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Inzenden scores
Uiterlijk op 8 mei de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met zo veel mogelijk overeenkomstige
toepassing van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-
v.b.o. Van overeenkomstige toepassing is ook de Regeling beoordeling centraal examen,
CEVO 94-427, Uitleg Gele katern nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
1a De directeur kan een tweede corrector aanwijzen. In dat geval dient in dit
correctievoorschrift voor „gecommiteerde” telkens te worden gelezen: „tweede
corrector”. Indien de directeur geen tweede corrector aanwijst zijn de betreffende
bepalingen niet van toepassing.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 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 antwoordmodel.
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 punten, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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;
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 70 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Indien geen
tweede corrector is aangewezen stelt de examinator de score 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 die de school heeft vastgesteld.
De CEVO zal een waarde voor de normeringsterm N bekend maken, die zou hebben
gegolden, als deze toets als centraal examen was afgenomen.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Cultuur van de kerk in de elfde tot en met de veertiende eeuw

Maximumscore 2
1 ■ twee van de volgende:

• tonen van verfijnde smaak
• aan anderen laten zien dat je een kenner bent
• om religieuze redenen (bijvoorbeeld in het geval van getijdenboeken)

per goed antwoord

Maximumscore 2
2 ■ twee van de volgende:

• (In plaats van de Joodse tempel) is een middeleeuwse kathedraal afgebeeld.
• Er staan (rooms-katholieke) priesters (met tonsuur) op afgebeeld.
• De kleding van de priesters bestaat uit kerkelijke gewaden die (duidelijk) middeleeuws zijn.
• De kleding van Maria is meer middeleeuws dan uit de tijd van het oorspronkelijke verhaal.

per goed antwoord

Maximumscore 1
3 ■ één van de volgende:

• De middeleeuwers hadden nog geen correct beeld van de geschiedenis van circa 1500 jaar
geleden.

• Door deze tempel als een kathedraal af te beelden konden zij zich het onderwerp beter
voorstellen.

• Door het onderwerp in de eigen tijd te plaatsen raakten de beschouwers er meer bij
betrokken.

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV33 3 Lees verder

1

1

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



Maximumscore 2
4 ■ twee van de volgende:

• Hij wordt afgebeeld als centrale figuur van de afbeelding.
• Hij draagt een gouden kroon/band op het hoofd (bezet met edelstenen).
• Hij draagt een mantel met hermelijnen kraag.

per goed antwoord

Maximumscore 2
5 ■ Deze personen behoren tot de geestelijke stand

Dit kun je zien aan (één van de volgende):
• de tonsuur / kaal geschoren kruinen 
• de kerkelijke gewaden

Maximumscore 2
6 ■ twee van de volgende:

• De figuren op voor- en achtergrond zijn vrijwel even groot.
• De grootte van de ornamenten op het kleedje en op het gordijn blijven ongewijzigd.
• De roodgeruite achtergrond geeft een tweedimensionaal effect.
• Het altaar (en de ronde tafel) wordt niet volgens de regels van het (in de vijftiende eeuw

uitgevonden) perspectief weergegeven, of: Het altaar is aan de voorkant smaller dan aan
de achterkant.

per goed antwoord

Maximumscore 3
7 ■ vanwege (drie van de volgende):

• de schoonheid van het materiaal / de glans
• de kostbaarheid van het materiaal: dit geeft een status aan het boek
• de symbolische betekenis van de glans: verwijzing naar het (goddelijk) licht
• de symbolische betekenis van de duurzaamheid van het metaal: verwijzing naar de

eeuwigheid

per goed antwoord

Maximumscore 2
8 ■ voor muziekfragment 2 geldt (twee van de volgende):

• Er worden veel verschillende tonen gezongen.
• grotere sprongen (intervallen)
• grotere toonomvang
• meerdere tonen per lettergreep (melismatisch), of: (voornamelijk) op één klinker gezongen
• weinig directe toonherhalingen
• het vrije ritme 
• langere lijnen

per goed antwoord

Maximumscore 2
9 ■ twee van de volgende:

• Het aanleren/memoriseren van de vele/moeilijke gezangen vergde (gezamenlijke) oefening.
• In de loop van de Middeleeuwen werden de gezangen steeds ingewikkelder door het

gebruik van moeilijke versieringen (melismen).
• Er kwam steeds meer repertoire.
• Door middel van de zangscholen werden de (officiële) gezangen (van de Romeinse liturgie)

verbreid.
• Een perfecte uitvoering was belangrijk voor het benaderen van de goddelijke harmonie.

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
10 ■ twee van de volgende:

• De noten staan op een vierlijnige notenbalk; ook goed: de toonhoogte ligt vast.
• Er staat een sleutel vooraan elke balk.
• Voor elke noot is een apart blokje, of: vierkante noten.

per goed antwoord

Maximumscore 1
11 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

Muziekfragment 3 is meerstemmig. Dergelijke muziek kan slechts worden aangeleerd door
voldoende scholing en gezamenlijke oefening.

■■■■ Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

Maximumscore 2
12 ■ één van de volgende:

• Ze dachten door vernieuwingen in de kunst ook vernieuwing in organisatievormen van het
sociale leven te kunnen stimuleren, of: Ze meenden nieuwe ideeën in organisatievormen
van het sociale leven te kunnen versterken door nieuwe vormgeving.

• Ze streefden naar concrete verbeteringen in de maatschappij door middel van goed
vormgegeven producten.

Maximumscore 1
13 ■ één van de volgende:

• Ze wilden werk maken dat door iedereen, overal begrepen zou worden (en wilden daarom
geen verhalen/verwijzingen).

• Ze wilden de individuele stijlen opheffen.

Maximumscore 1
14 ■ één van de volgende:

• De functie (het zitten) heeft als enige/belangrijkste uitgangspunt gediend voor de
vormgeving.

• De vormgeving is uitsluitend functioneel, omdat deze (en dat geldt ook voor het
kleurgebruik) beperkt is tot het minimaal noodzakelijke (en er geen gebruik gemaakt is
van decoraties).

Maximumscore 4
15 ■ rationalisme (het antwoord moet de volgende strekking hebben):

Men wilde gestandaardiseerde ontwerpen maken die zonder aanpassingen overal
gebruikt konden worden. Daardoor zou er op een efficiënte manier met weinig geld en
weinig grond voor veel mensen gebouwd kunnen worden.
functionalisme (het antwoord moet de volgende strekking hebben):
Men vond dat de functie van een gebouw als uitgangspunt moest worden genomen voor
de vormgeving ervan. Voor woningen betekende dit dat er in de architectuur aandacht
kwam voor meer licht en ruimte (= gericht op sociale vooruitgang).

Maximumscore 1
16 ■ De gebouwen hebben vele ramen, of: de wand/gevel bestaat alleen uit glas en staal.

Daaruit kun je afleiden dat de wand/gevel geen dragende functie heeft, of:
Dit is te zien aan de glasvliesgevel die alleen mogelijk is bij een skeletbouwconstructie.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
17 ■ één van de volgende:

• Goede kunst en vormgeving moest zo functioneel mogelijk zijn (= meer) en zo weinig
mogelijk vorm en kleur bevatten, en zeker geen toegevoegde decoraties (= minder).

• Hoe eenvoudiger (minder versieringen), hoe mooier/beter men het vond.

Maximumscore 3
18 ■ In het Bauhaus (drie van de volgende):

• leerde men (experimenteel) onderzoek te doen volgens de werkwijze van de wetenschap.
• deed men (experimenteel) onderzoek naar nieuwe materialen (en eigenschappen).
• probeerde men alle kunsten te verbinden: beeldende kunst maar ook theater, dans (en film).
• woonden de studenten / docenten in de nabijheid van de academie en/of hadden zij een

specifieke levenswijze – met veel meditatie.
• werd de student zowel opgeleid op het gebied van de toegepaste kunst (wetenschap), als

ambachtelijke technieken en autonome kunst.
• ook wel wordt genoemd: Met de middeleeuwse bouwloods in gedachten streefde het

Bauhaus naar een eenheid van alle kunsten onder primaat van de bouwkunst.

per goed antwoord

Maximumscore 2
19 ■ Beide bewegingen (twee van de volgende):

• streefden er naar om met hun kunst een nieuwe, betere maatschappij te bewerkstelligen.
• wilden goede vormgeving voor een breed publiek beschikbaar maken.
• streefden naar een samenhang tussen de verschillende kunsten: schilderkunst,

architectuur, toegepaste vormgeving.
• maakten gebruik van geometrische vormen.
• wilden ontwerpen vanuit een logische, eerlijke verwerking van materialen.

per goed antwoord

Maximumscore 2
20 ■ twee van de volgende:

• De kunst moet functioneel zijn.
• Het tijdperk van de individualistische kunstenaar is voorbij.
• Het werk moet toegankelijk zijn voor brede lagen van de bevolking, of: het werk moet

eenvoudig / voor amateurs te spelen zijn.
• gelijkheidsbeginsel / gedachte van sociale vooruitgang
• opvoedingsprincipe van brede lagen van de bevolking

per goed antwoord

Maximumscore 1
21 ■ één van de volgende:

• geen vloeiende, ’logisch’ klinkende melodielijn
• dissonant, of: minder/niet goed samenklinkende combinaties van tonen
• (muziektechnisch: bitonaal, abrupte/onverwachte modulaties)

■■■■ Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw – I

Maximumscore 1
22 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn (één van de volgende):

• verwardheid / eenzaamheid / onbegrip 
• Een individu dat niet aangepast is aan zijn omgeving.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
23 ■ drie van de volgende:

• een DJ met draaitafel in beeld
• gesamplede muziek
• zendmicrofoons en andere apparatuur duidelijk in beeld
• het produceren van actuele feitelijkheden
• De acteurs hebben hedendaagse kleding aan (en verkleden zich niet).

3 goed
2 goed
1 goed

Maximumscore 2
24 ■ één van de volgende:

Acteur 1: Gebaar: de acteur hanteert een verwarde motoriek / gebruikt zijn handen
dwangmatig waardoor hij zijn verwardheid onderstreept.

Acteur 2: Mimiek: de actrice komt vrij naturel over, maar glimlacht telkens heel
wezenloos.

Acteur 3: Houding: de acteur komt net iets te fanatiek over om ’normaal’ te zijn.

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende:

• door de vierde wand heen gaan / het publiek direct aanspreken
• zichtbaar in en uit je rol stappen (van tafel naar monoloog en terug / geen opkomst en

afgang vanuit coulissen/decor)
• door staande microfoons praten
• gegevens van papier voorlezen
• reageren op signalen buiten je rol (geluid van DJ, teksten van voorlezers)
• werken met een DJ

per goed antwoord

Maximumscore 2
26 ■ één van de volgende:

• Eenheid van tijd: de speeltijd loopt gelijk met de vertelde tijd: het lijkt of het gebeurt in
het nu.

• Eenheid van plaats: alles speelt zich af in één stad.
• Eenheid van handeling: alle handelingen staan in dienst van wat in de monologen aan de

orde wordt gesteld (hoewel de tussenstukjes daar buiten vallen, maar acteurs spelen daar
geen rol).

Maximumscore 2
27 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

ja: Mission Impossible is duidelijk geen traditionele toneelvoorstelling op grond van:
montagetechniek/vormgeving/speelstijl/inzet DJ/geluidsdecor/gebruik techniek.
of:
nee: Mission Impossible is in de toneeltraditie mogelijk wel vernieuwend, maar niet in
andere theatergenres, zoals bijvoorbeeld cabaret/theaterconcert. Het vooruitstrevende
beperkt zich dus tot het overnemen van speeltechnieken en technische voorzieningen uit
andere theaterdisciplines.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
28 ■ drie van de volgende:

• In een discotheek vervult de DJ een hoofdrol, in Mission Impossible een bijrol.
• In een discotheek maakt de DJ sfeer door interactie met het publiek, in Mission

Impossible door interactie met de acteurs / inhoud stuk.
• In een discotheek spoort de DJ mensen aan om te dansen, in Mission Impossible niet.
• In een discotheek communiceert de DJ soms verbaal, in Mission Impossible niet.
• In een discotheek heeft het publiek vaak een actieve rol / probeert het publiek het

draaigedrag van de DJ te beïnvloeden, in Mission Impossible is het publiek passief.
• In een discotheek probeert de DJ het publiek in trance te krijgen, in Mission Impossible

gebeurt dat niet.
• In een discotheek heeft de DJ een vermaaksfunctie, in Mission Impossible niet.

per goed antwoord

Maximumscore 1
29 ■ één van de volgende:

• Green samplet met veel korte fragmenten.
• De samples van Green worden soms onderbroken door pauzes / de samples zijn losstaand.
• Weinig duidelijke beat in de samples, of: De samples zijn over het algemeen niet bedoeld

om op te dansen.

■■■■ Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw – II

Maximumscore 2
30 ■ twee van de volgende:

• gesamplede muziek / muzikale mix van verschillende genres / elektronische muziek
• geprojecteerde videobeelden 
• geprojecteerde computerbeelden

per goed antwoord

Maximumscore 3
31 ■ drie van de volgende:

• grote, soepele zwaaibewegingen van het bovenlichaam en de armen
• veelvuldig gebruik van de grond
• glijdende bewegingen, of: slides 
• veelvuldig op- en afrollen van de rug 
• parallelle posities van de voeten en benen
• terugverende bewegingen nadat dansers hun lichaam / lichaamsdelen laten vallen
• optillen van een been terwijl het bovenlichaam in tegenovergestelde richting beweegt, of:

tilts

per goed antwoord 

Maximumscore 2
32 ■ De geprojecteerde videobeelden, de muziek en de choreografie/dans vloeien niet samen

tot één geheel
De dans komt te kort ten opzichte van de andere ingrediënten van de voorstelling

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
33 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

ja: de muziek en de videobeelden vloeien weliswaar samen, maar de choreografie is niet
zo dynamisch als de videobeelden en de muziek. Daarom oogt de dans minder interessant
dan de andere ingrediënten van de voorstelling, of: daarom lijkt het alsof de dansers niet
meekomen in het geheel.

of:

nee: het ritme van de muziek en de wisseling van de videobeelden vallen niet ’bij vlagen’,
maar heel vaak samen. En de dans valt binnen deze context juist op, omdat het ’anders’ is,
alsof het zich niet wil aanpassen aan de snelheid van de technisch gemanipuleerde
geluiden en beelden.

Opmerking
Een mogelijk antwoord kan duiden op het verschil in beleving in verband met het bekijken
op video in plaats van het zitten in een zaal (zoals de recensent).

Maximumscore 2
34 ■ drie van de volgende:

• De jongen die in het midden op het podium zit, staat op.
• De twee kinderen naast de gitarist staan op; één loopt van het podium af.
• De gitarist stopt met spelen.
• Er klinken nieuwe geluiden / onderwatergeluiden en stemmen.
• Het videobeeld verandert.
• Er komen dansers op.

3 goed
2 goed
1 goed

Opmerking
Niet goed: het zaallicht gaat uit.

Maximumscore 2
35 ■ twee van de volgende:

• De gitarist is een man, maar hij draagt een grote, gele hoepelrok.
• De gitarist bespeelt een moderne, eigentijdse, elektrische gitaar, terwijl hij een hoepelrok

draagt die uit het verleden stamt.
• De gitarist speelt live een intermezzo, terwijl tijdens de rest van de voorstelling, wanneer

de dansers op het podium actief zijn, de muziek van een geluidsband klinkt.
• De scène waarin de dansers op dromerige muziekklanken tegen een blauwe achtergrond

met elkaar dansen en moeilijk verstaanbare teksten voor zich uit prevelen, wordt (abrupt)
gevolgd door een luidruchtige scène, waarin een danseres opkomt tegen een felrode
achtergrond en vervolgens als een cabaretière het publiek aanspreekt / door de vierde
wand breekt.

• Een persoon die beweegt in een in de lucht hangende bol, terwijl op de grond duidelijk
horizontaal / naar de grond toe gedanst wordt.

per goed antwoord 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
36 ■ twee van de volgende:

• De dans is complexer dan vrijetijdsdans/house.
• In de muziek zijn ongebruikelijke samples verwerkt van bijvoorbeeld klassieke muziek.
• De muziek heeft een complexere structuur dan de gemiddelde housemuziek.
• De videobeelden zijn niet louter vermakelijk of mooi. Ze roepen bijvoorbeeld

maatschappelijke vragen op.
• De muziek en de dans van X-Press zijn niet op grote schaal verkrijgbaar op bijvoorbeeld

CD en/of video.
• De voorstelling is niet gemakkelijk toegankelijk omdat er geen verhaal in zit / er veel

vervreemdingseffecten in zitten / er weinig dagelijkse herkenbaarheid in zit.

per goed antwoord 

■■■■ Bronvermelding muziekfragmenten

muziekfragment 1
Dritter Adventsonntag – Vespers, begin t/m Amen
CD: Gregorianische Gesänge, Calig 50858
Mönchsschola der Erzabtei St. Ottilien

muziekfragment 2
Alleluia (tot Eus)
Weihnachten – Proprium Missae in die, Alleluia: Dies sanctificatus
CD: Gregorianische Gesänge, Calig 50858
Mönchsschola der Erzabtei St. Ottilien

muziekfragment 3
Kyrie (tot Christe)
G. de Machaut – Messe de Nostre Dame, Kyrie
CD: Archiv – Codex, Mono 453 162-2
Pro Musica Antiqua – Safford Cape

muziekfragment 4
P. Hindemith – Kleine Klaviermusik, nr. 11, mässig schnell
CD: Wergo 286214-2
Siegfried Mauser

Antwoorden Deel-
scores
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