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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

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

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

■■■■ 2 Algemene regels

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

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

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

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

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

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

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

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

■■■■ 3 Antwoordmodel

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

■■■■ C. Janequin – La Guerre

Maximumscore 1
1 ■ Sopraan en tenor (1)

Tenor (2) en bas

Maximumscore 1
2 ■ Eén van de volgende:

• wordt in snelle afwisseling door de verschillende stemmen/stemparen herhaald
• snelle herhaling door alle stemmen

Maximumscore 1
3 ■ 1 Stemparen

2 Polyfonie
3 Homofonie

De volgorde moet geheel goed zijn.

Maximumscore 1
4 ■ Cadens 3

5 ■ A

Maximumscore 2
6 ■ 23 ˙( )w ˙ ˙ .˙ œ w ˙ w
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Maximumscore 2
7 ■ Sopraan: maat 2 t/m 5 (eerste halve noot)

Sopraan: maat 8 t/m 11 (eerste halve noot)
Tenor 1: maat 2 t/m 4

3 goed
2 goed
1 goed 

Maximumscore 2
8 ■ Patroon op één toon (zie bijvoorbeeld bas: maat 2, 3 en 4 of tenor 2: maat 6, 7 en 8)

Toonladderfiguur (zie bijvoorbeeld bas: maat 7, 8 en 9 of maat 13, 14 en 15)

Maximumscore 1
9 ■ E majeur

Indien e (kleine letter) zonder nadere aanduiding

Maximumscore 1
10 ■ Er wordt slechts één akkoord gebruikt.

Maximumscore 2
11 ■ De veldslag (geweer-/kanonvuur, tromgeroffel) wordt uitgebeeld door (twee van de

volgende):
• kleine notenwaarden
• klanknabootsing in tekst
• snelle toonherhaling
• korte motieven
• herhaling van korte motieven
• geaccentueerde noten
• motieven op dezelfde toonhoogte

per voorbeeld

Maximumscore 2
12 ■ Twee van de volgende:

• afwisseling van homofoon – polyfoon
• gebruik van stemparen
• veelvuldig gebruik van grondtoon-kwint-octaaf-samenklanken in de slotakkoorden
• chanson
• a capellastijl

per argument

■■■■ L. van Beethoven – Symfonie nr. 9, 1e deel

Maximumscore 1
13 ■ Kwint
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Maximumscore 2
14 ■ Tweede herhaling (één van de volgende):

• ook op een ander maatdeel
• dichter op elkaar
• er wordt een motief toegevoegd
• op een later moment gestart

Derde herhaling (één van de volgende):
• het motief bestaat uit drie tonen
• er wordt een gebroken akkoord of gebroken grondtoon-kwint-octaaf-klank gespeeld
• voortdurend zestiende noten

De in het correctievoorschrift bij de 2e herhaling aangegeven antwoorden zijn ook geldig
voor de 3e herhaling. Antwoorden mogen echter niet twee keer genoemd zijn.

Maximumscore 2
15 ■ Het tweede fragment:

• klinkt lager
• staat in majeur
• eindigt op de terts in plaats van op de grondtoon; ook goed: eindigt hoger

2 goed
1 goed

Maximumscore 1
16 ■ 4 of 8

Maximumscore 2
17 ■

toonhoogte
ritme

Maximumscore 2
18 ■ Twee van de volgende:

• anders geïnstrumenteerd
• op een andere toonhoogte gespeeld
• geïmiteerd; ook goed: vraag en antwoord

per manier

Maximumscore 3
19 ■ Onder elkaar:

Fluit, hobo, klarinet, fagot
Pauk
Viool 1, viool 2, altviool, cello, contrabas

Maximumscore 1
20 ■ Maat 6: mineur

Maximumscore 1
21 ■ Kleine secunde hoger

Alle drie elementen moeten genoemd zijn.

& bb 428 .œ( ) œ œ œ œ œ œ œ œ œ( œ)
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Maximumscore 1
22 ■ Bes groot

Maximumscore 1
23 ■ IV

Maximumscore 2
24 ■ Fragment 1: 1

Fragment 2: 2
Fragment 3: 6; ook goed: 5

2 goed
1 goed

Maximumscore 2
25 ■ Drie van de volgende:

• legato(-achtig)
• veel zachter
• tremolo (vooral in de middenstem)
• pizzicato (in de contrabas)
• imitatie/polyfoon/stretto-achtig
• tegenbeweging van melodie en contrabas
• niet unisono
• soort ’afterbeat’ (in de contrabas)
• gedifferentieerde instrumentatie 

2 goed
1 goed

Maximumscore 2
26 ■ Fluit, hobo, fagot

2 goed
1 goed

Maximumscore 2
27 ■

1 of 2 fout
3 fout

Maximumscore 3
28 ■ Drie van de volgende:

• crescendo
• tremolo
• de strijkinstrumenten zetten na elkaar (en steeds hoger) in, of: steeds hoger klinken van

het ostinato-figuur
• de partijen van de blaasinstrumenten verdichten zich, of: toename van het aantal partijen
• sneller ritme in de pauken

per manier
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Maximumscore 3
29 ■ Klassieke periode (één van de volgende):

• thema gebaseerd op een drieklank
• de bezetting van het orkest
• sforzando
• belangrijke rol motiefverwerking
• abrupte afwisseling piano en forte

Romantiek (twee van de volgende):
• minder strakke opbouw (bijvoorbeeld terugkeren van intro in de expositie en reprise)
• climaxwerking
• complex-polyfone stemvoering
• klank-/sfeerschildering
• belangrijke rol van de (4) hoorns

per kenmerk

■■■■ R. Escher – Tombeau de Ravel, Hymne

Maximumscore 2
30 ■ Cello/contrabas

Dwarsfluit
Hobo
Klavecimbel

De volgorde is niet van belang

4 goed
2/3 goed
1 goed

Maximumscore 1
31 ■ A: 2

B: 3

Het antwoord moet geheel goed zijn.

Maximumscore 1
32 ■ De gemeenschappelijke partij is in fragment B lager

Maximumscore 1
33 ■ Eén van de volgende:

• partij 1: maat 6 en 7
• partij 3: maat 2 en 3
• partij 4: maat 6 en 7

Maximumscore 2
34 ■

per haak
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Maximumscore 2
35 ■

per haak

Maximumscore 2
36 ■ Drie van de volgende:

• dalende motieven
• algeheel dalend verloop
• lange notenwaarden (aan het eind)
• afnemen van de beweging in de strijkers/tremolo’s
• verdunning van het melodisch/ritmisch weefsel
• verbrokkeling in motieven
• (aan het eind) homofoon
• (aan het eind) ritenuto
• (aan het eind) diminuendo
• (aan het eind) een soort orgelpunt, of: grondtoon in de bas

2 goed
1 goed

Maximumscore 3
37 ■ Twintigste eeuw (twee van de volgende):

• niet tonaal of atonaal
• veelvuldig gebruik van dissonanten
• veelvuldig gebruik van polyritmiek of ingewikkelde ritmiek
• maatwisseling

Barok (één van de volgende):
• sterk polyfoon
• gebruik van klavecimbel
• voortspinningsmelodie

per argument

■■■■ The Specials – Ghost Town

Maximumscore 2
38 ■ Drie van de volgende:

• synthesizer
• drums
• basgitaar
• elektronisch orgel
• elektrische gitaar

2 goed
1 goed
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Maximumscore 3
39 ■ Drie van de volgende:

• crescendo
• stijgende melodielijn
• stijgende baslijn
• chromatische beweging
• toevoegen van instrument(en) 
• kleinere notenwaarden 
• steeds snellere opeenvolging van akkoorden

per manier

Maximumscore 2
40 ■ b-d-b-a-c

Indien één fout

Maximumscore 2
41 ■ Motief 3: stijgend en dalend

Motief 4: dalend
Motief 5: stijgend

2 goed
1 goed

Maximumscore 1
42 ■ Tweestemmig

Maximumscore 1
43 ■ Trompet en trombone

Beide moeten genoemd zijn.

Maximumscore 1
44 ■

Maximumscore 1
45 ■ Regel 4

Maximumscore 1
46 ■ a -a 

Maximumscore 1
47 ■

48 ■ D

Maximumscore 2
49 ■ Twee van de volgende:

• hoger
• geen achtergrondkoor
• steeds eenstemmig

per verschil
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Maximumscore 1
50 ■ Trompet

Maximumscore 2
51 ■

Maximumscore 2
52 ■ Drie van de volgende:

• toevoeging raptekst
• wegvallen van de tweede regel van de zangpartij
• aanwezigheid van tegenmelodieën, of: toevoeging van motieven uit het B-gedeelte van de

intro
• het ritme van de vijfde regel is deels anders
• de leadzanger zingt alleen nog maar laag

2 goed 
1 goed

Maximumscore 2
53 ■ [A(gedeelte intro) – B(gedeelte intro)] – couplet – refrein – [A’] – bridge – B – couplet –

refrein – coda

Indien één fout

Maximumscore 3
54 ■ Drie van de volgende:

• afterbeat of contre-temps accenten
• blazersriffs
• achtergrondkoor
• korte, eenvoudige melodische frases

per kenmerk
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