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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 Individualisme 

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

• Een beschrijving van de denkstappen
• Een omschrijving van het resultaat daarvan

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Descartes beschrijft in ’Over de methode’ zijn methodische twijfel om tot het

onbetwijfelbare uitgangspunt te komen. Hij betwijfelt de zintuiglijke waarneming alsook
de oordelen en conclusies van het verstand 

• Hij eindigt bij de vaststelling dat het subject in zoverre het twijfelt toch iets moet zijn dat
echt bestaat. Zijn eerste zekerheid is dat hij die denkt ook bestaat: ik denk dus ik ben 

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

• Een omschrijving van wat Taylor onder het egocentrisch individualisme en onder het
ideaal van de zelfverwerkelijking verstaat 

• Een weergave van Taylors visie op de ontaarding

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Het egocentrische individualisme – in extreme vorm het narcisme en hedonisme – maakt

volgens Taylor het (welzijn van het) individu zelf tot doel van al zijn handelen. Deze vorm
van zelfverwerkelijking, die berust op moreel subjectivisme en een relativisme zonder
morele idealen (waarbij iedere discussie uit de weg wordt gegaan) is het mikpunt van
diverse cultuurpessimisten zoals Bloom, Lasch en Lipovetsky

• Een authentiek individualisme in de zin van Taylor gaat boven dit pure subjectivisme uit:
een individu verwerkelijkt zichzelf in een menselijke gemeenschap met de daarin gegeven
gedeelde normen en waarden (betekenishorizon) die niet ’om het even’ zijn. Wegens de
noodzaak van dialogische relaties zal het gesprek met anderen worden aangegaan

• Voor Taylor bestaat de ontaarding erin dat het individu 
1 zijn subjectieve neigingen volgt zonder de waarde daarvan intersubjectief te toetsen,
2 de medemens eerder als louter middel dan als betekenisvolle tegenspeler voor zijn eigen
zelfverwerkelijking ziet 

9 00011 CV24 3 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

4
4

4

4

4
4

2

2
4

                                          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
3 ■ Een goed antwoord bevat de volgende elementen:

• Een beschrijving van Taylors visie op de oorsprong van sociale fragmentatie en op de
mogelijkheid die te voorkomen 

• Een redenering op basis van die visie over het verband tussen sociale fragmentatie en
toenemende verjuridisering

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Taylor beschouwt sociale fragmentatie als een gevolg van twee kwalen: egocentrisch

individualisme en hegemonie van de instrumentele rede. Fragmentatie betekent dat men
steeds meer op het eigen belang of een beperkt groepsbelang is gericht en steeds minder
op het algemeen belang. De democratie wordt daarmee uitgehold. Onder invloed van het
instrumentele denken schakelen mensen elkaar als middel in om hun eigen doelen te
bereiken. Sociale fragmentatie is te verminderen door het stimuleren van democratische
initiatieven, waardoor burgers (weer) een gezamenlijk doel of ideaal ervaren 

• De juridische gevechten en advocatuurpolitiek ziet hij als uitdrukking van het
fragmentatieproces: men vecht langs juridische weg voor zijn eigen belangen. Het opkomen
voor je eigen rechten bevordert de fragmentatie omdat men via anonieme procedures en
formaliteiten tegenover elkaar komt te staan. Er gaat geen bindende werking van uit,
temeer daar het opkomen voor het deelbelang vaak ten koste zal gaan van het algemeen
belang en door de gerechtelijke weg de inhoudelijke discussie vermeden wordt

Maximumscore 9
4 ■ • Er is vriendschap gebaseerd op het motief nut, vriendschap gebaseerd op het motief genot

en vriendschap gebaseerd op deugd
• In vriendschap die gebaseerd is op het nut.

In dit soort vriendschap is het motief: wat voor mensen zelf aangenaam is. Dit soort
relaties tussen burgers blijven bestaan zolang de relatie voordeel oplevert. De kans op
persoonlijk voordeel door middel van het aanspannen van een rechtszaak is voldoende
reden om deel uit te blijven maken van de gemeenschap

• Bijvoorbeeld: als er tussen burgers, zoals
horeca-ondernemers en overheid een conflict is over het inrichten van een opvangcentrum
voor asielzoekers in de directe woonomgeving, dan zijn de burgers tegenwoordig vlug
geneigd om naar de rechter een uitspraak te vragen om te voorkomen dat het
opvangcentrum er komt. Zo’n uitspraak kan in het persoonlijk voordeel van de burgers
uitpakken. Deze relatie tussen burgers en overheid is gebaseerd op het motief nut en
„komt voor bij hen die een commerciële instelling hebben”

Maximumscore 6
5 ■ Drie van de volgende:

Een juist antwoord bestaat uit de volgende elementen:
• het noemen van de argumenten die Aristoteles geeft ter ondersteuning van zijn standpunt

dat een uitzonderlijk gelukkig en dus voortreffelijk iemand vrienden nodig heeft
(bijvoorbeeld):
– als het een eigenschap van een vriend is om eerder weldaden te bewijzen dan te

ondergaan, dan zal zo iemand vrienden nodig hebben;
–  de mens is een sociaal wezen en van nature geneigd samen te leven;
– wanneer je op jezelf bent aangewezen is het niet makkelijk om voortdurend actief te

zijn. Als geluk een vorm van activiteit is, dan is dat met en ten opzichte van anderen
makkelijker;

– als de houding van de gelukkige (en voortreffelijke) mens tegenover zijn vriend
dezelfde is als zijn houding tegenover zichzelf, dan is het bestaan van zijn vriend even
verkieslijk als zijn eigen bestaan;

–  het bestaan van zijn vriend kan gerealiseerd worden door samen te leven;
• een gemotiveerd standpunt, waarbij op de drie bovenstaande argumenten wordt ingegaan
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■■■■ Opgave 2 Identiteit en erkenning

Maximumscore 6
6 ■ Een antwoord moet worden goed gerekend wanneer de kandidaat daarin:

• laat blijken op de hoogte te zijn van de op het authenticiteitsideaal gebaseerde opvatting
over identiteit

• opmerkt dat persoonlijke identiteit volgens Taylor alleen in dialoog met anderen kan
worden ontwikkeld

• uitwerkt wat de rol van erkenning door anderen is bij de vorming van persoonlijke identiteit

Voorbeeld van een goed antwoord:
De op het authenticiteitsideaal gebaseerde opvatting over identiteit houdt in dat er voor
ieder mens een bepaalde, die mens kenmerkende wijze van zijn is, die alleen kan worden
ontdekt en (vanuit het innerlijk) worden ontwikkeld door aandachtig te luisteren naar de
eigen innerlijke stem.
Het luisteren naar en het gehoor geven aan de eigen innerlijke stem is volgens Taylor
echter alleen mogelijk in wisselwerking met anderen. / Een mens ontdekt en ontwikkelt
zijn of haar identiteit slechts door een deels openlijke, deels innerlijke dialoog (en soms
ook strijd) met anderen.
Omdat een mens zijn of haar identiteit alleen kan verwerven door uitwisseling, speelt de
erkenning door anderen een wezenlijke rol bij de vorming van die identiteit: positieve
erkenning leidt tot bevestiging van iemands identiteit, onthouden van (of negatieve)
erkenning tot een verkeerd, misvormd zelfbeeld.

Maximumscore 8
7 ■ Een antwoord moet worden goed gerekend wanneer de kandidaat daarin:

• opmerkt dat Kant de mens ziet als een mondig wezen
• uitwerkt wat die mondigheid volgens Kant inhoudt en wat haar betekenis is (zou kunnen

zijn) voor het leven van de mens (met name op moreel gebied)
• aangeeft hoe uit dit mensbeeld kan worden afgeleid dat alle mensen een te respecteren

waardigheid bezitten

Voorbeeld van een goed antwoord:
• In zijn artikel over Verlichting schetst Kant de mens als een mondig wezen 
• Die mondigheid houdt in dat een mens door het kritische gebruik van zijn verstand (rede)

zelfstandig (autonoom) bepaalt wat een moreel verantwoord leven is / richting geeft aan
het eigen leven door middel van algemeen geldende morele principes

• Het zijn bij Kant dit (kritische) vermogen van het verstand (de rede) en de daarop
gebaseerde morele autonomie die de waardigheid van de mens uitmaken en respect
afdwingen. Omdat het hierbij gaat om universele trekken van mens-zijn, delen (in
beginsel) alle mensen in die waardigheid

Maximumscore 6
8 ■ • In een democratie zijn allen die onder de vermogensheffing vallen gelijk; dus op grond van

het in staat zijn om een bepaalde bedrag aan belasting te betalen
• Een democratie is volgens Aristoteles een ontaarde vorm van een timocratie (of

republiek): bij beide is weliswaar sprake van gelijkheid, maar in een democratie is geen
sterke leiding aanwezig 
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Maximumscore 9
9 ■ Een antwoord moet worden goed gerekend wanneer de kandidaat daarin:

• op correcte wijze aangeeft wat volgens Taylor de betekenis van een (sub)cultuur is bij de
vorming van een eigen, authentieke identiteit

• nagaat of, en zo ja, in hoeverre het genoemde voorstel in Taylors opvatting past en
daardoor wordt ondersteund

• onderzoekt of de in het voorstel beoogde speciale recht verenigbaar of juist in strijd is met
een of meer van de onder (a) bedoelde rechten en vrijheden en daardoor al of niet wordt
ondersteund

• in verband met (b) nagaat wat het voorstel in de praktijk zou (kunnen) betekenen voor de
positie en het beleid van scholen

• op basis van bovenstaande tot de conclusie komt dat het genoemde voorstel al of niet
steun verdient

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Taylor is van mening dat de vorming van een eigen, authentieke identiteit een met anderen

gedeelde betekenishorizon veronderstelt en daarmee tevens een (sub)cultuur waarin
iemand zich veilig voelt en geaccepteerd, zich volwaardig lid van een gemeenschap weet.

• Het bedoelde voorstel ligt in de lijn van Taylors opvatting.
Immers het biedt leerlingen die behoren tot een culturele minderheid en zich in de
bestaande dominante cultuur niet (geheel) thuisvoelen een beschermende omgeving,
waarin ze – weliswaar tijdelijk, maar toch in een voor hun belangrijke levensperiode – de
mogelijkheid hebben hun kennis van de eigen cultuur te verdiepen, daardoor (verder) te
worden gevormd en zo te werken aan een versterking van hun eigen identiteit.

• Het in het voorstel genoemde recht is niet in strijd met de onder a genoemde rechten en
vrijheden. Eerder het tegendeel; dat recht kan worden gezien als een specifieke uitwerking
van het recht op onderwijs en het zou bij invoering daadwerkelijk uitoefening van de
genoemde vrijheden van godsdienst en meningsuiting zelfs kunnen bevorderen

• De (zogenaamde) neutrale opstelling van de scholen hield in, dat ze in hun leerplannen
slechts oog hadden voor de bijzonderheden van de dominante cultuur. Invoering van het
voorstel zou hieraan inderdaad een einde maken, maar tegelijk – door de openheid voor
en de erkenning van de waarde van andere culturen die in het voorstel ligt besloten – de
weg openen voor ’echte’ neutraliteit.

• Wat tegen het bedoelde voorstel zou kunnen pleiten zou – in de visie van Kant – het
averechts effect kunnen zijn dat wordt bereikt door minder onderwijs te geven in de
gebruikelijke vakken; dit benadrukt de onmondigheid van de individu, omdat het hem of
haar in een positie van afhankelijkheid van de groep plaatst.
Dit Kantiaanse argument vind ik echter minder overtuigend.

• Het zal duidelijk zijn dat het voorstel mijn steun zou krijgen.

■■■■ Opgave 3 Authenticiteit

Maximumscore 8
10 ■ Voorbeeld van een goed antwoord:

Verzet alleen, bijvoorbeeld tegen de regels van de maatschappij of die der moraal, is geen
(voldoende) criterium om te kunnen spreken van authentiek individualisme in de zin van
Taylor. Verzet is slechts een van de vijf kenmerken die Taylor opsomt als criterium voor
authentiek individualisme (de andere vier zijn: 1. creatie en ontdekking, 2. originaliteit,
3. openheid voor betekenishorizons en 4. zelfdefiniëring in dialoog (Taylor, MM.p. 72, 73).
De egocentrische vormen van individualisme wijken af van de authentieke vorm in dat zij
de punten hierboven onder 3 en 4 genoemd, verwaarlozen, met andere woorden zij zoeken
de verwerkelijking in het individu waardoor zijn of haar banden louter instrumenteel
worden en de verwerkelijking betreft alleen het zelf waardoor verlangens en aspiraties van
buiten het zelf vergeten worden (Taylor, MM.p. 65).
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Maximumscore 8
11 ■ Voorbeeld van een goed antwoord:

Nee, het is niet in strijd met wat Iwan Iljitsj ervaart. Op zich is bevestiging van het
„gewone leven” door werk, huwelijk e.d. betekenisvol, maar de wijze waarop het individu
zich tot deze zaken verhoudt is uiteindelijk bepalend. (bijvoorbeeld wanneer werk louter
instrumenteel wordt opgevat, bijvoorbeeld alleen als bron van inkomsten of als status-
symbool, verliest het veel van zijn betekenis.)

Maximumscore 8
12 ■ • Een ik-gij relatie verschilt in de volgende opzichten van een ik-het relatie (twee van de

volgende):
– 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 classificeert en ervaart men de ander als object;
– in een ik-gij relatie neemt men de ander als geheel, in de ik-het relatie richt men zich op

deelaspecten;
– de ik-gij relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect, terwijl in de ik-het relatie

men de ander als middel beschouwd;
– de ik-gij relatie is primair/oorspronkelijk, de ik het-relatie is daarvan afgeleid door het

ontstaan van het in-besef

per goed deelantwoord

• Er is die morgen – evenals als die jaren daarvoor – eerder sprake van een ik-het relatie
omdat hij zijn bediende, vrouw en dochter als object ervaart en hen, en alles wat zij in hun
bewegingen en woorden vertegenwoordigen, classificeert als een grote leugen

Opmerking
Een laatste deelantwoord kan ook luiden: er is eerder sprake van een ik-gij relatie. Dit
antwoord kan ook worden goedgerekend, mits er voor dit standpunt een argumentatie is
gegeven die gebaseerd is op een coherente interpretatie van tekst 2.
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