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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
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.
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.

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;
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;
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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 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel 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 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.

6 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

7 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

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

■■■■ Anoniem – Cantigas de Amigo

Maximumscore 1
1 ■ Kwint

Maximumscore 1
2 ■ Bourdon

Maximumscore 1
3 ■ Regel 3, 1e lettergreep: E

Maximumscore 2
4 ■ Het instrument speelt (met kleine afwijkingen) met de zangstem mee, of: unisono

Maximumscore 2
5 ■ vis

us

Maximumscore 1
6 ■ Regel 3: us (van deus)

Maximumscore 2
7 ■ De melodie: wordt de gehele strofe meegespeeld, of: wordt ook in regel 1 en 2 meegespeeld

(Ook goed) Het melodie-instrument:
• eindigt de eerste regel hoger dan de zangstem, of:
• speelt aan het eind van regel 1 nog even door, of:
• speelt in regel 1 en 2 niet helemaal hetzelfde als de zangmelodie
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Maximumscore 1
8 ■ Driekwarts maat

Maximumscore 2
9 ■

Indien 1 fout

Maximumscore 2
10 ■ Maten 7 en 9: een mol voor de b 

per mol

■■■■ A. Vivaldi – Concerto ’La Notte’

Maximumscore 1
11 ■ (Alt)blokfluit

Indien fluit

Maximumscore 2
12 ■

per haak

Maximumscore 4
13 ■ Samengaan van de stemmen:

maat 1 t/m 6: eenstemmig of unisono
overige maten: in akkoorden of meerstemmig

Rol van het melodie-instrument:
maat 1 t/m 6: de blokfluit vormt een geheel met de rest
overige maten: de blokfluit heeft een meer solistische rol
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Maximumscore 2
14 ■ Maat 1 t/m 6 (één van de volgende):

• de korte notenwaarden komen voor aan/tegen het eind van het motief
• twee keer een hopfiguur
• stijgende tendens

Overige maten (één van de volgende):
• de korte notenwaarden komen voor als opmaat/aan het begin van het motief
• drie keer een hopfiguur
• dalende tendens 

Maximumscore 1
15 ■ Triool

Maximumscore 1
16 ■ Orgelpunt

Maximumscore 1
17 ■ Secunde

Maximumscore 1
18 ■ Fagot

Maximumscore 2
19 ■ Notenwaarden: lange notenwaarden

Dynamiek: zacht/gelijkmatig

Maximumscore 2
20 ■ Tweestemmig parallel boven een langere toon

Maximumscore 1
21 ■ Sequens

Maximumscore 2
22 ■

per overbindingsboog

■■■■ Budapester Klezmer Band – Havah nagilah

Maximumscore 1
23 ■ Parallel

Maximumscore 2
24 ■ Accordeon

Klarinet

Maximumscore 1
25 ■ (Reine) kwart

Maximumscore 1
26 ■ Accelerando

Maximumscore 2
27 ■ Melodie: trompet

Tegenmelodie: trombone
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Maximumscore 1
28 ■ Maat 4: de d

Maximumscore 1
29 ■ Maat 1

Maximumscore 1
30 ■ Maten 4 en 5, of: maten 3 t/m 6

Maximumscore 1
31 ■ Maten 7 en 8

Maximumscore 2
32 ■ Koperblazers (één van de volgende):

• spelen een ondergeschikte rol
• spelen zo nu en dan

Slagwerk (één van de volgende):
• speelt nu op de tel
• speelt op alle tellen van de maat
• wordt anders bespeeld, of: wordt op de rand van de trommel bespeeld, of: er speelt een

ander slaginstrument of beschrijving van dit instrument
• meer op de voorgrond

33 ■ C

■■■■ F. Schubert – An Sylvia

Maximumscore 1
34 ■ Vier

Maximumscore 1
35 ■ Achtste noten

Maximumscore 2
36 ■ Letterlijk: regel 2, preist

Vrij: regel 4, weist

Maximumscore 1
37 ■ De regels 3 en 4 (één van de volgende):

• worden hoger gespeeld 
• worden in een andere toonsoort gespeeld

Maximumscore 2
38 ■

per haak

Maximumscore 1
39 ■ Octaaf

Maximumscore 1
40 ■ F majeur

Indien alleen f (kleine letter)
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Maximumscore 1
41 ■ Beide coupletten hebben dezelfde melodie

■■■■ W. Pijper – Drie Aphorismen

Maximumscore 1
42 ■ Maat 6 en 7

Maximumscore 2
43 ■

Zie het herstellingsteken voor de bes in maat 4 en 5.

per maat

44 ■ D

Maximumscore 2
45 ■ Eén van de volgende:

• niet voortdurend in driekwartsmaat
• tempowisselingen
• er komen pauzes in voor

Maximumscore 2
46 ■ Deeltje 1: melodie met (akkoord)begeleiding

Deeltje 2: twee zelfstandige melodieën (die na elkaar inzetten), of: polyfoon

Maximumscore 1
47 ■ In de bovenstem van maat 3 en 4: achtste- en zestiende rust of drie zestiende rusten

Maximumscore 1
48 ■ Eén van de volgende:

• maat 1 en 2: twee verschillende gelijktijdig gespeelde akkoorden
• maat 3 en 4: f en fis treden gelijktijdig op, of: bitonaliteit

Maximumscore 1
49 ■ Maat 7: stijgend (in plaats van dalend)

50 ■ E

■■■■ W. Pickett – You keep me hangin’ on 

Maximumscore 2
51 ■ Elektronisch orgel; ook goed: keyboard

Hi-hat; ook goed: afgedempt bekken of rimshot of omschrijving daarvan

Maximumscore 1
52 ■ Vier maten
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Maximumscore 2
53 ■ Twee van de volgende:

• slagwerk op voorgrond
• blazers (trompet) meer op voorgrond dan orgel
• orgelpunt (van basgitaar)
• grotere afstand tussen laagste en hoogste toon van het akkoord
• opeenstapeling van tonen in plaats van verschillende akkoorden
• het specifieke ritme

per verschil

Maximumscore 2
54 ■ Het tweede gedeelte 

Eén van de volgende:
• slagwerk op voorgrond
• trompet op voorgrond
• orgelpunt (van basgitaar)
• het specifieke ritme

Maximumscore 1
55 ■ Elektrische gitaar

Maximumscore 2
56 ■

Maximumscore 3
57 ■

Haak 1
Haak 2, ritme
Haak 2, toonhoogte

Maximumscore 3
58 ■ Drie van de volgende:

• bas(gitaar) op voorgrond
• toevoegen blazers, of: meer instrumenten
• grotere rol drumstel, of: fellere bespeling ervan
• hoger
• luider

per manier

Maximumscore 2
59 ■ Eén van de volgende:

• tekstherhaling
• motiefherhaling (met kleine veranderingen)

60 ■ C

& 44 ..Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

bekken

snaredrum

44
44

.. ..

.. ..
œ œ œ œ
Œ œ Œ œ

Antwoorden Deel-
scores

Einde

9 00012 CV20 8

1

1
1

1

1

1
1
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.




