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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, uitleg of argumentatie 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 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.

5 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.

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

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Het individu en zijn verhouding tot anderen

Maximumscore 6
1 ■ Bijvoorbeeld drie van de volgende verschillen:

• authentiek individualisme betekent erkenning van de persoonlijke ontwikkeling in een
gedeelde betekenishorizon, egocentrisch individualisme erkent die gedeelde
betekenishorizon niet.

• authentiek individualisme vooronderstelt/leidt tot een rijke rangorde van waarden om
naar te handelen, terwijl voor het egocentrische individualisme de vrije zelfbeschikking
van ieder het enige criterium voor het handelen (’zacht relativisme’) is.

• voor het authentiek individualisme zijn anderen gesprekspartners waarmee een dialoog
wordt aangegaan, het egocentrisch individualisme leidt uiteindelijk tot het aangaan van
alleen instrumentele banden met anderen.

• authentiek individualisme kan niet zonder de creatieve ontwikkeling, terwijl egocentrisch
individualisme niet meer dan vrije zelfbeschikking inhoudt.

per juist deelantwoord

Maximumscore 8
2 ■ Punten van overeenkomsten met authentiek individualisme (twee van de volgende):

• De aandacht voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid.
• Het belang van de dialoog met anderen/het leven in wisselwerking met anderen (vrienden,

leraar).
• De met anderen gedeelde betekenishorizon/het afwijzen van vrijblijvendheid.

per juist deelantwoord

Punten van overeenkomst met het egocentrisch individualisme (twee van de volgende):
• De grote aandacht van het individu voor zichzelf is te vergelijken met het narcisme van de

egocentrische individualist.
• de volstrekte onafhankelijkheid van anderen
• De onwrikbaarheid van de uitgangspunten van de levenswijze, die niet voor dialoog

vatbaar zijn.

per juist deelantwoord
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Maximumscore 8
3 ■ Een juist antwoord bevat de volgende elementen:

• een antwoord op de vraag in welke twee opzichten de opvatting van Buber een aanvulling
is op die van Taylor

• twee verschillen tussen een ik-gij relatie en een ik-het relatie
• het verband tussen enerzijds de aanvulling die Buber geeft op de opvatting van Taylor en

anderzijds de verschillen tussen een ik-gij relatie en een ik-het relatie

Voorbeeld van een antwoord op de vraag naar een aanvulling (bijvoorbeeld twee van de
volgende opzichten):

• het contact met ’sferen’ als natuur en geestelijke realiteiten – naast de menselijke of sociale
dimensie – wordt door Buber als wezenlijk benoemd voor individuele authenticiteit;
hiermee krijgt authenticiteit een meer fundamentele, boven-historische basis

• in de tegenstelling tussen ik-gij en ik-het bespreekt Buber een ontologische tegenstelling
(met verstrekkende betekenis op het niveau van relaties tussen mensen).
Taylors analyse is meer gericht op het ontstaan van beide soorten individualisme (waarbij
aan de gevolgen op het gebied van intermenselijke relaties minder diepgaand aandacht
wordt besteed)

Voorbeeld van een antwoord op de vraag naar de verschillen tussen een ik-gij relatie en
een ik-het relatie (twee van bijvoorbeeld de volgende verschillen):

• in beide soorten relaties worden beide partners gedefinieerd, maar op verschillende
manier en op verschillende gronden: in de ik-gij relatie ervaart men de eenheid met de
ander en het andere, in de ik-het relatie staat men tegenover de ander en het andere 

• de ik-gij relatie neemt de ander als geheel, de ik-het relatie richt zich op deelaspecten van
de ander

• de ik-gij relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect, terwijl in ik-het relaties de
ander slechts als middel wordt gezien

• de ik-gij relatie is primair/oorspronkelijk, de ik-het relatie is daarvan afgeleid door het
ontstaan van het ik-besef

per juist verschil

Voorbeelden van een verband (bijvoorbeeld één van de volgende):
• Hoewel er zowel bij Buber – bij de ik-gij relatie – als bij Taylor – bij authentiek

individualisme – sprake is van een sterke erkenning van de ander als gelijkwaardig
individu, gaat die erkenning bij Buber verder. Bij Buber wordt in de ik-gij relatie de ander
als eenheid ervaren, bij Taylor kan de ander ook als opposant gezien worden

• De ’sferen’ als natuur en geestelijke realiteiten bij Buber kunnen als een bron gezien
worden van een authentieke kern in de mens

per juist deelantwoord
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Maximumscore 8
4 ■ Een juist antwoord heeft de volgende elementen:

• een duidelijke omschrijving van de notie ’politiek van erkenning van verschil’
• een duidelijke omschrijving van de notie ’politiek van gelijkwaardigheid’ 
• een standpunt over het al dan niet eens zijn met het bezwaar van de tegenstanders van de

Gay Games
• een afweging op grond waarvan tot een standpunt is gekomen 

Voorbeeld van een juiste omschrijving van beide noties:
• de politiek van gelijkwaardigheid staat een politiek van absolute, formele non-discriminatie

voor. Er kan op grond van verschillen tussen mensen geen aanspraak worden gemaakt op
rechtsongelijkheid, in welke vorm dan ook: dán zou men discrimineren

• de politiek van erkenning van verschil gaat er van uit dat er feitelijk verschillende kansen
bestaan voor groepen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals minderheids-
groepen. Dit verschijnsel gaat samen met het overheersen van waardenhiërarchieën die als
algemeen gelden, maar in feite waarden van de meerderheidscultuur weerspiegelen.
Erkenning van de waarde van de eigen kenmerken van een minderheidsgroep – de
’verschillen’ ten opzichte van de meerderheidscultuur – heeft dan de rol van bevestiging
van de waarde van de eigen cultuur en de culturele identiteit van deze groepen, ter
versterking van deze identiteit 

Vervolgens drie mogelijke standpunten en bijbehorende afwegingen:
• Nee, ik ben het niet eens met het bezwaar en ben voorstander van manifestaties als de Gay

Games want, zoals Taylor stelt, het menselijke bestaan heeft een dialogisch karakter. Dat
betekent dat erkenning door anderen, ook van ’minderheidskenmerken’, erg belangrijk is
voor het zelfvertrouwen, en daarmee voor de vrije ontplooiing, zowel van individuen als
van groepen mensen.
Ik ben het dus niet eens met de ’politiek van gelijkwaardigheid’ die zegt dat je je niet zou
moeten profileren als minderheidsgroep, en je alleen moet richten op algemene, bijv.
democratische rechten die je hebt. Het hebben van rechten en het in ieder opzicht als
gelijkwaardig geaccepteerd zijn, zijn twee dingen. Sociale discriminatie hef je pas op door
je sterk te maken en op een positieve manier te laten zien dat je er bent

• Ja, ik ben het met de tegenstanders van de Gay Games eens, want homoseksuelen hebben
in ons land dezelfde rechten als iedereen, en als iemand op grond van zijn of haar seksuele
geaardheid toch wordt gediscrimineerd moet hij/zij de dan geëigende wegen bewandelen.
Totale acceptatie van ’nieuwe’ verschijnselen en van andere culturen is gewoon een
kwestie van tijd, zoals we in deze eeuw hebben kunnen zien. Ik ben het dus eens met het
’procedureel liberalisme’, of de ’politiek van gelijkwaardigheid’.
Een manifestatie als de Gay Games ondergraaft de politiek van gelijkwaardigheid en het
principe van gelijke erkenning, juist door in dit geval de eigen geaardheid tot uitgangspunt
te nemen, waar die in andere contexten irrelevant wordt geacht 

• Ik ben van mening dat het onderscheid dat Taylor maakt hier niet relevant is. Ten eerste
gaat het hier niet om een specifieke gebeurtenis in verband met het overleven van een
minderheidscultuur. Het houden van een sport- of andersoortig cultureel evenement voor
een categorale groep is niet in strijd met welk democratisch recht dan ook en/of met een
politiek van gelijkwaardigheid.
Bovendien: alleen in het geval dat homoseksuele sporters verplicht zouden zijn deel te
nemen aan de Gay Games, zou Taylors onderscheid relevant worden. Dit zou dan
vervolgens niet met een politiek van gelijkwaardigheid stroken
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■■■■ Opgave 2 Overheid en burger

Maximumscore 8
5 ■ Een goed antwoord bevat de volgende elementen:

• Een karakterisering van de door Aristoteles genoemde (drie positieve en drie negatieve)
politieke systemen en hun ontaarde vorm: monarchie (koningschap), aristocratie en
republiek (timocratie) staan respectievelijk tegenover tirannie, oligarchie en democratie

• Het criterium waarmee Aristoteles de goede en de ontaarde vorm van elkaar onderscheidt

Voorbeeld van een goed eerste deelantwoord:
• In een monarchie staat de koning aan het hoofd; deze is onafhankelijk en staat voor het

belang van zijn volk. (De band tussen koning en volk in een monarchie kan worden
vergeleken met de band tussen een vader en zijn zonen.)
Met de monarchie (koningschap) correspondeert als ontaarde vorm de tirannie: de koning
die staat voor zijn eigen belang is een tiran

• Bij de aristocratie staan de beteren aan het hoofd: wie over het beste vermogen beschikt
bepaalde taken uit te voeren, dient de verantwoordelijkheid daarvoor ook op zich te nemen.
(De verbintenis tussen hoofd en volk kan vergeleken worden met die tussen man en
vrouw: de man heerst in overeenstemming met zijn waarde.)
Wanneer de machthebbers slecht zijn en de meeste waarde hechten aan macht en rijkdom
dan ontaardt de aristocratie en is er sprake van een oligarchie

• In een republiek of timocratie kiezen de burgers een regering bij meerderheid uit allen die
(onder de vermogensheffing) gelijk zijn; deze regering behartigt de belangen van de burgers.
De ontaarde vorm is een democratie: er is geen leiding of een zwakke leiding, waardoor
iedereen kan doen wat hij wil 

Voorbeeld van een goed tweede deelantwoord:
• Het criterium waarmee Aristoteles telkens de goede en de ontaarde vorm van elkaar

onderscheidt, is door te vragen naar wie de begunstigden zijn van de maatregelen van de
regeerders (naar degenen van wie de belangen worden gediend) 

Opmerking
Indien een kandidaat een karakterisering van de drie politieke stelsels formuleert die alleen
bestaat uit de vergelijking met het gezin, dan dient niet 2 punten maar 1 punt per juist
deelantwoord te worden toegekend.
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Maximumscore 6
6 ■ Kant richt zijn kritiek op de politieke en kerkelijke ordening; voor Mill komen de

belemmeringen uit maatschappelijk-culturele hoek 

Punten van overeenkomst (één van de volgende):
• beide spreken uit naam van een vrij individu, dat tegenover een die vrijheid beperkende

instantie – overheid, monarch, kerk, publieke opinie – wordt gesteld
• dit individu kan onder de gegeven politieke of maatschappelijke omstandigheden niet tot

zijn recht komen 
• het specifiek menselijke (bij Mill de individuele levenswijze, bij Kant het redelijk denken)

wordt ten onrechte veronachtzaamd

per juist deelantwoord

Punten van verschil (één van de volgende):
• Kant beperkt zich tot het denken, de mogelijkheden van vrij denken en spreken; Mill heeft

het over de levenswijze
• Kant heeft het over de bijdrage die het individu, door zijn vrijuit denken en spreken

(mondigheid), kan leveren aan de vooruitgang van maatschappelijke instituties; Mill ziet
van het geheel, en vooral de publieke opinie, vooral beperkingen uitgaan 

• Voor Kant lijken de grenzen van de individuele handelingsvrijheid te liggen bij de
politieke status quo; Mill heeft als grens het welzijn van andere individuen en uiteindelijk
het welzijn van de nationale (Engelse) cultuur 

per juist deelantwoord

Maximumscore 9
7 ■ Een goed antwoord bevat de volgende elementen:

• drie door Taylor genoemde oorzaken van de afnemende politieke belangstelling
• een beargumenteerd standpunt over waar de verantwoordelijkheid ligt voor de afnemende

politieke belangstelling: bij de politiek en/of bij de burger

Voorbeeld van een goed antwoord:
Er zijn drie oorzaken van afnemende politieke belangstelling:

• Fragmentatie en atomisme. De samenleving wordt niet meer ervaren als een
samenhangend geheel waar de burger deel van uitmaakt. In de eerste plaats ervaart men
zichzelf als een individu. Het belang van de totale samenleving verdwijnt uit het zicht.
Daarom bekommert zich nauwelijks nog iemand

• Als gevolg van het bovenstaande is een soort van versmalling in de politieke belangstelling
opgetreden: burgers komen nog wel in het geweer voor de verdediging van hun eigen
deelbelangen, maar steeds moeilijker voor het algemeen belang. De zogenaamde
belangen- of advocatuurpolitiek is ontstaan 

• Op collectief niveau speelt mee dat de instrumentele rede het denken in termen van
algemene doelen en waarden naar de achtergrond heeft gedrongen. Dit denken heeft zich
ook over het politieke bedrijf uitgebreid: politieke vragen worden meer en meer
gereduceerd tot technische vragen. Ten aanzien hiervan voelen burgers zich steeds meer
machteloos staan en niet in staat invloed uit te oefenen 

Voorbeeld van een beargumenteerd standpunt (een ander standpunt is ook mogelijk):
Ik ben van mening dat de verantwoordelijkheid voor de afnemende politieke
belangstelling in eerste instantie bij de politiek ligt, omdat de politiek te veel besluiten
neemt op grond van economische of doelrationele argumenten en onvoldoende moeite
doet om de inhoud van politieke onderwerpen duidelijk te maken aan de burger/omdat de
politiek te weinig directe invloed van de kiezer op het proces van politieke besluitvorming
toelaat; de politiek zou de burger meer directe invloed kunnen geven door het toelaten
van referenda over belangrijke politieke onderwerpen

9 00006 CV24 7 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

2

2

2

6

3

2

2

2

3

                                          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.



Maximumscore 6
8 ■ • Alleen a) het houden van een demonstratie die wordt afgesloten met het overhandigen

van een petitie, wordt door Kant geaccepteerd in het kader van ’Wat is Verlichting?’
De andere twee soorten protest zijn wetsovertredingen

• Tot de plicht van burgers behoort het de wetten van het land te gehoorzamen. Het is hun
recht hun mening over een maatregel in het algemeen kenbaar te maken.
Bij Kant mogen burgers wel in woord en geschrift maar niet in de praktijk van hun
ongenoegen blijk geven. Zij mogen in algemene zin protesteren tegen het overheidsbeleid
maar dienen wel te gehoorzamen; acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn dus niet
toelaatbaar.
Uiteindelijk, zou men kunnen concluderen geeft de functionaris bij Kant de doorslag en
niet de mondige burger. Kant is een legalist: de geldende wetten zijn heilig

■■■■ Opgave 3 Zelfverwerkelijking

Maximumscore 6
9 ■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• een uitleg van de term expressivisme in het kader van authentiek individualisme
• een verband tussen dit expressivisme (van het innerlijk) en (medisch onnodige)

chirurgische verfraaiing van het uiterlijk
• een beargumenteerde conclusie of een dergelijke verfraaiing door Taylor al dan niet als

een voorbeeld van authentiek individueel handelen gezien zou worden

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Onder expressivisme verstaat Taylor de zelfontdekking van het individu door de originele

zelfcreatie op basis van de mogelijkheden die het individu heeft om zich te articuleren,
analoog aan de artistieke creatie [Malaise van de moderniteit, Taylor blz. 68]. De nadruk
ligt op het uitdrukken van iets innerlijks en eigens op een originele wijze

• Het modelleren van het eigen lichaam is te zien als een aspect van vrije zelfbeschikking: je
kiest er zelf voor je lichaam op een bepaalde manier te verfraaien. Maar het kan ook een
manier zijn om je van binnenuit te articuleren en/of uit esthetisch-sociale overwegingen bij
een groep te horen; het materiaal is daarbij dan je lijfelijke verschijning 

• Expressivisme als aspect van zelfverwerkelijking is te omschrijven als de artistieke creatie
van mijzelf, als een nieuwe schepping van mijzelf via mijn originele daden. Er zijn
kunstenaars die hun gezicht als ’veranderbare stof’ gebruiken om het publiek iets nieuws
te tonen. Het uiterlijk modelleren van het lichaam kan een vorm van expressivisme zijn,
voor zover het om een origineel en creatief soort van zelfarticulatie gaat. Het kan dus in
de visie van Taylor wel als een voorbeeld beschouwd worden

Maximumscore 8
10 ■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• een uitleg van het dualisme van Descartes
• een uitleg van de relatie tussen dit dualisme en het beheersen en gebruiken van de natuur

ten bate van de mens

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Descartes komt door een filosofische reflectie tot het primaat van het eigen bewustzijn (ik

denk) dat zich principieel onderscheidt van de materiële natuur die buiten het
onafhankelijke bewustzijn staat. De natuur en het menselijk lichaam bestaan uit materie;
materie is onderworpen aan de natuurwetten en de mens is in staat de natuurwetten te
begrijpen/te kennen

• Omdat de natuur op zichzelf doelloos is en als mechaniek geen eigen waarde heeft, kan de
mens uitgaan van zijn eigen doelstellingen. Deze komen uit het menselijk (zelf)bewustzijn
voort dat zichzelf boven de natuur stelt. Aangezien de mens primair van zijn eigen
doelstellingen kan uitgaan en niet aan ’natuur-waarden’ gebonden is, kan hij de natuur
beheersen al naar gelang zijn doel
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Maximumscore 9
11 ■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• een uitleg van de term instrumentele rede en van de term vrije zelfbeschikking in de zin
van Taylor

• een uitleg hoe de vrije zelfbeschikking het instrumentele denken versterkt
• een uitleg hoe de instrumentele rede (het ideaal van) de vrije zelfbeschikking versterkt

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Instrumentele rede is een vorm van belangeloze, waardevrije rationaliteit die los van

menselijke waarden de middelen zo efficiënt mogelijk inzet om een zelfgesteld doel te
realiseren.
Vrije zelfbeschikking is die vorm van individualisme (zelfverwerkelijking) die uitgaat van
het ik en diens eigen keuze, ongeacht de (sociale) context. De keuze is willekeurig omdat
ze alleen afhangt van het individu 

• Zelfbeschikking versterkt de instrumentele rede:
Het autonome individu geeft handelingen, dingen en structuren zelf hun plaats en
betekenis. Door dit primaat van de individuele keuze (egocentrisme) hoeft het individu
weinig rekening te houden met zijn omgeving. Het individu wil naar believen zijn eigen
doelstellingen formuleren en die zonder omwegen snel bereiken. Egocentrisme heeft baat
bij het inzetten van technologische middelen die het individu zonder morele eisen op zijn
wenken bedienen: het individu denkt instrumenteel ten bate van zichzelf

• Instrumentele rede versterkt de zelfbeschikking.
De mens kan door instrumenteel te denken zijn omgeving snel en efficiënt transformeren.
Omdat dit denken zich niet hoeft te storen aan culturele waarden en morele doelen, laat
het alle ruimte voor egocentrische doelen. Het individu dat op zichzelf gericht is, zal deze
ruimte benutten om zijn eigen doelen efficiënt te bereiken. Het zal zichzelf steeds meer in
het centrum kunnen plaatsen en de transformatierichting steeds meer laten afhangen van
zijn eigen keuzen en wensen

Maximumscore 8
12 ■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• een uitleg van Taylors visie op zelfverwerkelijking met de onderscheiden aspecten daarvan
• een uitleg welke aspecten deze mening wel en welke aspecten deze mening niet

ondersteunen
• een eigen mening die op een afweging berust

Voorbeeld van een goed antwoord
• In Taylors visie bestaat zelfverwerkelijking in de originele articulatie van een eigen

innerlijke identiteit op basis van een wisselwerking met significante anderen binnen een
gedeelde betekenishorizon via talen als communicatiekanalen, waarbij sprake is van
wederzijdse erkenning

• a) Je kunt op basis van Taylors visie stellen dat vele wilsonbekwame mensen zichzelf toch
verwerkelijken voorzover zij zichzelf articuleren en reageren via lichaams- en gebarentaal.
De wilsonbekwame mens heeft dus 1) wel een innerlijke identiteit, 2) gaat wel een dialoog
aan met significante anderen en kan 3) op grond daarvan erkend worden.

• b) Daarentegen kan de wilsonbekwame mens geen cognitieve dialoog voeren, noch zijn
eigen keuzen en waarden motiveren en relateren aan een betekenishorizon. Hij is dus niet
mondig en in die zin dus ook niet autonoom.
Dat geeft ongelijkwaardigheid in de relatie en dit kan tot onthouding van erkenning
aanleiding geven, ook omdat de wilsonbekwame mens de anderen niet expliciet erkent

• Ik ben het met Taylor eens dat wilsonbekwamen zichzelf verwerkelijken, ook al zijn de
omstandigheden waarin ze leven abnormaal en hun mogelijkheden tot communicatie vaak
heel beperkt. Die zelfverwerkelijking vraagt van dialogische partners een sterk ontwikkeld
inlevings- en waarnemingsvermogen. Wilsonbekwamen kunnen de ander met ongewone
eigenschappen tegemoet treden (onbevangenheid en positiviteit) en soms ook een
scherpere spiegel voorhouden: dat zijn gronden voor hun erkenning. Ook niet-intellectuele
uitingen kunnen volgens Taylor als taal fungeren, waarin mensen met elkaar in dialoog staan
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