
zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De

regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden

aan de scholen voor voortgezet onderwijs en de instellin-

gen voor educatie en beroepsonderwijs in de provincie

Friesland.

 Artikel 5.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augus-

tus 1998.

 Artikel 6.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examen-

programma’s profielen v.w.o./h.a.v.o.

Fries.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma’s

Friese taal- en letterkunde vastgesteld zoals die gelden

voor vwo en havo na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma’s (regeling met toelichting en bij-

lagen) worden gezonden naar de scholen voor voortgezet

onderwijs en de instellingen voor educatie en beroepson-

derwijs (vavo) in de provincie Friesland.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos
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Centraal examen muziek vbo/mavo in 1999

Bestemd voor:
c scholen voor mavo, vbo, vavo en vso.

Voorlichting

Datum: 10 juli 1998

Kenmerk: CEVO-98/620

Datum inwerkingtreding: 1 augustus 1998

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: n.v.t.

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/VO, 079-3232.444

Algemeen

Tot en met 1998 bevatten de centrale examens muziek

vbo/mavo alleen meerkeuze-vragen. Het betrof een 100%

gesloten examen. De CEVO heeft besloten met ingang

van het examen 1999 ook open vragen in de centrale exa-

mens muziek vbo/mavo op te nemen. Dit heeft gevolgen

voor aantal scorepunten, aantal vragen, opgaven, en cor-

rectie. Informatie hierover treft u hieronder aan.

Aantal scorepunten centraal examen-
C/centraal examen-D

c Voor het totale examen worden 100 punten toegekend

(90 scorepunten en 10 bonuspunten);

c Voor de gesloten vragen worden steeds twee punten

toegekend;

c De open vragen krijgen in principe net zoveel punten

als er afzonderlijk te beoordelen aspecten (antwoorde-

lementen) zijn.

Aantal vragen centraal examen-C/
centraal examen-D

c Zowel het C- als het D-examen bevatten ongeveer 45

vragen;

c Het aantal open vragen is (vooralsnog) beperkt. Met

name de vragen die betrekking hebben op betekenis

en/of functie zullen in open vraagvorm gesteld worden

(zie voorbeelden aan het einde van deze informatie).

Opgaven centraal examen-C/centraal
examen-D

c Het D-examen bestaat uit een D-specifiek gedeelte en

een overlap-gedeelte. Het D-specifieke gedeelte bevat
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drie opgaven (contexten), het overlap-gedeelte bevat

vijf opgaven (contexten);

c De verdeling van de contexten in het D-examen (D-

specifiek gedeelte en overlap-gedeelte) over periodes/

stijlen is:

c ’klassieke’ muziek tot 1900: 2 opgaven

c ’klassieke’ muziek na 1900: 1 opgave

c popmuziek na 1990: 2 opgaven

c varia: 2 opgaven

c niet-westerse muziek: 1 opgave

c Het C-examen bestaat uit een C-specifiek gedeelte en

het overlap-gedeelte. Het C-specifieke gedeelte bevat

zoals in de examens tot 1999, de vijf opgaven: klank-

kleur, tempo/dynamiek/maat, ritme/toonhoogte, vorm/

structuur, en betekenis/functie;

c De opgaven staan in het opgavenboekje. De leerlingen

beantwoorden de vragen in dit opgavenboekje.

De correctie

c Naast het opgavenboekje bevat het examen een

correctievoorschrift.

Het correctievoorschrift bestaat uit twee onderdelen:

c de algemene regels en scoringsregels, en

c het antwoordmodel.

Het antwoordmodel bevat per vraag:

c de maximumscore;

c het goede antwoord, zonodig uitgesplitst in elemen-

ten. Elk element is voorzien van een deelscore;

c (indien van toepassing) gedeeltelijk goede antwoor-

den met deelscore;

c (indien van toepassing) foute antwoorden.

c De eerste correctie vindt plaats door de eigen docent.

De docent is verplicht de deelscores van de in alfabeti-

sche volgorde eerste tien kandidaten zo snel mogelijk

na de eerste correctie aan het Cito in te zenden.

c Na de eerste correctie vindt de tweede correctie plaats.

De koppeling van de scholen per regio voor de uitvoe-

ring van de tweede correctie wordt verricht door

Examendiensten te Groningen.

Bepaling van het cijfer

c Na afloop van het eerste tijdvak stelt de CEVO de defi-

nitieve norm vast;

c Het cijfer is gelijk aan de score (maximaal 100 punten)

plus een getal V, gedeeld door tien;

c Voor het tweede tijdvak is de definitieve norm in het

algemeen dezelfde als die voor het eerste tijdvak.

Verschillen vbo/mavo examen Muziek
1999 en het examen 1998

De onderstaande tabel geeft de verschillen aan tussen het

centraal examen muziek vbo/mavo 1999 en het examen

in 1998.

Centraal examen Muziek vbo/mavo 1999 1998

Vraagvorm Gesloten en open 100% gesloten

Aantal scorepunten 100 (90 + 10) 50

Aantal vragen Ongeveer 45 50

Aantal opgaven/contexten D 8 opgaven:

3 D-specifieke opgaven, en

5 overlap-opgaven

9 opgaven:

3 D-specifieke opgaven, en

6 overlap-opgaven

Aantal opgaven/contexten C 10 opgaven:

5 overlap-opgaven, en

5 C-specifieke opgaven

11 opgaven:

6 overlap-opgaven, en

5 C-specifieke opgaven

Syllabus voor het centraal examen
muziek vbo/mavo

In 1996 verscheen de syllabus voor het centraal examen

vbo/mavo. Het doel van deze syllabus was het vergroten

van de doorzichtigheid van een centraal examen.

Ondanks de hierboven beschreven veranderingen zijn

bepaalde delen van de syllabus nog bruikbaar.

Het betreft:

c het examenprogramma zoals beschreven in hoofdstuk

2;

c de toelichting bij de toetsing van de eindtermen 7 t/m

11 in paragraaf 3.2;

c de gegevens over de cd in paragraaf 3.3;

c de gegevens over het uitgangsmateriaal in paragraaf

3.7, uitgezonderd het aantal opgaven (zie hierboven);

c de voorbeelden van grafische symbolen en voorbeel-

den van gesloten vragen (pagina 23 t/m 27).

Voorbeelden van open vragen

Het aantal open vragen in het centraal examen 1999 is

beperkt. De vragen die betrekking hebben op betekenis
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en/of functie zijn veelal open. Meestal moet de leerling de

vraag beantwoorden aan de hand van een of twee gege-

ven aspecten. Aspecten zijn bijvoorbeeld klankkleur,

dynamiek, ritme, samenklank. De leerlingen dienen het

betreffende aspect te specificeren.

Hieronder staan drie voorbeelden van open vragen en het

bijhorende antwoordmodel afgedrukt.

Muziek: Queen – Who wants to live for ever

cd: Classic Queen; track 16, 3.45 – 5.12

1. Het eerste gedeelte van het volgende fragment is

somber van sfeer, in het tweede gedeelte is sprake

van een opleving.

Leg aan de hand van de dynamiek en de toonhoogte

uit hoe de opleving verklankt wordt.

Je hoort het fragment twee keer.

2e gedeelte, opleving door:

Dynamiek:

………………………………………………………………
Toonhoogte:

………………………………………………………………

Muziek: A.L. Webber – Cats

cd: Cats, Nederlandse versie, track 1, 0 – 40

Van het volgende fragment zou je de sfeer spannend

kunnen noemen.

2. Leg aan de hand van het ritme uit waarom dit frag-

ment spannend klinkt.

Je hoort het fragment twee keer.

………………………………………………………………

Muziek: Schönberg – Miss Saigon, The morning of the

dragon

track 6, 0 – 203

In het begin van het volgende fragment hoor je één

groep soldaten zingen. Tijdens het fragment komt er

een tweede en een derde groep bij.

3. Leg aan de hand van de samenklank van het koor uit

hoe het aantal groepen achtereenvolgens wordt ver-

klankt.

Je hoort het fragment twee keer.

………………………………………………………………

Antwoordmodel

Maximumscore 2

1. Dynamiek (één van de volgende): 1

c luid(er) of (mezzo)forte

c crescendo

  Toonhoogte (één van de volgende): 1

c hoog/hoger

c stijgend

c meer toonhoogteverschillen

Maximumscore 1

2. Eén van de volgende:

c veel rusten

c lengte van de rusten wisselt

c ritmische afwisseling in de motieven

c korte motieven

Maximumscore 1

3. Eén van de volgende:

c eerst eenstemmig, vervolgens tweestemmig en

tenslotte driestemmig

c eerst één gezongen melodie, vervolgens twee

melodieën tegelijkertijd en tenslotte drie melo-

dieën.
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