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Uiterlijk 7 juni de scores van de alfabetisch
eerste tien kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito zenden.

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



■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend.
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

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

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

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

■■■■ 3 Antwoordmodel

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

■■■■ C. Hurlebusch – Concerto, 1e deel

Maximumscore 2
1 ■ Strijkinstrumenten

Klavecimbel
Hobo(’s)

2 goed
1 goed

Maximumscore 3
2 ■ Richting: dalend

Intervalstructuur: secundes of kleine intervallen
Omvang: octaaf

Maximumscore 1
3 ■ Terrassendynamiek of echodynamiek

Maximumscore 1
4 ■ • Na elkaar spelen van f en p, of: afwisseling van hard en zacht

• Afwisseling grote en kleine bezetting

Beide antwoorden moeten genoemd zijn.
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Maximumscore 3
5 ■ Drie van de volgende:

• (grotendeels) chromatisch of kleine intervallen
• dalend
• gelijke notenwaarden
• grote notenwaarden
• halverwege wordt één toon herhaald

per aspect

Maximumscore 1
6 ■ a mineur

Indien hoofdletter A zonder nadere aanduiding

Maximumscore 2
7 ■ I

V
I

2 goed
1 goed

Maximumscore 2
8 ■ Maat 4 t/m 6, 2e kwart – partij 5 en 6

Maat 11 t/m 13, 2e kwart – partij 1 en 4
Maat 18 t/m 20, 2e kwart – partij 1 en 5

5/6 goed
3/4 goed
2 goed

Maximumscore 1
9 ■ De partijen zijn vaak dubbel bezet

Maximumscore 2
10 ■ Maat 6 (2de halve) t/m maat 8 (3de kwart)

Maat 13 (2de halve) t/m maat 15 (3de kwart)

Maximumscore 1
11 ■ Zeven keer

Maximumscore 2
12 ■ Twee van de volgende:

• (chromatisch) stijgend in plaats van (chromatisch) dalend
• de ritmische beweging van de chromatische melodie is twee maal zo snel
• in plaats van het adagio nu één slotakkoord
• het eindigt nu op de grondtoon
• de toonladderfiguren treden vaker op
• geen dissonant akkoord meer voor het slotakkoord
• harmonisch grotendeels V-I, of: minder verschillende akkoorden

per verschil
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Maximumscore 3
13 ■ Drie van de volgende:

• basso continuo
• veelvuldige sequensen
• (bevat elementen van een) concerto grosso
• motorisch ritme
• voortspinningsmelodie
• echo- of terrassendynamiek
• sterk polyfoon karakter
• typerende combinatie strijkers en hobo
• gebruik / speelwijze van barokinstrumenten

per argument

■■■■ F. Schubert – Erlkönig

Maximumscore 1
14 ■ Doorgecomponeerd lied

Maximumscore 1
15 ■ Triool

Maximumscore 1
16 ■ Eén van de volgende:

• gejaagdheid
• beweging (van het paard)

Maximumscore 2
17 ■ a: zeven keer

b: drie keer

Maximumscore 3
18 ■

per maat

Maximumscore 1
19 ■ Fragment 1 en 2

Beide moeten genoemd zijn.

Maximumscore 1
20 ■ Fragment 1 en 2

Beide moeten genoemd zijn.

Maximumscore 1
21 ■ Kleine secunde

Indien alleen secunde

Maximumscore 1
22 ■ Toename van de spanning, of: angst van het kind

23 ■ B

& bbb b c œ( ˙ œ œ ) .˙ œ ˙ ˙ ˙ Ó
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Maximumscore 3
24 ■ Regel 1 en 2: herhaling van hetzelfde motief

Tussenspel: (chromatisch) stijgend
Regel 3: (onderbroken) orgelpunt of omschrijving daarvan of herhaalde akkoorden of
tremolo

Maximumscore 3
25 ■ Drie van de volgende:

• dalende melodische tendens
• zachter
• ritenuto
• de melodie lijkt tot rust te komen
• cadencerende werking

per aspect

Maximumscore 2
26 ■ Twee van de volgende:

• vertellende manier van zingen
• vrij ritme of niet in de maat gedacht
• spaarzame begeleiding of slechts enkele begeleidingsakkoorden
• instrumentale slotakkoorden na de zang
• muziek ondergeschikt aan tekst

per kenmerk

Maximumscore 1
27 ■ Eén van de volgende:

• uitdrukking van verbijstering
• verandering van sfeer
• om het drama te benadrukken

Maximumscore 2
28 ■ Twee van de volgende:

• kunstlied
• doorgecomponeerd lied
• ballade
• pianobegeleiding
• begeleiding niet ondergeschikt aan zangpartij
• tekstuitbeelding in de begeleiding
• veelvuldige modulatie
• overgangsdynamiek

per argument

■■■■ E. Bloch – Trois Poèmes Juifs, Danse

Maximumscore 1
29 ■ Eén van de volgende:

• bourdon
• orgelpunt
• liggende/lang aangehouden toon
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Maximumscore 2
30 ■ Twee van de volgende:

• sterk chromatisch
• sequensachtig
• (meer) herhaling van motieven
• de melodie is nu niet ’af’ (zoals in maat 3)
• (meer) kleine notenwaarden
• de ritmische beweging (van maat 5) wordt voortgezet
• driedelige maatsoort

per verschil

Maximumscore 2
31 ■

Maximumscore 2
32 ■ 4 – 2 – 3 – 1

Indien één verwisseling

Maximumscore 2
33 ■ Drie van de volgende:

• pauken
• tam tam/gong
• tamboerijn
• celesta/klokkenspel

2 goed
1 goed

Maximumscore 2
34 ■ Twee van de volgende:

• overwegend dalend
• herhaling van motieven
• sequensachtig
• veel chromatiek of veel kleine intervallen

per aspect

Maximumscore 1
35 ■ Pizzicato

Maximumscore 3
36 ■ Drie van de volgende:

• constante afterbeat
• ostinate begeleiding of diverse ostinati
• herhalen van melodische patronen door hetzelfde instrument
• herhalen van melodische patronen door andere instrumenten, of: imitatie
• motiefherhaling binnen een melodisch patroon

per voorbeeld

Maximumscore 1
37 ■ Grote secunde

Indien alleen secunde

c ‰ jœ Œ ‰ jœ Œ
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Maximumscore 2
38 ■

Maximumscore 4
39 ■ Vier van de volgende:

• stijgende melodische lijn
• herhaling van (melodische/ritmische) motieven
• gebruik van chromatiek
• snellere ritmische beweging of overgang naar alleen zestiende noten in de melodie
• steeds meer instrumenten spelen de motieven
• crescendo/luider
• tempoversnelling/accelerando

per manier

40 ■ D

Maximumscore 3
41 ■ Drie van de volgende:

Joodse muziek:
• gebruik van ’volksmelodieën’, of: (specifieke) incidentele verhogingen en verlagingen

binnen de toonladder (bijvoorbeeld overmatige secunde), of: oosters getinte melodieën
Twintigste eeuw:

• benadrukking van dissonanten
• veel maatwisseling
• grote verscheidenheid aan klankkleur
• vage tonaliteit
• polyritmiek
• complex stemmenweefsel
• motivisch polyfoon
• open kwarten en kwinten

per kenmerk

■■■■ Nirvana – Polly

42 ■ A

Maximumscore 2
43 ■

per maat

Maximumscore 1
44 ■ Terts

Maximumscore 2
45 ■ Overeenkomst:

• omvang: dezelfde of klein of terts
Verschil:

• toonhoogte: hoger

& # 44 Ó œ( ) œ œ œ Ó œb œ œ œ( )

42 Œ( ) 3œ œ œ ˙ œ Œ( ) Œ( ) œ œœ ˙ œ Œ( )ook goed:
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Maximumscore 1
46 ■ Eén van de volgende:

• dezelfde toon
• de basgitaartoon is een octaaf lager
• de basgitaar anticipeert op de zangtoon

Maximumscore 3
47 ■ Drie van de volgende:

• sneller
• (opvallende) slagwerkpartij
• andere instelling van het gitaargeluid
• sterker/ruiger gespeeld
• de zang is nu (alleen) éénstemmig

per verschil

Maximumscore 1
48 ■ (Intro) – A – B – A – B – A – B

Het antwoord moet geheel goed zijn.

Maximumscore 3
49 ■ Drie van de volgende:

• de instrumentatie: zang, slaggitaar, basgitaar, slagwerk
• geen improvisatie
• eenvoudige couplet-refrein structuur
• ook goed: eenvoudig akkoordenschema

per argument

Maximumscore 1
50 ■ Het tweede fragment

Vier (verschillende) akkoorden

Beide antwoorden moeten goed zijn.

Maximumscore 1
51 ■ Eén van de volgende:

• opgebouwd uit motieven die steeds herhaald worden
• opgebouwd uit ostinato-figuren
• herhalende structuur

■■■■ Bronvermelding
Partituur Hurlebusch: Amsterdam, Toonkunst-Bibliotheek (Wetenschappelijke afdeling)
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