaar in regel 2 en 3   
 

 28 maximumscore 1 
placati 
 

 29 C 
 

 30 A 
 

 31 C 
 
 

Blok 6  K. Weill - Street Scene 
 

 32 maximumscore 2 
Uit een juist antwoord moet blijken dat: 
• beeld (één van de volgende): 1 

− er wordt ingezoomd / er beweging in de cameravoering is  
  (waardoor de aandacht / de blik van de kijker wordt meegenomen 
  naar het raam). 

− het gebouw (door de grauwe/donkergrijze kleuren / het oude 
karakter) een lugubere indruk maakt.  

• muziek: 1 
 de muziek dramatisch is / dissonant is / een sterke dynamiek heeft   
 (omdat achter het raam een moord gepleegd gaat worden). 



 

 GT-0413-a-16-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− herhaling van motieven / gebruik van ostinato 
− stapelen van motieven 
− sequensmatig gebruik van motieven 
− steeds hogere motieven 
 
Opmerking 
De dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 34 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− open ramen 
− wapperen (met bijvoorbeeld een zakdoek) ter verkoeling 
− puffende mensen 
− deppen (van het voorhoofd met bijvoorbeeld een zakdoek) 
− bezweet lichaam (bij de laatste man die in beeld komt) 
− vrouw met vliegenmepper 
− Toneelbeeld is zonnig uitgelicht. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 3 

 
 
  
 
per juiste regel 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 36 maximumscore 2 
• lage strijkinstrumenten (één van de volgende): 1 

− alleen kwartnoten/gelijkblijvend ritme (in cello) 
− ostinato 
− chromatisch/kleine melodische stappen 
− kleine omvang 
− legato gespeeld 
− orgelpunt/lang aangehouden toon (in contrabas) 

 
• toonhoogte-verloop zangmelodie (één van de volgende): 1 

− veel toonherhalingen / weinig sprongen 
− kleine omvang 

 
 37 maximumscore 1 

één van de volgende: 
− Zanger staat alleen. 
− De straat is leeg. / Iedereen is binnen.  
 

 38 maximumscore 2 
1 solo / 2 tutti / 3 decrescendo / 4 ritenuto 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien twee of drie antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
 

Blok 7  Dotan - Home 
 

 39 B 
 

 40 D 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 44 maximumscore 3 
− eerst: ostinato 
− daarna: crescendo 
− ten slotte: break 
 
indien drie begrippen juist en in de juiste volgorde 3 
indien drie begrippen juist, maar niet in de juiste volgorde 2 
indien twee begrippen juist en in de juiste volgorde t.o.v. elkaar 2 
indien twee begrippen juist, maar niet in de juiste volgorde 1 
indien minder dan twee begrippen juist 0 
 

 45 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Het is luistermuziek. / De tekst is belangrijk. 
− zachte muziek 
− weinig instrumenten/kleine bezetting 
− akoestische muziek / unplugged 
− geen muziek om op te dansen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 8  The Beau Hunks - The mad ku-ku 
 

 46 B 
 

 47 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− steeds hetzelfde interval/motief / herhaling / ostinaat 
− dalend motief / dalende (kleine) terts / ‘sliepuit’-interval  
− kort motief 
− begeleidende rol 
 
per juist antwoord 1 
 

 48 maximumscore 2 
• eerst: trompet 1 
• daarna: trombone 1 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘schuiftrompet’, mag niet goed gerekend worden. 
 

 49 maximumscore 1 
glissando 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 50 maximumscore 1 
juist 
onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 51 D 
 

 52 maximumscore 1 
Uit een juist antwoord moet de samenhang tussen beeld en muziek blijken. 
 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Het videofragment is komisch, dit past goed bij de effecten in de 

muziek / (snelle) afwisseling van de melodieën. 
− In het beeld zit veel beweging, dit past goed bij het snelle tempo van 

de muziek. 
  

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 Chuck Berry - Johnny B. Goode 
  cd: Universal Music 533 245-2 
  Sex Pistols - Johnny B. Goode 
  cd: Virgin Records CDVD 2510 
 
blok 2 Dünya Ensemble - Gül yüzlülerin şevkine gel 
  cd: Dünya Production 2009 -  Dünya size güller bize 
  video: https://www.youtube.com/watch?v=NcYsTaHZck8 (16-02-2015) 
 
blok 3 A. Corelli - Concerto grosso nr. 4, deel 1 
  Philharmonia Baroque Orchestra o.l.v. Nicholas McGegan 
  cd: Harmonia Mundi HMU 907014 
  afbeelding: Gadioli Enzo, ‘Corelli Concerto grosso’  

 http://www.gadiolienzo.it/wp-content/uploads/2013/07/CORELLI-Concerto-Grosso.jpg  
 (16-02-2015) 
 

blok 4 Beck - Heart is a drum 
  cd: Capitol Records 0602537649754 
 
blok 5 F. Sor - Ti ricordi che giurasti 
  Montserrat Figueras, zang 
  José Miguel Moreno, gitaar 
  cd: Astrée Auvidis E 8730  
 
blok 6 K. Weill - Street Scene 
  dvd: Art Haus Musik 100 098 
 
blok 7 Dotan - Home 
  cd: EMI Records 377 827-6 
  afbeelding: Scavutti fotografie, René Maagdenberg 
 
blok 8 The Beau Hunks - The mad ku-ku 
  cd: Movies Select Video MSA 99003 
  dvd: Universal 822 397-2  
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