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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. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

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;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
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 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
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■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Erkenning en identiteit

Maximumscore 3
1 ■■ Een juist antwoord bevat de volgende elementen:

• een uitleg van ’erkenning van identiteit’ zoals Charles Taylor dat begrip hanteert
• een belangrijk gevolg van het onthouden van ’erkenning van identiteit’ zoals Taylor dat

schetst in ’De malaise van de moderniteit’ of in het artikel ’De politiek van erkenning’,
uitgelegd aan de hand van tekst 1

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Erkenning van identiteit is, zoals Taylor dat beschrijft, tweeledig:

het bestaat uit erkenning van de waardigheid van personen en/of groepen, en uit respect
voor hun specifieke ontplooiing en waarden. Deze erkenning is van belang voor onze
identiteit omdat wij onze identiteit vormen in dialoog met anderen

• In dit geval zou het niet erkend worden van de identiteit van de ’Ossies’ hun gevoel van
eigenwaarde kunnen schaden, bijvoorbeeld doordat zij een stigma van armoedzaaiers of
leeglopers kunnen internaliseren. De identiteit kan hierdoor ’misvormd’ raken, en zo kan
dit werken als een vorm van indirecte onderdrukking, met gevolgen voor de eigen
ontplooiing en weer voor de verhoudingen in de (sociale) realiteit

Maximumscore 4
2 ■■ In het antwoord moet uitgelegd zijn:

• wat Kant verstaat onder mondigheid
• wat ’de politiek van gelijkwaardigheid’ bij Taylor inhoudt
• hoe ’mondigheid’ samenhangt met de ’politiek van gelijkwaardigheid’

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Het principe van mondigheid ondersteunt de politiek van gelijkwaardigheid.

Kant verstond onder ’mondigheid’ dat ieder mens een verantwoord gebruik van de rede
kan en moet maken, zodanig dat hij door zelfstandig te denken, in vrijheid kritisch
oordeelt over zaken die de mensheid of zijn samenleving aangaan, en verplicht is om dit
oordeel openbaar te maken (het openbaar gebruik van de rede)

• De politiek van gelijkwaardigheid (door Taylor ook wel ’procedureel liberalisme’
genoemd) houdt in: de leden van een culturele minderheid krijgen precies dezelfde –
individuele – rechten als de andere burgers in een land. Er worden geen uitzonderingen
gemaakt, ook niet als deze rechtsgelijkheid door een groepering als geheel als nadelig
wordt gezien. Bijzondere gewoonten van een minderheid worden getoetst aan de
bestaande wetten

• Mondigheid zoals Kant dat bedoelt, is een universeel, en een wezenlijk menselijk
vermogen en brengt een individuele verantwoordelijkheid met zich mee. Onze menselijke
waardigheid is op dit vermogen gebaseerd, en hieruit vloeien onze – individuele – rechten
voort die het uitgangspunt vormen van de politiek van gelijkwaardigheid

Maximumscore 3
3 ■■ Een antwoord is goed als het een juiste uitleg van ’de politiek van gelijk respect’ bevat.

Voorbeeld van een goed antwoord:
De ’politiek van gelijk respect’ die Taylor voorstelt (waarnaar hij ook verwijst als het
alternatief voor het ’inhoudelijk liberalisme’), vormt een middenweg tussen de politiek
van gelijkwaardigheid en de politiek van verschil. Waarden en tradities van een
minderheidscultuur worden niet a priori waardevol genoemd, evenmin wordt er een
eenzijdige aanpassing aan heersende normen verlangd: op basis van een gezamenlijke en
open afweging, waarin de waarden van beide tradities betrokken worden, worden
mogelijk nieuwe waarden vastgesteld.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
4 ■■ Een goed antwoord bevat de volgende elementen:

• de afweging van de kandidaat op grond van de drie vormen van politiek m.b.t. erkenning,
namelijk: a) de politiek van gelijkwaardigheid, b) de politiek van verschil, en
c) het alternatief dat Taylor voorstelt: ’de politiek van gelijk respect’

• het verband met de situatie, zoals geschetst in tekst 1
• een op deze afweging gebaseerde, consistente conclusie

Voorbeeld van een goed antwoord:
• a) In een dergelijke situatie is de politiek van gelijkwaardigheid ontoereikend: hoewel ik

daarin als individu misschien meer bewegingsvrijheid heb, worden hier bestaande sociaal-
economische of eventuele subjectieve verschillen niet mee opgeheven

• b) Evenmin denk ik dat het goed zou zijn voor de identiteit van de ’Ossies’ als van
overheidswege ’hun’ waarden officieel erkend zouden worden (politiek van erkenning
van verschil). Ik zou, als voormalige Oost-Duitser, eerder het gevoel hebben denigrerend
behandeld te worden als het (een deel van) de bedoeling van zo’n maatregel zou zijn om
mijn gevoel van eigenwaarde te versterken. Dit zou mijn identiteit nog verder
verzwakken.
(Bovendien wil ik niet ’als groep’ benaderd worden maar zelf kunnen kiezen of ik me
aanpas of mijn oude waarden in ere houd)

• c) Het zou mooi zijn als er een nieuwe start gemaakt kon worden door de ’Oost-’ en de
’Westwaarden’ tegen elkaar af te wegen, op basis van volstrekte openheid en bereidheid
om de eigen waarden ter discussie te stellen (inhoudelijk liberalisme). Maar ik betwijfel of
de hiervoor vereiste openheid op korte termijn of in brede kring te bereiken is.
Ik kies toch voor de politiek van gelijkwaardigheid, waarin immers zowel de individuele
keuzevrijheid als de fundamentele menselijke waardigheid het best gewaarborgd zijn

Opmerking
Een antwoord met een andere conclusie is ook mogelijk.

■■■■ Opgave 2 Relaties en de rede

Maximumscore 4
5 ■■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• beschrijving van de drie vormen van vriendschap die Aristoteles onderscheidt
• een gemotiveerde toepassing op de in het citaat beschreven (strategische) vriendschap

tussen meisjes (nut)

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Aristoteles onderscheidt drie vormen van vriendschapsrelaties: de eerste is de

vriendschap die gebaseerd is op het genieten, op het aangename dat voortvloeit uit de
relatie, de tweede op het nut dat de een voor de ander heeft, de derde op het goede dat
door vriendschap wordt gerealiseerd

• De ’strategische’ vriendschap behoort tot de tweede vorm; het gaat hier om het nut dat
haar vriendinnen hebben voor het bereiken van de jongen en niet om het aangename of
het goede als zodanig

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
6 ■■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• een beschrijving van de goede levenshouding als onderdeel van de ware vriendschap
(volgens Aristoteles)

• een uitleg van wat Aristoteles onder geluk verstaat (inclusief de goede levenshouding)
• een toelichting op de specifieke rol van de ware vriendschap  voor het menselijk geluk

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Een echte vriendschap is aangewezen op een goede levenshouding. Deze is volgens

Aristoteles bestendig en op deugdzaamheid gebaseerd. De goede levenshouding
bevordert de echte vriendschapsrelatie omdat de mens steeds het goede nastreeft en
daarom deugdzaamheid en activiteit zal ontwikkelen. Goede vrienden helpen elkaar om
een goed mens te worden

• Terwijl het genieten een passief ontvangen is, veronderstelt geluk een activiteit die op het
goede gericht is. Menselijk geluk ligt besloten in een wijze van leven waarin het wezen
van de mens te voorschijn komt: dat vereist een goede en deugdzame levenshouding die
een vaste habitus wordt

• Vriendschap in de derde en hoogste vorm is een noodzakelijke voorwaarde om gelukkig
te worden. Goede mensen kunnen alleen in een werkelijke vriendschapsrelatie gelukkig
worden omdat de goede vriend bij uitstek de gelegenheid biedt om liefde te koesteren en
goede daden te stellen

Maximumscore 4
7 ■■ Een antwoord is goed indien de kandidaat in staat is via de rede bij Kant een verband

aan te geven tussen ’het vertrouwen in het eigen denken’ en de categorische imperatief.

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Volgens Kant kan de mens zich bevrijden van zijn onmondigheid door zich te verheffen

tot het standpunt van de rede (Vernunft). De rede is niet alleen in ons zelf, maar is ook
iets wat wij gemeenschappelijk hebben met andere redelijke wezens

• Om op dat standpunt te komen, moeten we voldoen aan drie maximen van de Verlichting
(zelf denken, zich indenken in de plaats van anderen, consistent denken).
De tweede maxime – zich indenken in de plaats van anderen – verwijst naar een boven-
individueel standpunt dat ingenomen kan worden dankzij de rede

Maximumscore 4
8 ■■ Een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen:

• een uitleg van het begrip ’rede’ bij Kant in de zin dat de categorische imperatief een
formele praktische wet is die moet worden toegepast ongeacht het resultaat van de
handeling

• een uitleg van het begrip ’rede’ bij Taylor in de zin dat de rede bij Taylor
contextgebonden van aard is. Hier is het resultaat van de handeling van inherent belang

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Kant werkt de rede formeel uit. Hij gaat er van uit dat de legitimiteit van morele regels

en principes toetsbaar moet zijn aan een formeel principe van redelijke afweging: de
categorische imperatief. Deze moet worden toegepast ongeacht het resultaat van de
handeling.
De rede ziet hij als algemeen menselijk (denk)vermogen dat uiteindelijk bepalend zal
moeten zijn voor het morele handelen. De rede stelt mensen in staat zich in de gedachten
van anderen te verplaatsen en de consistentie van iemands gedachtegang te toetsen

• De rede van Taylor is meer inhoudelijk én meer contextgebonden dan die van Kant.
De menselijke identiteit krijgt vorm in een redelijke discussie met de significante
anderen. In deze discussie wordt de morele juistheid in een dialoog vastgesteld. Hierbij
wisselen de deelnemers evaluaties, morele gevoelens en identificaties uit (waardoor
betekenishorizonten kunnen worden aangepast)

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 3 Het individu en de anderen

Maximumscore 4
9 ■■ Een goed antwoord bevat één van de volgende overeenkomsten en één van de verschillen:

• overeenkomsten:
1. Beide auteurs ruimen in hun beschrijving plaats in voor het negeren van anderen en
van de wijdere samenhang waarvan individuen deel uitmaken.
2. Beide auteurs zien hoe mensen zich vooral bekommeren om de bevrediging van hun
verlangens. Gemeenschappelijke doelen zijn niet in tel.

• verschillen:
1. Taylor heeft het over individuen die zich op zichzelf terugtrekken terwijl Tocqueville
ziet dat mensen zich terugtrekken in de kleine wereld van familie en kennissen.
2. Bij Tocqueville lijken mensen zich geheel en al van de buitenwereld te hebben
afgekeerd; Taylor ziet hoe mensen niet wezenlijk betrokken zijn op anderen maar er wel
toe neigen hen voor eigen doelen te benutten.

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

• een weergave van de kritiek van Mill
• een weergave van het authentiek individualisme volgens Taylor
• een beargumenteerd oordeel over het ondervangen van Mills bezwaar door het

authentieke individualisme

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Volgens Mill rukt de middelmatigheid op. Van deze middelmatigheid is de publieke opinie

de spreekbuis. Grote doelen zijn niet in tel. Bijzondere individuen krijgen geen kans zich
te ontwikkelen. Een gevolg hiervan is dat de maatschappij haar mogelijkheden tot
vooruitgang onbenut laat

• Het authentiek individualisme wordt gekenmerkt door het ontdekken van wie men is, en
ook door het maken van keuzes aangaande de eigen identiteit. Het waardeert anderen
vanwege de wezenlijke betekenis die zij voor het individu hebben. Het gaat ook kritisch
om met maatschappelijke en culturele waarden; erkent de betekenishorizon zonder deze
klakkeloos te bevestigen

• Mills bezwaar zou slechts gedeeltelijk door het authentiek individualisme worden
ondervangen. Zijn individualisme is typisch negentiende-eeuws: het kent groot belang toe
aan bijzondere individuen, aan de genieën. Het authentiek individualisme heeft meer een
boodschap voor iedereen

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
11 ■■ Een goed antwoord bevat twee van de volgende drie redenen:

• Het leren van uitdrukkingsmogelijkheden of talen kan niet zonder anderen.
• Anderen geven ons erkenning.
• We delen de betekenishorizon met anderen.

Voorbeeld van een goed antwoord:
• uitdrukkingsmogelijkheden of talen: een identiteit ontwikkelen betekent zichzelf leren

begrijpen en zichzelf definiëren door het aanleren van rijke uitdrukkingsmogelijkheden,
verschillende talen, zoals Taylor zegt: kunst, moraal, liefde, etc. Deze talen leren we niet
uit onszelf maar in dialoog met anderen

• erkenning: een identiteit definiëren wij altijd in dialoog met, soms in strijd met, de
identiteiten die significante anderen in ons wensen te erkennen. Deze erkenning is voor
het individu van cruciaal belang. Het systematisch onthouden van erkenning kan de
identiteit wezenlijk schade berokkenen

• betekenishorizon: de significante anderen spelen een bemiddelende rol bij de overdracht
van o.a. normen en waarden binnen een betekenishorizon

Opmerking
Twee scorepunten per goed deelantwoord geven met een maximum van vier scorepunten.

Maximumscore 4
12 ■■ Een goed antwoord bevat twee van de volgende drie redenen:

• de parallel tussen Descartes die de denkende mens losmaakte uit zijn dialogische situatie
en de monologische opvatting van de mens, kenmerkend voor het egocentrisch
individualisme

• de parallel tussen een zuivere, zichzelf controlerende rationaliteit bij Descartes en de
moderne, egocentrische neiging tot zelfbeschikking

• de parallel tussen de door Descartes gepropageerde vorm van belangeloze rede en de
instrumentele rede waarvan het egocentrisch individualisme zich bij voorkeur bedient

Opmerking
Twee scorepunten per goed deelantwoord geven met een maximum van vier scorepunten.

Maximumscore 4
13 ■■ Een goed antwoord bevat de volgende elementen:

• een beargumenteerd standpunt aangaande de voor- en/of nadelen van genetische
manipulatie voor de ontwikkeling tot authentieke personen

• een omschrijving van wat verstaan wordt onder een authentiek persoon

Voorbeeld van een goed antwoord:
• Ik denk niet dat genetische manipulatie het mensen moeilijker maakt zich te ontwikkelen

tot authentieke personen, omdat niet alleen de genen bepalen of en hoe een
persoonlijkheid zich ontwikkelt, maar ook de opvoeding door de ouders en de contacten
met overige significante anderen (socialisatieproces)

• Onder authentiek persoon versta ik een persoon die vanuit zijn eigen innerlijk enig besef
heeft van wat waardevol is en wat niet en die zich een eigen oordeel kan vormen over
goed en kwaad.
Dit eigen innerlijk wordt zowel bepaald door de aanleg die in de genen wordt gegeven als
door het socialisatieproces/het samenspel met de significante anderen
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