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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. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, 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;
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;
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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 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 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

7 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Antwoordmodel

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

■■■■ L. van Beethoven – Pianotrio, op. 1, nr. 1

Maximumscore 1
1 ■ haak 3

Maximumscore 1
2 ■ Es majeur

Indien es (kleine letter) zonder nadere aanduiding

Maximumscore 1
3 ■ sequens

Maximumscore 2
4 ■ één van de volgende:

• Er worden noten omspeeld/versierd.
• veelal kleinere notenwaarden
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Maximumscore 4
5 ■

per haak

Maximumscore 2
6 ■ één van de volgende:

• een tegenmelodie
• (ook goed:) omspeling van de akkoorden
• (ook goed:) toonladderfiguren en/of gebroken akkoorden of een omschrijving hiervan

Maximumscore 1
7 ■ achtste noten

Maximumscore 3
8 ■ 3. viool

4. piano
5. cello
7. piano

3 antwoorden goed
2 antwoorden goed
1 antwoord goed

Maximumscore 1
9 ■ triool

Maximumscore 1
10 ■ parallel

11 ■ C

Maximumscore 4
12 ■ twee van de volgende:

• imitatie
• directe herhaling of snel op elkaar volgende inzetten
• hogere herhaling of sequens
• elkaar overlappende inzetten
• wordt ook omgekeerd (van hoog naar laag) gespeeld

per goed antwoord

■■■■ J. Desprez – El grillo

Maximumscore 1
13 ■ mannenkoor, gemengd koor of koor bestaande uit jongens en mannen

Indien: een antwoord dat uitsluitend vrouwen of jongens aangeeft

Maximumscore 4
14 ■ de tweede keer:

(de helft) kleinere notenwaarden, of: sneller ritme of twee keer zo snel ritme
voornamelijk op steeds dezelfde toonhoogte, of: op het eind een toon lager

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
15 ■

Maximumscore 2
16 ■ bewering 1 en 3

per bewering

Maximumscore 2
17 ■ één van de volgende:

• aanvullend
• soort imitatie
• (op de verschuiving na) gelijk ritme

Maximumscore 2
18 ■ fragment 2, de eerste en vierde stem (één van de volgende):

• hebben een ’echte’ melodie.
• bestaan niet uit slechts één toon(hoogte).
• zijn beweeglijk (in plaats van alleen maar liggend).

Maximumscore 2
19 ■ maat 3, 8 en 9

2 antwoorden goed
1 antwoord goed

Maximumscore 2
20 ■ één van de volgende:

a b a b a
a bc a bc a
a bcd a bcd a

■■■■ Buena vista social club en Ry Cooder – El Cuarto de Tula

Maximumscore 2
21 ■ twee van de volgende:

• bongo’s
• conga’s
• claves; ook goed: woodblock
• maracas

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
22 ■ motief 1 (één van de volgende):

• eerst dalend dan stijgend
• niet trapsgewijs
• kleinere omvang

motief 2 (één van de volgende):
• dalend
• toonladder
• trapsgewijs
• grotere omvang

2 antwoorden goed
1 antwoord goed

Maximumscore 1
23 ■ parallel

Maximumscore 2
24 ■ In de laatste regel worden lange(re) notenwaarden gezongen.

Maximumscore 3
25 ■

Haak 1
Haak 2, afgezien van het voorteken
Haak 2, het voorteken

Maximumscore 4
26 ■ refrein (twee van de volgende):

• meerstemmig
• kleine(re) omvang van de melodie
• lagere melodie
• De melodie bestaat uit herhalingen van motieven en/of variaties daarvan.

couplet (twee van de volgende):
• eenstemmig/solistisch
• grotere omvang van de melodie
• hogere melodie
• lijkt improviserend gezongen
• minder vlak
• ritmisch vrijer
• beweeglijk

per goed antwoord

Maximumscore 1
27 ■ het derde gedeelte

■■■■ J. S. Bach – Orkestsuite nr. 4, ouverture

Maximumscore 1
28 ■ twee

V 44 1 œ œ œ 2 œ œ œ 3 œ# œ œ ‘4

Antwoorden Deel-
scores

3
1

1
1
1

1

000008 CV36 6 Lees verder

                                          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.



29 ■ D

Maximumscore 1
30 ■ imitatie of fugatisch

Maximumscore 1
31 ■ b-mineur

Indien B (hoofdletter) zonder nadere aanduiding

Maximumscore 1
32 ■ orgelpunt

33 ■ B

■■■■ A. Honegger – Le Roi David, nrs. 1, 2 en 3

Maximumscore 4
34 ■ b hobo

a' hoorn(s)
b' hobo
c hoorn, trompet, dwarsfluit

b/b' beide antwoorden goed
a'
c 3 antwoorden goed

2 antwoorden goed
1 antwoord goed

Maximumscore 1
35 ■ harp

Maximumscore 1
36 ■ bourdon of orgelpunt

Maximumscore 2
37 ■ (a) – a' – b – c – (a) – a' (')

Maximumscore 1
38 ■ vier keer

39 ■ A

40 ■ A

Maximumscore 1
41 ■ unisono

Maximumscore 3
42 ■

per haak

Antwoorden Deel-
scores

000008 CV36 7 Lees verder

0

1
1
2
1
0

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 1
43 ■ F majeur

Indien f (kleine letter) zonder nadere aanduiding

Maximumscore 1
44 ■

■■■■ Save Ferris – Come on Eileen

Maximumscore 1
45 ■ groepje 2 en 3

Het antwoord moet geheel goed zijn.

Maximumscore 1
46 ■ groepje 2 en 3

Het antwoord moet geheel goed zijn.

Maximumscore 1
47 ■ tel 2

Maximumscore 1
48 ■ octaaf

49 ■ B

Maximumscore 2
50 ■ één van de volgende:

• grote sprong (interval) omhoog naar e-verything/on Eileen
• de laatste noot wordt langer aangehouden
• grotere notenwaarden

Maximumscore 1
51 ■ kwartnoten

Maximumscore 2
52 ■ ritme (één van de volgende):

• minder nadrukkelijk/luid gespeeld
• subtieler
• minder rock-achtig

Maximumscore 2
53 ■ één van de volgende:

• De tempoversnelling begint eerder.
• De tempoversnelling wordt opgebouwd in langere tijd, of: gelijkmatiger opbouw.
• Het eindtempo is hoger.

Antwoorden Deel-
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