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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen filosofie havo: 
 
 
Op pagina 11, bij vraag 12 moet 
 
Een goed antwoord bevat een van de argumenten waarom volgens Buchanan critici van 
mensverbeteringstechnieken geen beroep kunnen doen op de menselijke natuur. 
 
voorbeeld van een goed antwoord (een van de volgende): 
 de menselijke natuur zou daarmee vaststaan en een beperking zijn die elke 

ontwikkeling zou tegenhouden 
 als we een beroep doen op de menselijke natuur, zouden we al onze natuurlijke 

eigenschappen moeten kunnen beschrijven en dat is niet mogelijk 
 een beschrijving kan onmogelijk alle mensen van alle culturen betreffen 
 
vervangen worden door: 
 
Een goed antwoord bevat een van de argumenten waarom volgens Buchanan critici van 
mensverbeteringstechnieken geen beroep kunnen doen op de menselijke natuur. 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
Volgens Buchanan spelen verwijzingen naar de menselijke natuur vaak een grote rol in 
het beoordelen van mensverbeteringstechnieken. Het probleem is dat een bepaalde 
voorstelling van hoe wij als mens zijn, nog helemaal niets zegt over of het verkeerd is 
om de menselijke natuur te veranderen. 
 
Opmerking 
Aan een juiste weergave van een van de andere argumenten van Buchanan of aan een 
weergave van de algemene strekking van Buchanans tekst kan ook een scorepunt 
worden toegekend.  
 
Toelichting: 
Dit voorbeeldantwoord geeft meer ruimte om aan andere juiste antwoorden een 
scorepunt toe te kennen. 
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Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren filosofie havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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