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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
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 Aanleveren 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 
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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1 Di-Rect - Nothing To Lose 
 

 1 C 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
In couplet 2: 
 is er geen (crash)bekken op de eerste tel van de eerste maat. 
 speelt een (bariton)saxofoon / blaasinstrument mee. 
 speelt de elektrische gitaar vanaf het begin mee. 
 speelt de elektrische gitaar geen lange tonen aan het eind.  
 worden er in de backing vocals andere geluiden / sounds gemaakt. 
 maken de backing vocals op andere momenten geluiden / sounds. 
 zingen de backing vocals eerder gelijk met de leadzanger. 
 
per juist antwoord 1 
 

 4 A 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 2 
• te horen in muziek, een antwoord (bijvoorbeeld): 1 

 stuwende ritmiek (in de intro) 
 hoog tempo 
 De zang begint met een uitroep. 

• te zien in videoclip, een antwoord (bijvoorbeeld): 1 
 (parodie op een) vechtscène 
 Er wordt getraind om te vechten. 
 De zanger / hoofdpersoon komt zelfverzekerd over. 
 De zanger / hoofdpersoon durft  het gevecht aan (ook al lijkt de 

tegenstander veel sterker). 
 
Opmerkingen 
Uit een juist antwoord moet een relatie blijken tussen de inhoud van de 
song en respectievelijk de muziek en de videoclip. 
De tekst wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Blok 2 C. Monteverdi - Si dolce è’l tormento 
 

 7 A 
 

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

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
• fragment 1, een antwoord (bijvoorbeeld): 1 

 stuwend tempo (in het begin) / versnellend tempo (in het begin) 
 krachtig gezongen 
 accenten (op de eerste tel) in de begeleiding / liggende akkoorden 

(in de begeleiding) 
• fragment 2, een antwoord (bijvoorbeeld): 1 

 langzaam (tempo) 
 zacht (gezongen) / ingehouden gezongen 
 gebroken akkoorden / arpeggio’s (of een omschrijving daarvan) (in 

de begeleiding)  
 alleen begeleiding door de luit en de harp 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 langzamer 
 instrumentaal / melodie op trompet 
 De herhalende noten uit de oorspronkelijke melodie worden als lange 

tonen gespeeld.  
 kleine (ritmische / melodische) omspelingen van de melodie 
 vrijer in de maat gespeeld 
 andere toonhoogte 
 andere akkoorden (in de begeleiding) 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
De dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 12 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 donkere / blauwe verlichting 
 gebruik close-up 
 Trompettist heeft de ogen gesloten. / mimiek van de trompettist in 

beeld 
 trage cameravoering 
 weinig camerawisselingen 
 
per juist antwoord 1 
 
 

Blok 3 P. Eötvös - Speaking Drums 
 

 13 maximumscore 2 
• speeltechniek: De drumstokken worden verticaal gehouden. / geen 

traditionele manier van stokvoering / ook goed: De slagwerker laat de 
stokken (op een niet-traditionele manier) stuiteren 1 

• ander argument: Uit een juist antwoord moet blijken dat de uitvoering 
theatrale elementen heeft 1 

 
 14 C 

 
 15 B 
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Vraag Antwoord Scores 

�� � � � � � �
hu ka ri ni ka ra

� � � � � � �
ka ram bi ta kó ki la

� � � � �
kú dzsi ta kun dzsa

� � �
ku ti ré- - -- -- - -- - - - - -

 16 maximumscore 2 
00 buisklokken 
14 bongo(’s) 
17 pauk(en) 
24 tamboerijn 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
Opmerkingen 
Het antwoord conga(’s) of djembé in plaats van bongo(’s) mag niet goed 
gerekend worden. 
Het antwoord beatring in plaats van tamboerijn mag niet goed gerekend 
worden. 
 

 17 maximumscore 1 
 
 
 
 
 

 18 maximumscore 1 
onderdeel drumstel: hihat 
junk-percussie, een van de volgende: 
 het gebruik van gebruiksvoorwerpen als slaginstrument / percussie-

instrument 
 het gebruik van niet-traditionele instrumenten als slaginstrument / 

percussie-instrument 
 het gebruik van voorwerpen die als afval beschouwd kunnen worden 

als slaginstrument / percussie-instrument 
 
Opmerkingen 
Een antwoord als ‘slaan op een pan’ of ‘slaan op een verkeersbord’ bij 
junk-percussie mag niet goed gerekend worden. 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 19 C 
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Vraag Antwoord Scores 

Blok 4 Martijn Schimmer - Tv-tunes 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 muziek: De titel wordt gezongen. 

beeld: De titel komt in beeld. 
 muziek: De titel wordt gezongen. 

beeld: Er is een zangeres / microfoon te zien. 
 muziek: De tune wordt gespeeld door een popband. 

beeld: Er zijn popinstrumenten te zien. 
 muziek: De muziek klinkt heftig. 

beeld: Door de kleuren rood en zwart krijgt het beeld een krachtige 
uitstraling. 

 muziek: Er worden veel geluidseffecten gebruikt. 
beeld: De beeldveranderingen gaan gelijk met de geluidseffecten.  

 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Uit een juist antwoord moet een relatie blijken tussen de muziek en het 
beeld. 
 

 22 maximumscore 1 
1 - 3 - 2 - 1 
 

 23 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 hoger tempo 
 korte motieven 
 kleinere notenwaarden (melodie) 
 alleen elektronische instrumenten 
 meer variatie in toonhoogte (melodie) 
 gebruik echo/delay 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Uit een juist antwoord moet een relatie blijken tussen de snellere 
verspreiding van nieuws en de muziek. 
 

 24 A 
 

 25 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 3 
drie antwoorden, voorbeelden van een juist antwoord: 
 tempo 

verandering: langzamer 
omdat op zondagochtend het tempo (bij veel mensen) langzamer ligt 
dan op doordeweekse dagen 

 instrumentatie 
verandering: gebruik symfonieorkest 
omdat klassieke muziek vaak door een symfonieorkest wordt uitgevoerd 

 articulatie 
verandering: legato 
omdat door het gebruik van legato de muziek vloeiend klinkt en dat past 
meer bij rustige muziek op zondagochtend 

 dynamiek 
verandering: zacht(er) 
omdat op zondagochtend (veel) mensen rustig wakker willen worden / 
opstarten 

 
per juist antwoord 1 
 
Opmerkingen 
Alleen als de verandering betrekking heeft op het gekozen muzikale middel 
en de motivatie in een juiste relatie staat met het thema (klassieke 
muziekprogramma op zondagochtend), 1 scorepunt toekennen. 
Een muzikaal middel mag maar één keer gekozen worden. Wanneer een 
muzikaal middel vaker gekozen is, geldt alleen het antwoord bij de eerste 
keer. 
 
 

Blok 5 Daniël Lohues - Gao weg 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
 
 net voor de eerste tel op de eerste tel net na de eerste tel 

1  (X)  
2   X 
3  X  
4 X   
 
Opmerking 
Alleen als alle antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 29 maximumscore 1 
improvisatie / improviseren 
 

 30 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 ‘Weggaon’ wordt herhaald. 
 Woorden worden uitgerekt. 
 improvisatie zang 
 (later) neuriën 
 
per juist antwoord 1 
 

 31 maximumscore 2 
• begeleiding, een antwoord (bijvoorbeeld): 1 

 gebruik riff 
 gebruik mondharmonica 

• zang / zangmelodie, een antwoord (bijvoorbeeld): 1 
 ongepolijst / ruw 
 korte melodische lijnen 

 
 

Blok 6 P.I. Tsjaikovsky - Vioolconcert, deel 3 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
een van de volgende: 
 A' begint met een opmaat. 
 Het slot wijkt af. / De laatste (twee) maten wijken af. / A' eindigt met 

(drie) (opeenvolgende) akkoorden / drie opeenvolgende kwartnoten. 
 A' eindigt met getokkelde akkoorden / noten. 
 In A' is een (kort) gedeelte zachter. 
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Vraag Antwoord Scores 

� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � ��

� �� � � � �� � �� � �� � � � � � � ��

 34 maximumscore 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 A 

 
 36 maximumscore 2 

twee van de volgende: 
 veel herhalingen 
 (steeds) luid(er) 
 slotcadens / (herhaling van) V-I (of een omschrijving daarvan) 
 veel korte notenwaarden 
 hoog 
 virtuoos 
 tutti 
 Het slotakkoord wordt iets uitgesteld. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 37 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 ja, omdat de uitvoerenden uit het videofragment vermeld staan op het 

cd-boekje 
 ja, omdat in het videofragment en op het cd-boekje een viool te zien is 
 ja, omdat het cd-boekje serieus oogt en dat past bij de muziek uit het 

videofragment 
 nee, omdat de muziek uit het videofragment heftig klinkt, terwijl het cd-

boekje heel ingetogen oogt 
 nee, omdat de muziek uit het videofragment heel gevarieerd is, terwijl 

de foto op het cd-boekje zwart-wit is 
 nee, omdat de solist in het videofragment anders gestyled is dan op 

het cd-boekje 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerkingen 
De keuze ja en/of nee heeft geen invloed op de score. 
Alleen als het argument een overeenkomst of verschil tussen het 
videofragment én het cd-boekje aangeeft, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 7 Nynke Laverman - De frou fan mais 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
marimba; ook goed: xylofoon 
 

 40 C 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 1 
een van de volgende: 
 Er speelt een Mexicaans bandje. / Er speelt een bandje Mexicaanse 

muziek. 
 De intonatie / uitvoering van de blazers is ongepolijst (wat doet denken 

aan muziek die spontaan op straat wordt uitgevoerd). 
 gebruik percussie-instrumenten / slaginstrumenten / trompet 
 omgevingsgeluiden 
 expressief gezongen (of een omschrijving daarvan) 
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Vraag Antwoord Scores 

 43 maximumscore 1 
een van de volgende: 
 De zangeres / De vrouw (op de foto) heeft (bonte) Mexicaanse / 

Midden-, Zuid-Amerikaanse / niet-Westerse kleding aan, maar staat in 
een Fries / Hollands landschap. 

 De zangeres op de foto komt uit Friesland, maar heeft Mexicaanse / 
Midden-, Zuid-Amerikaanse / niet-Westerse / niet-Friese kleding aan. / 
Op de foto staat een niet-Mexicaanse vrouw, maar ze heeft 
Mexicaanse / Midden-, Zuid-Amerikaanse kleding aan. 

 
 

Blok 8 John Mayer - New Light 
 

 44 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 Het lijkt alsof er weinig geld is gestoken in styling / kostuum / grime. 
 De achtergrond / Het decor lijkt willekeurig. 
 Er wordt gebruikgemaakt van een greenscreen. 
 Het lijkt alsof er weinig aandacht is besteed aan choreografie / dans. 
 De naam van de zanger is op het ‘voorblad’ fout gespeld. 
 Behalve de zanger spelen geen andere mensen in de clip. 
 Het ‘voorblad’ (met informatie) komt eerst (nog) in beeld. 
 
per juist antwoord 1 
 

 45 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 46 maximumscore 2 
 

 04 07 12 23 25 
synthesizer-akkoorden  X    
synthesizer-melodie   X   
elektrische gitaar  X    
bas     X 
drumcomputer / drumstel X   X  
 
indien zes antwoorden juist 2 
indien vijf of vier antwoorden juist 1 
indien minder dan vier antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Als er meer dan zes kruisjes zijn geplaatst, beoordelen als volgt: 
 
 vier 

antwoorden 
juist 

vijf 
antwoorden 

juist 

zes 
antwoorden 

juist 
vier kruisjes geplaatst 1   
vijf kruisjes geplaatst 1 1  
zes kruisjes geplaatst 1 1 2 
zeven kruisjes 
geplaatst 

0 1 1 

acht kruisjes geplaatst 0 0 1 
 
In alle andere gevallen geen scorepunt toekennen. 
 

 47 maximumscore 1 
De bassdrum / kick(drum) speelt op elke tel (van de maat). 
 

 48 maximumscore 1 
bewering 1: juist 
bewering 2: onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 49 D 
 

 50 maximumscore 1 
fade out 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Blok 1 Di-Rect - Nothing To Lose 
 cd: DI-RECT Music Productions 7468638 
 video: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&start_radio=1&list=RDb46PDQwk 
 d6U&v=b46PDQwkd6U (16-12-2019) 
 
Blok 2 C. Monteverdi - Si dolce è’l tormento 
 Le Concert d’Astrée o.l.v. Emmanuelle Haïm; Rolando Villazón, tenor 
 cd: Erato 3 63550 2 5  
 André Heuvelman, trompet 
 video: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=dLXSXsdQ4OQ  
 (27-07-2020) 
 
Blok 3 P. Eötvös - Speaking Drums 
 Orchestre Philharmonique de Radio France o.l.v. Peter Eötvös; Martin Grubinger, 

slagwerk 
 cd: Alpha 208 
 hr-Sinfonieorchester o.l.v. Vasily Petrenko; Martin Grubinger, slagwerk 
 video: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=u8fqnipmUPA (16-12-2019) 
 partituur: Schott 
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Blok 4 Martijn Schimmer - Tv-tunes 
 audio: https://vimeo.com/103705274 (16-12-2019) 
 https://www.smp.nl/portfolio (16-12-2019) 
 https://www.rtlnieuws.nl/node/1910736 (16-12-2019) 
 https://www.smp.nl/portfolio#portfolio (16-12-2019) 
 https://www.smp.nl/portfolio_case/De%20Wereld%20Draait%20Door (16-12-2019) 
 video: https://vimeo.com/103705274 (16-12-2019) 
 
Blok 5 Daniël Lohues - Gao weg 
 cd: Ericana 97227 
 Muddy Waters - The blues had a baby and they named it rock and roll 
 https://www.youtube.com/watch?v=J4NNyZmmI3U (27-08-2020) 
 
Blok 6 P.I. Tsjaikovsky - Vioolconcert, deel 3 
 Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra o.l.v. Sascha Goetzel; Nemanja Radulvić, viool 
 cd: Deutsche Grammophon 479 8089 
 video: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=nNuHVKNWYSE (16-12-2019) 
 
Blok 7 Nynke Laverman - De frou fan mais 
 cd: Fama 198006 
 
Blok 8 John Mayer - New Light 
 audio: downloadtrack 
 video: https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=mQ055hHdxbE  
 (16-12-2019) 
 https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=u03DZEaSewM (16-12-2019) 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 muziek CSE GL en TL 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 
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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
 
 

Pagina: 22Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0413-a-c 5 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1 Armin van Buuren ft. James Newman - Therapy 
 

 1 maximumscore 1 
afterbeat 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
 

 You look like therapy 
 exactly what I need 
x you’re where the darkness meets the light (yeah) 
 The perfect remedy 
 to heal this hurting me 
x Come be the therapy for me 
 and me for you, tonight 

 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Als er meer dan twee regels zijn aangekruist, beoordelen als hierboven 
met 1 scorepunt aftrek per fout aangekruiste regel tot een maximum van 
2 scorepunten. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
bewering 1: juist 
bewering 2: onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
In fragment 2 (twee van de volgende): 
 is op meer plaatsen meerstemmigheid. 
 verandert de meerstemmigheid. / zingt de zangeres bij de  

unisonogedeeltes (een octaaf) hoger. 
 improviseert de zanger (door de melodie heen). / worden  

tekstgedeeltes herhaald. 
 wordt meer gebruikgemaakt van autotune (of een omschrijving  

daarvan). 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Het slot wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Blok 2 L. Spohr - Nonet, deel 1, Allegro 
 

 7 maximumscore 1 
3 - 2 - 1 - 4 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
motief 1: klarinet 
motief 2: fagot 
motief 3: hobo 
motief 5: cello 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 10 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ook goed: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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

 12 D 
 
 

Blok 3 Nora Fischer & Marnix Dorrestein -  
   Come all ye songsters 

 
 13 maximumscore 1 

De gitaar speelt zowel een melodie / bovenstem als een baslijn / 
onderstem. 
 

 14 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 2 
• all, doordat (één van de volgende): 1 

 het (vaak) wordt herhaald 
 het (een aantal keer) hoger wordt gezongen 

• songsters, doordat (één van de volgende): 1 
 het melismatisch is (of een omschrijving daarvan) 
 gebruikgemaakt wordt van grote notenwaarden 
 er een cesuur / komma / ademhaling na het woord is 
 de gitaar inzet 

 
 16 maximumscore 2 

In fragment 2 (twee van de volgende): 
 is de opmaat korter. 
 is een (mannen)stem toegevoegd. 
 wordt ritenuto gemaakt. 
 klinkt het laatste akkoord langer door. 
 klinkt de slotnoot (van de zang) langer. 
 ontbreekt de gitaar op / na de slotnoot. 
 
per juist antwoord 1 
 

 17 maximumscore 1 
In fragment 2 (twee van de volgende): 
 zingen twee zangers. 
 zingt een vrouwenstem. 
 is de dynamiek zachter. 
 wordt met een popstem / lichter / met minder vibrato gezongen. 
 wordt met minder / zonder versieringen gezongen. 
 
Opmerkingen 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
De toonhoogte wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 18 maximumscore 1 
klavecimbel 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 beeld: Het poppetje danst (aan het begin). 

muziek: ritmische accenten (aan het begin) 
 beeld: Het poppetje daalt af (aan het eind). 

muziek: dalende melodische lijn (aan het eind) 
 beeld: Het poppetje heeft een uitnodigende houding. 

tekst: ‘Come all’ (Komt allen) 
 beeld: Het poppetje vliegt door de lucht. 

tekst: ‘songsters of the sky‘ (zangvogels van de lucht) 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Alleen als de antwoorden bij beeld en muziek en/of tekst een relatie 
aangeven, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 4 Kyteman - Anthem 
 

 20 A 
 

 21 D 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
 

 1 2 3 4 

   Q R 

 5 6 7 8 

   P S 

     
indien vier antwoorden juist 2 
indien twee (of drie) antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 24 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 1 
functie: bandleider / frontman / dirigent 
voorbeeld, één antwoord (bijvoorbeeld): 
 Hij staat midden / vooraan op het podium. 
 Hij maakt handgebaren (waarmee hij laat zien wat hij muzikaal wil). 
 Hij laat met zijn lichaam zien wat hij muzikaal wil. 
 Hij telt de maat af voor de volgende inzet. 
 Hij richt zich tot de band (om aanwijzingen te geven). 
 
Opmerking 
Alleen als de functie en het voorbeeld juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 5 J. ter Veldhuis - Mountain Top 
 

 26 maximumscore 1 
marimba; ook goed: xylofoon 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
• seen in de muziek (videofragment 1) (één van de volgende): 1 

 Het woord wordt lang gerekt. 
 door het gebruik van herhaling 
ook goed: Na ‘seen’ volgt geen andere tekst meer. 

• seen uit de toespraak (videofragment 2) (één van de volgende): 1 
 Het woord wordt in het origineel al ‘gezongen’. 
 Het woord wordt lang(gerekt) uitgesproken. 
 Het woord wordt hoger uitgesproken. 

 
Opmerking 
De betekenis van de tekst wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 29 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 gebruik crescendo (voorafgaand aan de tekst ‘Mine eyes …’) 
 forte/luid 
 Het hele koor zingt. / meer instrumenten / tutti 
 roffel (voorafgaand aan de tekst ‘Mine eyes …’) 
 accent / bekken / pauk(en) op het eerste woord 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 De geprojecteerde tekst loopt gelijk met de gesproken tekst / muziek. 
 De tekst ‘up to the mountain’ wordt ‘klimmend’ geprojecteerd. 
 Het woord HE wordt met hoofdletters geschreven. 
 Martin Luther King is te zien op de achtergrond. 
 
per juist antwoord 1 
 

 31 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 hoge melodie 
 langzaam tempo 
 Vrouwenstem (zingt solo). 
 lange tonen / grote notenwaarden 
 op ‘ah’ gezongen / op klanken gezongen 
 De melodie is (voornamelijk) stijgend. 
ook goed: a capella / alleen zang 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
De stem van Martin Luther King wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Blok 6 G.F. Händel - È ben folle 
 

 32 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 (vrijwel) hetzelfde ritme / (doorgaande) achtste noten / dezelfde 

notenwaarde(n) 
 grote intervallen / grote sprongen 
 Het openingsmotief is hetzelfde. 
 kort gearticuleerd / staccato 
 hoge ligging 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Het tempo en de dynamiek worden buiten beschouwing gelaten. 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 C 
 

 34 maximumscore 2 
twee van de volgende:  
 melismatisch (of een omschrijving daarvan) 
 Het woord wordt lang gerekt/aangehouden. / gebruik triller / versiering 
 gebruik kleine notenwaarden 
 dalende toonladderfiguren (in de begeleiding) 
 gebruik (stijgende) sequens 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
De dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 toneelspel 
 decor 
 rekwisieten 
 kostuums 
 uitvoering in theater 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
De muziek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 37 maximumscore 2 
• argument voor, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

 Op deze manier wordt duidelijk(er) waar de tekst / het verhaal over 
gaat. 

 Het is commercieel interessant. 
 Het is een artistieke uitdaging voor de uitvoerenden. 

• argument tegen, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 
 De componist heeft het zo niet bedoeld. 
 De moderne enscenering (of een omschrijving daarvan) past niet 

bij de (oude) muziek. 
 Het orkest is niet meer (goed) te zien. 
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Vraag Antwoord Scores 

Blok 7 Sezen Aksu - Kavaklar 
 

 38 D 
 

 39 maximumscore 2 
• beeld, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

 zwart-wit / donkere kleuren 
 wazige/vage beelden over elkaar 
 De zangeres kijkt bedroefd. 

• manier van zingen, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 
 met gevoel gezongen 
 met veel lucht / zuchtend gezongen  
 ingetogen gezongen 

 
 40 maximumscore 1 

In fragment 2 (één van de volgende): 
 komt er een zanger/mannenstem bij. 
 is de melodie meer versierd. 
 
Opmerking 
De dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 41 maximumscore 1 
speeltechniek audiofragment: uit een juist antwoord moet blijken dat het 
slaginstrument wordt aangeslagen / aanslaan 
speeltechniek videofragment: uit een juist antwoord moet blijken dat het 
slaginstrument wordt gewreven / wrijven 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 42 maximumscore 1 
bewering 1: onjuist 
bewering 2: juist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 43 maximumscore 1 
hobo en (alt)(dwars)fluit 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 44 maximumscore 1 
ritenuto  
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Vraag Antwoord Scores 

Blok 8 Matt Simons - We Can Do Better 
 

 45 B 
 

 46 maximumscore 1 
bewering 1: juist 
bewering 2: onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 47 maximumscore 1 
a - a - b - a' 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord volledig juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 48 C 
 

 49 maximumscore 2 
• Het tempo is hetzelfde in geen enkele versie. 1 
• De toonsoort is majeur in drie versies. 1 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van alle kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-examen de eerste 

afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 28 juni te accorderen.  
 
Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

Pagina: 32Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 GT-0413-a-c 15 lees verder ►►►

6 Bronvermeldingen 
 
blok 1 Armin van Buuren ft. James Newman - Therapy 
 cd: Sony Music 19075849782 
 
blok 2 L. Spohr - Nonet, deel 1, Allegro 
 Consortium Classicum 
 cd: Orfeo C 155 871 A 
 partituur: Ernest Eulenburg Musikverlag, Leipzig E.E. 1197 
 
blok 3 Nora Fischer & Marnix Dorrestein - Come all ye songsters 
 cd: Deutsche Grammophon 00289 4816920 
 Les Arts Florissants o.l.v. William Christie 
 cd: Harmonia Mundi HMG 501308.09 
   video: https://www.youtube.com/watch?v=bB3X5b-8WEc (11-10-2018) 
 
blok 4 Kyteman - Anthem 
 dvd: JAMMM200916111 
 
blok 5 J. ter Veldhuis - Mountain Top 
 Nederlands Kamerkoor & Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Otto Tausk 
   video: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/12529/Nps_Klassiek.html (1-10-2018) 
 partituur: Muziek Centrum Nederland, Amsterdam 2008 
 
blok 6 G.F. Händel - È ben folle 
   Le Concert d’Astrée o.l.v. Emmanuelle Haïm; Pavol Breslik, tenor 
   cd: Virgin Classics 0946 3 63428 2 5 
 Le Concert d’Astrée o.l.v. Emmanuelle Haïm 
 dvd: Erato 0190295819361 
 
blok 7 Sezen Aksu - Kavaklar 
 audio: https://www.youtube.com/watch?v=6VWeeL2XlLE (12-21-2018) 
   video: https://www.youtube.com/watch?v=hy2X6cWi1Is (06-09-2018) 
   Nederlands Blazers Ensemble 
   dvd: NBELIVE / VARA NBECD020 / VCD6301126 
 
blok 8 Matt Simons - We Can Do Better 
   cd: Sony Music 19075849782  
   https://www.youtube.com/watch?v=tMIR4ZaRGc0 (21-12-2018) 
   https://www.youtube.com/watch?v=ZaFWozLkYJQ (21-12-2018) 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2019 
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 Aanleveren 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 
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 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1 Miley Cyrus - Inspired 
 

 1 maximumscore 1 
één verschil, bijvoorbeeld: 
 
akoestische gitaar overige instrumenten 

− ostinate begeleidingspartij 
− korte notenwaarde 
− noten los van elkaar 

 
− strak in de maat 
− grote sprongen 

− melodielijn(en) 
− lange notenwaarden 
− (meer) gebonden / legato / 

gebruik glissando 
− vrijer in de maat 
− trapsgewijs 

 
Opmerkingen 
Alleen als het antwoord bij de akoestische gitaar en bij de overige 
instrumenten een verschil aangeeft, 1 scorepunt toekennen. 
De dynamiek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− hoger gezongen 
− luider gezongen 
− meerstemmig 
− lang aangehouden laatste toon 
− tekstherhaling 
− langere aanloop (oooh vooraf) 
− met meer energie gezongen 
 
per juist antwoord 1 
 

 4 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
stemgebruik, één antwoord (bijvoorbeeld): 
− snik in de stem 
− breekbare / hese stem 
− benadrukken van fear en hate  
− veelvuldig ademhalen 
performance, twee antwoorden (bijvoorbeeld): 
− met dichte ogen zingen 
− hand- / armbewegingen naar de borst / het hart 
− met de ogen knipperen / met betraande ogen (aan het einde) 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
 

Blok 2 Trombone Shorty - Do to me 
 

 6 maximumscore 1  
glissando 
 

 7 B 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
In het tweede gedeelte, twee antwoorden (bijvoorbeeld): 
− spelen de blazers in de slotmaat meerstemmig. 
− speelt de hele band in de slotmaat hetzelfde ritme. 
− speelt de drum aan het einde extra accenten. 
− is aan het einde van het gezongen gedeelte/de melodie een hogere 

partij toegevoegd. 
 
per juist antwoord 1 
 

 10 maximumscore 1 
bewering 1: juist 
bewering 2: onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− meer korte noten 
− meer hogere tonen 
− meer afwisseling in toonhoogte 
− meer gebruik effecten 
 
per juist antwoord 1 
 

 12 maximumscore 2 
• horen, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

− De begeleiding valt (gedeeltelijk) weg. / Er klinkt voornamelijk een 
drum / drumtrack. 

− De zanger stopt met zingen. 
− De zanger spoort het publiek aan. 

• zien, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 
− De zanger gaat voor op het podium staan. 
− De zanger wijst naar het publiek. 
− De zanger richt de microfoon naar het publiek. 

 
 

Blok 3 J.S. Bach - Sinfonia, BWV 29 
 

 13 F 
 

 14 maximumscore 1 
Uit een juist antwoord moet blijken dat er gebruikgemaakt wordt van een 
(groot) (kerk/pijp)orgel. 
 

 15 maximumscore 2 
• afbeelding 1 (één van de volgende): 1 

− ontbreken van ventielen (op de trompet) / gebruik vingergaten (op 
de trompet) 

− andere vorm van de buis (dan moderne trompet) 
− ander materiaal (dan moderne trompet) 

• afbeelding 2 (één van de volgende): 1 
− andere houtsoort (dan moderne hobo); ook goed: andere kleur 

(dan moderne hobo) 
− weinig kleppen (op de hobo); ook goed: geen kleppen (op de hobo) 
− andere vorm van het corpus (of een omschrijving daarvan) (dan de 

moderne hobo) 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘Het instrument ziet er anders uit’ is niet voldoende. 
 

 16 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− allegro/snel tempo 
− korte notenwaarden 
− majeur toonsoort 
− ononderbroken melodie/geen rusten 
− gebruik trompetten 
 
per juist antwoord 1 
 

 18 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De dirigent houdt zo de spanning vast. 
− De dirigent wacht tot de klank/galm helemaal weg is.  
− De dirigent voorkomt zo dat het publiek meteen gaat klappen. 
 
 

Blok 4 Omar Sosa - Fatiliku 
 

 19 B 
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 1 
Uit een juist antwoord moet blijken dat het beeld wisselt op het moment dat 
een muzikant op de voorgrond treedt. / het beeld de structuur van de 
muziek volgt. 
 

 22 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− verschillende ritmelagen (boven elkaar) / (door elkaar) 
− vast tempo 
− gebruik syncopen 
− stuwend ritme 
− gebruik korte notenwaarden 
ook goed: gebruik van herhaling 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
• bongo(’s) 1 
• cowbell/koebel 1 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘conga(’s)’ of ‘djembé(s)’ i.p.v. bongo(’s) mag niet goed 
gerekend worden. 
 

 24 maximumscore 1 
harp 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘gitaar’ mag niet goed gerekend worden. 
 
 

Blok 5  K. Jenkins - The Armed Man: A Mass for Peace 
 

 25 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− (het geluid van) stampende voeten /  (soldaten)laarzen 
− mars-achtig karakter 
− door het gebruik van de kleine trom 
− crescendo 
 
per juist antwoord 1 
 

 26 maximumscore 2 
• wel goede toevoeging omdat, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

− je zo beter begrijpt waarover de muziek gaat 
− het concert zo aantrekkelijker / afwisselender wordt 

• geen goede toevoeging omdat, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 
− het publiek afgeleid wordt door de beelden 
− niet iedereen de beelden goed kan zien 
− je er niet meer je eigen verhaal bij kunt bedenken 

 
 27 maximumscore 1 

vanaf maat 5 
 

 28 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
• verschil instrumentatie (één van de volgende): 1 

− ander orkest / andere bezetting / brassband / blaasorkest (i.p.v. 
symfonieorkest / strijkers) 

− ander solo-instrument / blaasinstrument / euphonium / (tenor)tuba  
(i.p.v. cello / strijkinstrument) 

• verschil toonhoogte: (één toon) lager 1 
 

 30 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− Er wordt tutti gespeeld. 
− homofoon 
− luide dynamiek / ff 
− gebruik koperblazers 
− Het koor zingt hoog. 
− saluutschoten  / overwinningsschoten (door accenten in slagwerk) 
 
per juist antwoord 1 
 
 

Blok 6 Orgel Vreten - Kopna Kopna 
 

 31 A 
 

 32 B   
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
vanaf tijdcode 14 
 

 35 maximumscore 1 
maat 1 t/m 4: 2 
maat 5 t/m 8: 1 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
eerst: maatwisseling  
daarna: fill 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 7 A.C. Gomes - Il Guarany, Ouverture 
 

 37 maximumscore 2 
• verschil haak 1 en haak 2 (één van de volgende): 1 

− meer instrumenten / tutti / met strijkinstrumenten / met meer 
slaginstrumenten / met kleine trom / pauk(en) / met houten 
blaasinstrumenten 

− melodie (ook) in hogere octaven; ook goed: hoger 
• verschil haak 2 en haak 3 (één van de volgende): 1 

− zachter 
− (melodie) (octaaf) lager 
− zonder slagwerk / bekkens / kleine trom / pauk(en) 
− begint op de 3e tel 

 
Opmerking 
De lengte wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 38 C 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist antwoord: 
gekozen woord: romantisch 
• omdat de articulatie legato is 1 
• en de dynamiek (matig) zacht 1 
 
gekozen woord: saai 
• omdat de klankkleur alleen uit strijkers bestaat 1 
• en het tempo langzaam is 1 
  
Opmerkingen 
Alleen als de verklaring bij het muzikale middel in overeenstemming is met 
het gekozen woord, 1 scorepunt toekennen. 
Er moeten twee verschillende muzikale middelen gekozen zijn. 
 

 41 maximumscore 1 
bij cijfer: 3 
 

 42 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 8 Sjors van der Panne - Isabel 
 

 43 D 
 

 44 maximumscore 2 
 

opmaat   
regel 1  x 

regel 2 x  

regel 3 x  

regel 4  x 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist  0 
 

 45 B 
 

 46 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− hoger (gezongen) 
− kwartnoten / kortere notenwaarde in de basgitaar 
− andere akkoorden / andere toonsoort/gemoduleerd 
− ontbreken cello 
− toevoeging accordeon 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘De melodie is anders’ is niet voldoende. 
 

 47 A 
 

 48 maximumscore 1 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− solo op elektrische gitaar (i.p.v. accordeon) 
− langere notenwaarden in solo 
− melodie meer naar de achtergrond 
− meer ritmepartijen in de begeleiding / toevoeging handclap 
− benadrukken tweede en vierde tel 
− toevoeging van hoge gitaarpartij in de begeleiding 
− minder verschillende tonen basgitaar / meer toonherhaling basgitaar 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 49 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− rode ballonnen 
− ballonnen in de vorm van hartjes 
− slotjes aan de spijlen van een brug 
− Een man danst. 
− Mensen kijken blij / vrolijk. 
− De kinderen zijn aardig voor elkaar. 
− Het is mooi weer. 
− gefilmd in een mooi park 
 
per juist antwoord 1 
 

 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei. Meteen aansluitend op deze datum start 
Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 

uitleg audio: cd EMI 50999 6 36556 2 9 
video: dvd Opus Arte OA 0904 D 

blok 1 Miley Cyrus - Inspired 
audio: cd RCA Records 88875-14664-2 
video: https://www.youtube.com/watch?v=Uj5MMLROMhM&feature=youtu.be 
(08-11-2017) 

blok 2 Trombone Shorty - Do to me 
audio: cd Verve Forecast 0602527693798 
video: http://www.tromboneshorty.com/video/ (28-11-2017) 

blok 3 J.S. Bach - Sinfonia, BWV 29 
allofbach.com  
video: http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-29/ (04-06-2018) 
Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos van Veldhoven 
met vriendelijke toestemming van de Nederlandse Bachvereniging 

blok 4 Omar Sosa - Fatiliku 
video: https://www.youtube.com/watch?v=zqpHzcqaTlI (07-09-2017) 

blok 5 K. Jenkins - The Armed Man: A Mass for Peace 
audio: cd The London Philharmonic Orchestra o.l.v. Karl Jenkins 
The National Youth Choir of Great Britain o.l.v. Mike Brewer 
audio: cd Virgin Records 7243 8 11015 2 0 / CDVE956 
audio: cd Cory Band & Cantorion o.l.v. Karl Jenkins, Robert Childs en Tim Rhys-Evans 
EMI Classics 50999 5 09093 2 2 
video: dvd Orchestra of Welsh National Opera 
Côr Caerdydd 
EMI Classics 0946 3 32345 9 8 

blok 6 Orgel Vreten - Kopna Kopna 
audio: cd V2 Records WNL27052 

blok 7 A.C. Gomes - Il Guarany, Ouverture 
audio: cd Orchester der Beethovenhalle Bonn o.l.v. John Neschling 
Sony Classical 88985334982 

blok 8 Sjors van der Panne - Isabel 
audio: cd SVDP Records 2017 
video: https://www.youtube.com/watch?v=8kxUG1Kew64 (28-11-2017) 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2018 
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 Aanleveren 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 
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 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Blok 1  Gregory Porter - Holding On 
 

 1 C  
 

 2 maximumscore 1 
(1) - 4 - 3 - 2 
 
Opmerking 
Alleen als het hele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− (ook) meerstemmig gezongen 
− meerdere zangers 
− met achtergrondkoor/backing vocals 
 

 5 maximumscore 1 
bewering 1: juist 
bewering 2: onjuist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Blok 2  J.B. Lully - Le roi danse 
 

 6 maximumscore 2 
• componist, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

− sterke/expressieve gezichtsuitdrukking / toont veel mimiek 
− zingt mee 

• koning, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 
− toont geen emotie / geen enthousiasme 
− kijkt strak voor zich uit 
− zit bewegingsloos 

 
Opmerking 
Antwoorden als ‘De componist beweegt’ of ‘De componist staat en de 
koning zit’, mogen niet goed gerekend worden. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 52Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 GT-0413-a-18-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 A
 

 8 maximumscore 2 
• dansers op het toneel (één van de volgende): 1 

− de maatsoort / van tweedelige naar driedelige maatsoort 
− de begeleiding / De begeleidingsinstrumenten spelen ook de 

melodie van de zang (gedeeltelijk) mee. / Begeleiding speelt niet 
alleen maar akkoorden. / actievere begeleiding 

• koor op het toneel (één van de volgende): 1 
− de maatsoort / van driedelige naar tweedelige maatsoort 
− de begeleiding / meer instrumenten 
− Begeleiding speelt de koorstemmen mee. / Begeleiding en koor 

hebben hetzelfde ritme. 
− meerstemmige zang 
− luider 

 
Opmerking 
Het tempo wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 9 maximumscore 4 
 
tijdcode zang ensemble 
0:00 (eenstemmig) (klein) 
0:28 (meer dan tweestemmig) middelgroot 
0:39 (instrumentaal)  tutti 
0:51 eenstemmig (klein) 
1:02 meer dan tweestemmig middelgroot 
1:14 tweestemmig (klein) 
1:17 (meer dan tweestemmig) middelgroot 
 
indien zeven antwoorden juist  4 
indien zes of vijf antwoorden juist 3 
indien vier of drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
twee antwoorden (bijvoorbeeld): 
− gezongen 
− (afwisseling tussen) solisten en koor 
− (groot) orkest 
− veel afwisseling 
− gebruik van kostuums 
− gebruik van decor 
− Er wordt gedanst. 
− Het orkest zit voor het podium. 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Het acteren wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 11 maximumscore 1 
één antwoord (bijvoorbeeld): 
− De componist heeft grijze haren. / De koning heeft donkerdere haren. 
− De componist / koning heeft andere kleding aan. 
− Mensen zien er ouder uit. 
− Er staat meer / ander publiek. 
 
 

Blok 3  Justin Timberlake - Can’t stop the feeling 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
 
 
 
Opmerking 
Als er meer dan één tel is omcirkeld, geldt de eerste omcirkeling. 
 

 14 maximumscore 1 
opmaat regel 1: 2 
opmaat regel 4: 2 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 1 
één van de volgende:   
− meer kleine notenwaarden (aan het begin / op de eerste drie tellen) 
− niet alleen maar op de tel (aan het begin / op de eerste drie tellen)  
− meer variatie 
 

 16 maximumscore 1 
afterbeat 
 
Opmerking 
Het antwoord ostinaat (ritme) / ostinato mag niet goed gerekend worden. 
 

 17 maximumscore 1 
glissando 
ook goed: pitch bend/pitch bending 
 

 18 maximumscore 1 
één antwoord (bijvoorbeeld): 
− Het is zonnig. 
− Mensen kijken vrolijk / lachen. 
− heldere kleuren 
− lekker eten in beeld 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 4  E.M. von Reznicek - Donna Diana, Ouverture 
 

 19 maximumscore 2  
 
 toonladder 2 
gespeeld door één instrument x 
staccato gespeeld  
zachter dan toonladder 1 x 
hoger dan toonladder 1 x 

 
 toonladder 3 
gespeeld door één instrument  
staccato gespeeld x 
zachter dan toonladder 1 x 
hoger dan toonladder 1 x 

 
indien zes kruisjes juist 2 
indien vijf of vier kruisjes juist 1 
indien minder dan vier kruisjes juist 0 
 
Opmerkingen 
Als er zeven kruisjes zijn geplaatst en zes of vijf kruisjes zijn juist,  
1 scorepunt toekennen. 
Als er acht kruisjes zijn geplaatst, geen scorepunt toekennen. 
 

 20 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− pauk(en) 
− triangel 
 

 21 maximumscore 1 
eerste gedeelte: 2 
tweede gedeelte: 2  
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 22 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
 
Op tijdcode (00)  zet de dwarsfluit in. 
Op tijdcode (04)  zet de (klarinet) in. 
Op tijdcode (08)  zet de hobo in.  
Op tijdcode (20)  zet de klarinet in.  
Op tijdcode 26  zet de hobo in. 
 
indien vijf antwoorden juist  3 
indien vier of drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 24 maximumscore 1 
bewering 1: onjuist 
bewering 2: juist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 25 maximumscore 1 
ritenuto / rallentando / ritardando 
 
 

Blok 5  De Dijk - Zevende hemel 
 

 26 maximumscore 2 
• verschil instrumentatie (één van de volgende): 1 

− meer instrumenten 
− ander solo-instrument / (sopraan)saxofoon i.p.v. hobo 

• verschil toonhoogte: (één toon) lager 1 
 

 27 C 
 

 28 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
twee antwoorden (bijvoorbeeld): 
− langere notenwaarde (aan het begin) 
− gedeeltelijk zonder begeleiding / even zonder drumstel 
− Strijkers spelen de melodie mee. 
− een rust na ‘altijd weer’ / een rust in het midden van de zin 
− Er klinkt een duool (of een omschrijving daarvan). 
ook goed: andere maatsoort 
ook goed: langzamer 
 
per juist antwoord 1 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
één antwoord (bijvoorbeeld): 
− De muziek heeft klassieke elementen. / De song eindigt met klassieke 

muziek, daarbij is het niet gebruikelijk om je te laten horen. 
− Het publiek geniet in stilte / is geboeid aan het luisteren. 
− Het is een ballad / rustige song. 
− De muziek is spannend om naar te luisteren / maakt veel indruk. 
 
Opmerking 
De opnametechniek wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
 

Blok 6  G. Ligeti - Mysteries of the macabre 
 

 32 maximumscore 2 
• traditioneel, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 

− (symfonie)orkest 
− kleding orkestleden / kleding dirigent 
− (klappen bij) (opkomst) dirigent 
− concertzaal 

• humor, één antwoord (bijvoorbeeld): 1 
− (ongeïnteresseerde) opkomst solist 
− uiterlijk / kleding solist 
− kauwgum / De solist geeft haar kauwgum aan de dirigent. 
− De solist wijst naar het orkest. 
ook goed: Het publiek lacht. 

 
 33 maximumscore 1 

1 - 3 - 2 
 
Opmerking 
Alleen als het hele antwoord juist is, 1 scorepunt toekennen. 
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 GT-0413-a-18-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 34 maximumscore 2 
• zien:  1 

De zangeres maakt golvende bewegingen (waarmee ze golven / het 
zwemmen / het uiterlijk van het monster uitbeeldt).  
ook goed: angstige blik 

• horen (één van de volgende): 1 
− De (bas)klarinet / Een (laag houten blaas)instrument speelt een 

triller / golvende beweging (waarmee golven worden uitgebeeld / 
het zwemmen van het monster wordt uitgebeeld). 

− lage tonen (waarmee het enge monster / het diepe meer wordt 
uitgebeeld) 

− schokkend ritme / pulserend ritme (waarmee de golven worden 
uitgebeeld) / Het ritme volgt de golfbeweging. 

− dreigende manier van zingen 
 
Opmerking 
De tekst wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

 35 maximumscore 1 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord onder de haak volledig juist is, 1 scorepunt 
toekennen. 
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 GT-0413-a-18-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 36 maximumscore 2 
 
actrice x 
componist  
danseres  
dirigent x 
presentatrice  
solist x 

 
indien drie kruisjes juist 2 
indien twee kruisjes juist 1 
indien minder dan twee kruisjes juist 0 
 
Opmerking 
Als er meer dan drie kruisjes zijn genoteerd, beoordelen als hierboven met 
1 scorepunt aftrek per fout genoteerd kruisje tot een maximum van  
2 scorepunten. 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
één antwoord (bijvoorbeeld): 
− Er klinken slaginstrumenten die niet door de slagwerker / in beeld 

bespeeld worden. 
− Er klinken vocale partijen / stemmen die niet door de muzikanten in 

beeld worden uitgevoerd. 
− Tekstgedeelten/zanggedeeltes zijn ertussen gemonteerd. 
− De muziek en het beeld lopen niet altijd synchroon. 
 
 

Blok 7  Herbert Pixner Projekt - Morgenrot 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
maat 3 en maat 5 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 41 C 
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 GT-0413-a-18-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 42 maximumscore 2 
• tempo: Uit een juist antwoord moet blijken dat het om een langzaam / 

adagio / andante tempo gaat 1 
• dynamiek: Uit een juist antwoord moet blijken dat het om (overwegend) 

zachte dynamiek gaat 1 
 

 43 maximumscore 2 
keyboard / synthesizer / elektrische piano 
drums 
(tenor)saxofoon 
trompet 
trombone 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier antwoorden juist 1 
indien minder dan vier antwoorden juist  0 
 
 

Blok 8  Chef’Special - Amigo 
 

 44 D 
 

 45 C 
 

 46 D 
 

 47 maximumscore 1 
bewering 1: onjuist 
bewering 2: juist 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 48 maximumscore 1 
fade-out 
 
Opmerking 
Het antwoord decrescendo of diminuendo mag niet goed gerekend worden. 
 

 49 maximumscore 3 
Uit de juiste antwoorden moet blijken dat: 
• door de herhalingen in de vorm de song makkelijk te onthouden is / 

snel blijft ‘hangen’ 1 
• door het opzwepende karakter je mee gaat dansen/springen 1 
• door de eenvoudige tekst je deze makkelijk kunt onthouden/meezingen 1 
 

Pagina: 61Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 GT-0413-a-18-1-c 15 lees verder ►►► 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. Meteen aansluitend op deze datum start 
Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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 GT-0413-a-18-1-c 16 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 
uitleg cd: EMI 50999 6 36556 2 9 
 dvd: Opus Arte OA 0904 D 
 
blok 1 Gregory Porter - Holding on 
 cd: Decca Records 0602547857330 
  
blok 2 J.B. Lully - Le roi danse 
 dvd: Homescreen 1121 AWC 
 
blok 3 Justin Timberlake - Can't stop the feeling 
 cd: Sony Music 88985332742 
 video: https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw (02-09-2016) 
 
blok 4 E.M. von Reznicek - Donna Diana, Ouverture 
 Wiener Philharmoniker o.l.v. Claudio Abbado 
 cd: Deutsche Grammophon 423 662-2 
 partituur: Edition Schuberth, Leipzig, 6511 
 
blok 5 De Dijk - Zevende hemel 
 cd: Universal 376 928-5 
 cd: Avie Records AV2324 
 
blok 6 G. Ligeti - Mysteries of the macabre 
 Barbara Hannigan, zang 
 London Symphony Orchestra o.l.v. sir Simon Rattle 
 video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vmCmrZfybPQ  

(02-09-2016) 
 Barbara Hannigan, zang 
 Göteborgs Symfoniker 
 video: https://www.youtube.com/watch?v=sFFpzip-SZk&feature=player_embedded  
 (02-09-2016) 
 Brian McWhorter, trompet; David Riley, piano; Phillip Patti, slagwerk 
 video: https://www.youtube.com/watch?v=ExZUuYZHa7M (02-09-2016) 
 partituur: Schott Music, Mainz, ED 8210 
 
blok 7 Herbert Pixner Projekt - Morgenrot 
 cd: Activ Sound Studio ASS 28760 
 Herbert Pixner, harmonica, Manuel Randi, akoestische gitaar, Joe Smith Band 
 video: https://www.youtube.com/watch?v=EqmEH26uVq0 (16-06-2017) 
 
blok 8 Chef'Special - Amigo 
 opname: downloadtrack iTunes 
 video: https://youtu.be/dftptBaWz4s (11-01-2017) 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 MUZIEK CSE GL EN TL 
 

 MUZIEK VBO-MAVO-D 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
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 de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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. 

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 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 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; 
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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; 

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. 

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 punten 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 een 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 toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Muziek GL en TL en Muziek VBO-MAVO-D kunnen maximaal 
57 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
KANE – RAIN DOWN ON ME || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 Je hoort het publiek schreeuwen / joelen. 
 Het publiek klapt het ritme mee. 
 De zanger praat tegen het publiek. 
 Er is een wisselwerking tussen zanger en publiek. 
 Op de hihat / het bekken worden vier tellen vooraf gegeven. 

 
Opmerking 
Alleen als twee juiste antwoorden gegeven zijn 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 A 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 Hij is duidelijk zichtbaar op de voorgrond (de andere groepsleden erachter). 
 Hij is groot afgebeeld (de andere groepsleden zijn kleiner afgebeeld). 

 
J. HAYDN – DIE JAHRESZEITEN, DER WINTER || 
 

 6 B  
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
Het muziekfragment past wel (één antwoord, bijvoorbeeld): 

 klankkleur: zachte strijkers 
 dynamiek: zacht / piano 
 tempo: langzaam  
 melodie: dalende tendens 
 ritme: lange toon van bas 
 sfeer: rustig / somber 

 
of 
 
Het muziekfragment past niet (één antwoord, bijvoorbeeld): 

 klankkleur: licht 
 klankkleur: fluiten 
 ritme: korte tonen van houtblazers 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2 
• weer (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

 wind en regen  
 onweer 
 storm 

 
• vanwege (twee antwoorden, bijvoorbeeld): 1 

 klankkleur: instrumenten en zang sterk afwisselend  
 klankkleur: pauken(roffel) 
 violen: korte notenwaarden  
 koper: ‘signaal’ klanken 
 zang: massaal, fel 
 dynamiek: sterk / luid / forte   
 tempo: snel  
 sfeer: dreigend 

 
ELTON JOHN / TIM RICE – AIDA || 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 2 
• de begeleiding (één van de volgende): 1 

 luide accenten 
 staccato en rusten 
 luid 
 slagwerk 

 
• de manier van zingen (één van de volgende): 1 

 fel 
 expressief 
 bijna roepend, schreeuwend 

 
 13 F 

 
 14 B 

 
 15 B 

 
 16 A 

 
 17 maximumscore 2 

• kunstvorm (één van de volgende): 1 
 dans     
 beeldende kunst / decor / rekwisieten / kleding 

 
• functie (één van de volgende): 1 

 ondersteuning  
 versterking 
 verhaal uitbeelden 
 afwisseling 
 sfeer bepalen
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Vraag Antwoord Scores 

J. MASSENET – THAÏS, MEDITATION ||| 
 

 18 maximumscore 1 
harp 
 

 19 C 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 steeds zachter 
 steeds langzamer 
 lange tonen 
 lange slottoon 
 hoge slottoon van de viool 
 herhaling van (slot-)motieven 

 
OLSEN BROTHERS – FLY ON THE WINGS OF LOVE || 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
fragment 1 (één antwoord, bijvoorbeeld): 

 De melodie kan snel meegezongen worden. 
 De melodie ligt lekker in het gehoor. 
 De melodie is afwisselend. 
 De melodie heeft meer vaart. 
 Het is een pakkende melodie. 
 De taal is Engels. 

 
of 
 
fragment 2 (één antwoord, bijvoorbeeld): 

 De melodie is dromerig. 
 De melodie is rustig. 
 De melodie is apart. 

 
A. VIVALDI – CONCERT VOOR 2 MANDOLINES, ALLEGRO || 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
orgel 
  

 30 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 31 maximumscore 1 
één van de volgende: 

 staccato 
 kort 
 accenten 
 tokkelen 
 licht 

 
 32 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 De muziek is vrolijk. 
 De muziek heeft een ‘lekker’ ritme. 
 De diskjockey draaide de muziek vaak. 
 De diskjockey was populair. 
 De diskjockey gaf veel informatie. 
 De diskjockey had hulp van de platenmaatschappij. 

 
S. PROKOFJEV – ROMEO EN JULIA || 

 
 33 A   

 
 34 C 

 
 35 B 

 
 36 C 

 
 37 maximumscore 1 

trompet 
 

 38 maximumscore 2 
• ridders, fragment 2 (één van de volgende): 1 

 luid(er)  
 bas  
 slagwerk 
 (meer) lage tonen 
 marsachtig ritme  
 kort / staccato 
 stoer, krachtig 

 
• Julia, fragment 1 (één van de volgende): 1 

 zacht(er)  
 minder instrumenten 
 de (solo) klarinetmelodie 
 gebonden / legato 
 lieflijk, rustig 

 
 39 D 

 
 40 maximumscore 1 

De melodie wordt door verschillende instrumenten gespeeld. 
 
Opmerking 
Het benoemen van de instrumenten, bijvoorbeeld: saxofoon – klarinet – violen 

  ook goed rekenen.
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Vraag Antwoord Scores

 41 maximumscore 1 
één van de volgende:  

 foto A vanwege (ballet)houding (tenen, handen, e.d.) 
 foto A vanwege (ballet)kostuums 
 foto A vanwege spitzen / balletschoenen 

 
THE EAGLES – DESPERADO || 
 

 42 B 
 

 43 A 
 

 44 C 
 

 45 B 
 

 46 maximumscore 2 
• zorg ervoor dat iemand van je houdt (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

 herhaling van de tekst(regel) 
 afwisseling solist/achtergrondkoor 
 variatie in de gezongen melodie 
 beklemtoning van love 

 
• voordat het te laat is (één antwoord, bijvoorbeeld): 1 

 weinig instrumenten 
 muziek wordt zachter 
 muziek wordt langzamer 
 muziek klinkt lager / donkerder 
 alleen de solostem klinkt 
 nadruk op too 
 nadruk op late 

 
M. THEODORAKIS – ZORBA’S DANCE || 
 

 47 C 
 

 48 C 
 

 49 B 
 

 50 A 
 

 51 D 
 

 52 maximumscore 1 
twee van de volgende: 

 dans 
 drama 
 beeldende kunst (bijvoorbeeld decor, kostuum) 
 audiovisuele kunst 

 
Opmerking 
Alleen als twee juiste antwoorden gegeven zijn 1 scorepunt toekennen. 

400009-1-592-549c* 
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