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Examenprograma filosofie 
havo 
 
 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Wijsgerige antropologie 
Domein C Ethiek 
Domein D Sociale filosofie. 
 
 
Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op een door de CEVO vastgesteld 
onderwerp dat gerelateerd is aan een van de domeinen B, C of D als 
hoofddomein, waarbij een of meer andere domeinen betrokken kunnen zijn, en de 
subdomeinen 1. van de domeinen B, C en D, die zowel afzonderlijk als in relatie 
met het onderwerp kunnen worden geëxamineerd. 
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen 
vast. 
De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het 
centraal examen. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: 
- de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking 

heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of 

subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; 
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per 

kandidaat kunnen verschillen. 
 
 
De examenstof 
 
 
Domein A: Vaardigheden 
 
Subdomein A1: Argumentatieve vaardigheden 
1. De kandidaat kan: 

met betrekking tot een filosofisch vraagstuk informatie selecteren, structureren 
en interpreteren: 

- een betoog analyseren; 
- een betoog beoordelen; 
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- een logisch correct en overtuigend betoog opzetten en houden; 
- de resultaten van een leeractiviteit overdragen aan anderen. 
 
Subdomein A2: Onderzoeksvaardigheden en benaderings wijzen 
2. De kandidaat kan: 
- vooronderstellingen onderzoeken waarop een vraagstuk berust; 
- verschillende filosofische posities ten aanzien van een vraagstuk 

beargumenteerd innemen. 
 
Subdomein A3: Oriëntatie op studie en beroep 
 
 
Domein B: Wijsgerige antropologie 
 
Subdomein B1: Centrale begrippen 
3. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen uit de wijsgerige antropologie 

herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen. 
 
Subdomein B2: Lichaam, geest en emotie 
4. De kandidaat kan: 
- verschillende opvattingen over de verhouding tussen lichaam en geest 

herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen; 
- verschillende opvattingen over de aard en functies van emoties herkennen, 

uitleggen en in een filosofische context toepassen. 
 
Subdomein B3: De mens als redelijk wezen 
5. De kandidaat kan: 
- verschillende opvattingen over de mens als redelijk wezen herkennen, 

uitleggen en in een filosofische context toepassen; 
- enkele opvattingen over de geldigheid van verschillende vormen van 

(rationele) kennis herkennen, uitleggen en in een filosofische context 
toepassen. 

 
 
Domein C: Ethiek 
 
Subdomein C1: Centrale begrippen 
6. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen uit de ethiek herkennen, 

uitleggen en in een filosofische context toepassen. 
 
Subdomein C2: Het goede leven 
7. De kandidaat kan een aantal opvattingen over de verhouding tussen nut en 

geluk herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen. 
 
Subdomein C3: Integriteit en verantwoordelijkheid 
8. De kandidaat kan: 
- verschillende posities ten aanzien van individuele vrijheid en collectieve 

verantwoordelijkheid herkennen, uitleggen en in een filosofische context 
toepassen; 

- binnen de verhouding van individu en gemeenschap de rol aangeven van 
integriteit en verantwoordelijkheid. 
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Domein D: Sociale filosofie 
 
Subdomein D1: Centrale begrippen 
9. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen uit de sociale filosofie 

herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen. 
 
Subdomein D2: Schaarste, begeerte en macht 
10. De kandidaat kan: 
- uitleggen wat de aard en functie is van menselijke begeerten en behoeften en 

wat de samenhang is tussen schaarste en behoeften; 
- verschillende opvattingen over de oorsprong van macht en de vormen van 

macht herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen. 
 
Subdomein D3: Ideologie 
11. De kandidaat kan uitleggen wat de rol en invloed is van ideologieën in de 

maatschappij. Hij kan daarbij aangeven wat de filosofische en/of 
levensbeschouwelijke uitgangspunten van ideologieën zijn. 

 




