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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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, of een 
score minder dan 0 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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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 of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak filosofie HAVO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 Gevoel en machine 
 
Maximumscore 2 

 1  Een goed antwoord bevat: 
• Twee aan het ontologisch dualisme ontleende argumenten als ondersteuning van de visie dat 

een dier volgens Descartes geen pijn kan hebben zoals een mens dat kan hebben   2  
 
  voorbeeld van een goed antwoord: 
• Volgens Descartes zijn dieren ingewikkelde machines. Als dieren het uit lijken te 

schreeuwen van pijn, dan is dat alleen maar het gevolg van hun inwendige mechaniek. 
Mensen daarentegen weten dat ze pijn hebben (en dit weten, behoort tot het geestelijke deel 
van de mens). Pijn zoals de mens die kent, is volgens Descartes alleen mogelijk als deze de 
pijn bewust is. Een dier weet niet dat hij pijn heeft: hij reageert alleen maar   1  

• Daarnaast heeft de geest van de mens een aantal specifieke eigenschappen:  
één daarvan is dat de mens door de wil als onderdeel van de menselijke geest vrij is om de 
lichamelijke pijn minder te voelen of mentaal te verdringen. Een dier heeft die keuze niet   1  
 
Maximumscore 2 

 2  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg van het uitgangspunt van het ontologisch materialisme  1  
• een argumentatie op basis van dit uitgangspunt waaruit blijkt dat mensen en machines 

verschillen en de laatste derhalve niet op menselijke wijze kunnen voelen of emoties 
kunnen hebben  1  

 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Het ontologisch materialisme gaat er van uit dat ieder type gedachte identiek is aan een 
bepaald type hersenactiviteit. Ook gevoelens zouden in deze visie niet een onderdeel zijn 
van iets geestelijks, maar te lokaliseren zijn op een aanwijsbare plek in de hersenen. 
Daarom zijn denken en voelen afhankelijk van bepaalde materie  1  

• Aangezien machines gemaakt zijn van een andere materie dan de mens, zijn ze ook niet in 
staat tot voelen, althans niet op eenzelfde manier als mensen dat kunnen. Dit zouden ze 
alleen kunnen, indien ze van vlees en bloed zouden zijn, een soort biologische machines dus  1  

 
Maximumscore 4 

 3  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• het in het citaat van Evans herkenbare argument dat tegen het uitgangspunt van het 

ontologisch materialisme ingebracht kan worden, namelijk dat materiële eigenschappen niet 
automatisch bepaalde eigenschappen hoeven uit te sluiten  2  

• een ondersteuning met gebruik van dit argument voor de gedachte dat machines wel 
degelijk in staat kunnen zijn te voelen; andersoortige materie hoeft het kunnen voelen niet 
uit te sluiten  2  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• In het citaat worden de eerste kolonisten genoemd die op basis van uiterlijke kenmerken 
van materie, in dit geval een andere huidskleur, concluderen dat de mensen met deze 
huidskleur ook bepaalde eigenschappen zullen ontberen. Het hoeft echter niet zo te zijn dat 
iets precies dezelfde stoffelijke kenmerken hoeft te hebben om toch vergelijkbare 
eigenschappen te bezitten  2  

• Weliswaar is er iets stoffelijks nodig om te kunnen voelen, maar dit hoeft niet van vlees en 
bloed te zijn. Zo kan een stem door de telefoon duidelijk herkenbaar zijn, terwijl deze toch 
niet alleen door stembanden tot ons komt, maar met behulp van de telefoonkabel  2  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 4  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• de conclusie van het behaviorisme dat bepaald gedrag wijst op het kunnen voelen van 

machines  2  
• een uitleg waarom een keuze voor het dualisme of materialisme niet relevant is voor het 

behaviorisme  2  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• De behavioristen letten alleen maar op het waarneembare gedrag van mensen en in dit geval 
ook van machines. Zij zullen dan ook kijken welke overeenkomsten en verschillen er zijn in 
het gedrag dat beide laten zien. In het gegeven voorbeeld vertoont de computer wel degelijk 
gedrag dat lijkt op het gedrag van de mens. Dit wordt ook bevestigd door de reactie van 
mensen op deze computer  2  

• Aangezien het behaviorisme stelt dat er strikt genomen alleen maar kennis mogelijk is over 
het waarneembare gedrag, is het ook niet relevant of er ook een innerlijk rijk van de geest 
‘achter’ dit gedrag bestaat. Om deze reden is het standpunt van het dualisme niet van 
toepassing: het probleem van geest en materie is niet echt een probleem  2  
 
Maximumscore 4 

 5  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg van de opvatting van Wittgenstein dat pijn en andere gevoelens onlosmakelijk 

zijn verbonden met taal  2  
• de rol die betekenis van woorden hierin speelt   2  

 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Volgens Wittgenstein kunnen we niet zeggen dat een machine een gevoel van pijn kan 
hebben. Pijn en alle andere gevoelens, zijn toestanden die onlosmakelijk verbonden zijn met 
taal. Taal is niet iets dat eenduidig verwijst naar de werkelijkheid, maar dat door mensen 
gebruikt wordt in verschillende contexten. Taal heeft dan ook alles te maken met het gedrag 
dat samengaat met taalgebruik. Machines vertonen een dergelijk gedrag niet  2  

• De betekenissen die er zijn in taal worden niet voortgebracht door de eigen innerlijke 
ervaring, maar door de gemeenschappelijke regels die mensen volgen in hun gedrag. Deze 
betekenissen leer je dus door naar het gedrag van mensen in bepaalde situaties te kijken. 
‘Pijn’ is daarom niet verbonden aan een innerlijk rijk van de geest  2  
 
Maximumscore 2 

 6  Een goed antwoord bevat:  
• een uitleg waaruit blijkt dat machines niet moreel kunnen handelen volgens Kant  2  

 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Volgens Kant is moreel verantwoordelijk gedrag alleen maar mogelijk als er sprake is van 
vrijheid. Alles wat geprogrammeerd is, is niet in staat tot een dergelijke vrijheid, want 
alleen een wezen met een vrije wil kan verantwoording afleggen voor zelfgemaakte keuzes. 
Een geprogrammeerde keuze is per definitie geen keuze  2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 7  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een beargumenteerde reactie van een materialist met betrekking tot de mogelijkheid dat 

computers echte en dus onvoorspelbare emoties kunnen ontwikkelen  1  
• een beargumenteerde reactie van een dualist met betrekking tot de mogelijkheid dat 

computers echte en dus onvoorspelbare emoties kunnen ontwikkelen  1  
• in overeenstemming met één van deze reacties een beargumenteerde keuze voor 

materialisme (monisme) of dualisme, gekoppeld aan voorspelbaarheid  1  
 
voorbeeld van een goed deelantwoord: 

• De dualisten zijn van mening dat alleen de mens een geest heeft die zelfstandig en (ten 
dele) los van het lichaam kan functioneren. Daardoor zijn wij in staat zelf keuzes te maken 
en een eigen leven te ontwikkelen, waardoor we niet voorspelbaar zijn, ook niet in onze 
emoties.  
Een computer bestaat alleen uit materie en ingevoerde programma’s en kan dus niet 
zelfstandig keuzes maken. De computer kan alleen volgens ingevoerde programmaregels 
reageren, ook wat betreft emoties. En zal dus nooit emoties kennen, zoals de mens die 
heeft: onvoorspelbaar door de keuzevrijheid van de mens  1  

• Volgens de materialisten zijn de emoties van de mens lichamelijke reacties die 
(waarschijnlijk) voorspelbaar zijn, omdat het lichamelijke processen zijn die werken 
volgens de wetmatigheden van de natuur. In deze zin is er geen verschil tussen de emoties 
van de mens en die van een computer  1  
 
voorbeelden van een standpunt: 

• Mijn standpunt vertoont de meeste verwantschap met het dualisme dat van een sterke 
scheiding van lichaam en geest uitgaat, waardoor de mens over een vrije wil beschikt. Je 
kan in ieder geval soms kiezen of en hoe je emotioneel bent. Een computer zal dat nooit 
kunnen en dus geen echte emoties kunnen hebben  1  
of 
Ik ben het niet eens met het onderscheid dat mensen maken tussen echte en onechte 
emoties. Bij mensen is vaak ook voorspelbaar hoe zij emotioneel zullen reageren in 
soortgelijke situaties, precies zoals bij een machine. Als deze lichamelijke processen na te 
bootsen zijn in machines, dan hebben deze machines ook ‘echte emoties’.  
De onderscheiding die het dualisme maakt tussen geest en lichaam, waarbij de geest 
onafhankelijk is van het lichamelijke, is niet relevant voor dit vraagstuk.  
Ik ga daarom uit van een materialistische visie: alles is te herleiden tot - of is zelfs identiek 
aan - stoffelijke eigenschappen of processen; de geest is daar een product van, evenals de 
computer. De emoties bij beide zijn dus even echt of onecht; dat onderscheid valt weg  1  
 
Opgave 2 Denken en bewustzijn 
 
Maximumscore 3 

 8  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een omschrijving van het begrip ‘bewustzijn’  2  
• argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis ‘bewustzijn’ kan worden 

toegekend  1  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Onder ’bewustzijn’ versta ik dat je niet alleen onderdeel uitmaakt van een omgeving en 
reageert op een omgeving, maar ook dat je daar innerlijk weet van hebt  2  

• Bij de robot Genghis is daarvan geen sprake. De robot beweegt willekeurig en reageert 
weliswaar op zijn omgeving als hij iets waarneemt met zijn sensoren. Maar uit niets blijkt 
dat er bij Genghis een terugkoppeling is naar een innerlijk weten of weet hebben van  1  
 
Opmerking 
Een tegengesteld antwoord is ook mogelijk, mits goed beargumenteerd 

Antwoorden Deel- 
scores
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 9  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• uitleg van hetgeen Ryle bedoelde met de ‘mythe van Descartes’  1  
• het standpunt van Ryle ten opzichte van de ‘mythe van Descartes’  1  
• uitleg van Ryle’s standpunt ten opzichte van ‘de mythe van Descartes’  1  

 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Descartes stelde dat de geest los van het lichaam stond, maar toch de lichamelijke 
gedragingen kon regisseren. Ryle beschouwt dit als een mythe  1  

• Een geest die los van het lichaam bestaat, zoals Descartes beweerde, beschouwt Ryle dus 
als een verzinsel (of mythe). ‘Geest’ is niet iets dat losstaat van lichamelijke gedragingen, 
maar valt daarmee samen  1  

• Net zoals het onnodig is om uit te gaan van een aparte ‘geest’ om de werking van het 
menselijk lichaam te verklaren, blijkt uit het verhaal van de robot Genghis dat het onnodig 
is om diens gedrag te verklaren vanuit een innerlijk of geest. De robot komt door zijn 
programmering sowieso tot gedrag door zich willekeurig te bewegen of te reageren op 
obstakels  1  
 
Maximumscore 4 

 10  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• uitleg van de manier waarop de vraag ‘Kunnen machines denken’ door Searle wordt 

opgevat  2  
• uitleg van de vraag waarom het onderscheid tussen ‘hardware’ en ‘software’ daarbij zo 

belangrijk is  2  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Searle vraagt zich af of computers zo kunnen denken als mensen doen: namelijk ‘bewust’ 
door betekenis te verlenen aan symbolen en deze te verbinden met een (geestelijke) inhoud. 
In dat geval zouden ze meer doen dan symbolen manipuleren en zouden 
computerprogramma’s vergeleken kunnen worden met de menselijke geest  2  

• Bij de beantwoording van de vraag of computers net als mensen ‘bewust’ kunnen denken, is 
het belangrijk om te kijken of het onderscheid tussen ‘software’ en ‘hardware’ zoals dit bij 
computers geldt, op een vergelijkbare manier geldt voor mensen. ‘Software’ omvat de 
programmatuur en ‘hardware’ de gebruikte (fysische) materialen in de computer. Bij 
mensen zouden dit respectievelijk de geest en de hersenen moeten zijn. De vergelijking kan 
ertoe leiden dat programmatuur en geest op één lijn worden gesteld, waarmee eigenlijk 
wordt gezegd dat ook programma’s bewust kunnen denken  2  
 
Maximumscore 3 

 11  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• uitleg van het gedachte-experiment van Searle  1  
• weergave van de conclusie die Searle trekt uit het gedachte-experiment  1  
• uitleg van de mate waarin het gesprek van Kismet met de proefpersonen een ondersteuning 

vormt voor Searle’s conclusie uit het gedachte-experiment  1  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• In het experiment in de afgesloten Chinese kamer wordt een persoon die geen enkele kennis 
heeft van het Chinees de opdracht gegeven om vragen die met behulp van Chinese karakters 
worden gesteld, te beantwoorden met Chinese karakters aan de hand van een handboek 
waarin de procedures daarvoor vermeld staan  1  

• Deze persoon kan volgens Searle vergeleken worden met een computer: beiden verwerken 
gegevens en verrichten handelingen zonder deze inhoudelijk te begrijpen  1  

• Net als de persoon in de Chinese kamer inhoudelijk niet begrijpt wat hij aan het doen is, 
begrijpt ook Kismet niet wat hij doet: hij reageert zonder begrip op vragen  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 12  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een standpunt over de vraag in welke zin filosofisch denken zich onderscheidt van 

‘gewoon’ denken  2  
• een argumentatie van de voorwaarden waaronder filosofisch denken ooit mogelijk kan 

worden voor kunstmatig intelligente robots  1  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Filosofisch denken is in tegenstelling tot ‘gewoon’ denken altijd verbonden met reflectie op 
eigen vooronderstellingen en de voorwaarden waaronder denken mogelijk is. Bovendien 
wordt in filosofisch denken getracht om verschillende kennisgebieden met elkaar te 
verbinden en in een groter verband te plaatsen  2  

• Een kunstmatig intelligente robot is tot dusver in staat gebleken om voorgeprogrammeerde 
handelingen uit te voeren of - zoals bij Genghis en Kismet - te reageren op een willekeurige 
manier. Andere kunstmatig intelligente robots kunnen weliswaar bepaalde zaken met elkaar 
in verband brengen, vooruit denken of beslissingen nemen, maar hebben beslist geen 
vermogen om te reflecteren op de eigen vooronderstellingen over zichzelf als robot, de 
eigen kennis of de toepassing ervan. Er zijn nog geen robots ontwikkeld die kunnen 
nadenken over de plaats van de robot in de kosmos, de grondslag van een robotethiek, of de 
zin van het bestaan als robot. Het hebben van een innerlijk leven en levenservaring zijn op 
de een of andere manier noodzakelijke voorwaarden om dat te bereiken. Pas als er robots 
ontwikkeld worden met dat vermogen zal filosofisch denken voor hen mogelijk zijn  1  
 
Maximumscore 4 

 13  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• weergave van het gedachte-experiment van Nagel over de vraag of een mens zich kan 

verplaatsen in een vleermuis: het is slechts mogelijk om kennis van buitenaf via wetenschap 
te bereiken, het interne perspectief blijft onmogelijk. De conclusie is dat qualia bestaan  2  

• uitleg waarom Nagel vindt dat op grond van dit experiment qualia moeten bestaan: er moet 
iets zijn waardoor een organisme de eigen subjectiviteit ervaart, ook al is dit niet te 
beschrijven   2  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• In het gedachte-experiment over hoe het voelt om een vleermuis te zijn, heeft Nagel willen 
aantonen dat het onmogelijk is om je als mens te verplaatsen in een vleermuis. Weliswaar 
kun je objectief en wetenschappelijk veel te weten komen over hun leefwijze en 
bijvoorbeeld de manier waarop zij zich verplaatsen met behulp van een sonarsysteem. Maar 
deze kennis blijft altijd kennis van de buitenkant, je zult je nooit met behulp van die kennis 
kunnen verplaatsen in de subjectieve belevingswereld van vleermuizen en te weten komen 
hoe het voelt om een vleermuis te zijn  2  

• Het is onvermijdelijk om uit te gaan van het bestaan van bewustzijn. Het probleem alleen is 
dat bewustzijn - in de vorm van aparte geestelijke toestanden die een oorzakelijke rol spelen 
in gedrag van mensen of dieren - niet te beschrijven is. Dit komt door het subjectieve 
karakter van de geestelijke ervaringswijzen - ook wel qualia genoemd - zoals uit het 
gedachte-experiment met de vleermuis blijkt: het is onmogelijk je in een andere 
belevingswereld te verplaatsen  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 14  Een goed antwoord bevat: 
• een uitleg waarom volgens Dennett qualia niet van belang zijn om het begrip bewustzijn te 

omschrijven  2  
 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Als we qualia-ervaringen moeten analyseren, bijvoorbeeld bij de waarneming, dan kan dit 
alleen via de analyse van zintuiglijke processen en informatieverwerking in de hersenen. 
Voortdurend worden op allerlei niveaus gegevens die uit het lichaam komen geregistreerd 
en verwerkt in de hersenen. In dit opzicht zijn qualia weliswaar in kaart te brengen, maar ze 
zijn niet noodzakelijk om het bewustzijn te omschrijven: het zijn slechts lichaamsprocessen  2  
 
Maximumscore 2 

 15  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een beargumenteerd standpunt over de vraag of qualia bestaan en van belang zijn om 

‘bewustzijn’ te omschrijven  1  
• een verwerking van het standpunt van Nagel en/of Dennett  1  

 
voorbeelden van een goed antwoord: 

• Qualia als subjectieve ervaringswijzen zijn van belang om ‘bewustzijn’ te omschrijven. 
Qualia zijn een onderdeel van het bewustzijn, maar niet te gebruiken in oorzaak-gevolg 
schema’s van de wisselwerking tussen geest en lichaam, zoals die in de wetenschap worden 
gehanteerd. Als zodanig zijn qualia te subjectief en ongrijpbaar   1  

• Volgens mij is Dennett veel te optimistisch over de mogelijkheid om de subjectieve 
waardering van de smaak van koffie langs wetenschappelijke weg te onderzoeken en te 
verklaren. Zolang daar nog geen eensluidende studies over verschenen zijn kan daar niet 
van uitgegaan worden. Nagel spreekt mij meer aan: hij laat zien dat zelfs een 
wetenschappelijke en objectieve benadering nog geen antwoord geeft op de vraag naar het 
mentale aspect: de subjectieve beleving  1  
of 

• Qualia zijn niet van belang om ‘bewustzijn’ te omschrijven. Want wat ‘bewustzijn’ is, is 
niet van belang. Het gaat om hersenprocessen die materieel van aard zijn en als zodanig een 
object zijn van wetenschappelijk onderzoek. Begrippen als ‘geest’ en ‘bewustzijn’ wekken 
ten onrechte de suggestie dat er een werkelijkheid is die los staat van lichamelijke 
processen  1  

• De neurowetenschappen staan nog in de kinderschoenen. Volgens Nagel zijn qualia 
ongrijpbaar en niet te analyseren in oorzaak-gevolg schema’s. Dit is volgens mij nog een 
kwestie van tijd: door nauwkeurige bestudering van zintuiglijke processen en de verwerking 
van informatie in de hersenen komen we steeds meer te weten. Ook qualia zullen dan niet 
langer een mysterie zijn, maar een benaderbaar fenomeen in onze geest, die ik - in de lijn 
van Dennett - niet opvat als iets zelfstandigs, maar als ‘hersenen’ in de zin van knooppunt 
van informatiestromen binnen het menselijk lichaam  1  
 
Maximumscore 3 

 16  Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg van de zorg die Heidegger heeft over de verhouding tussen mens en machine: 

machines zijn in oorsprong instrumenten die dienstbaar zijn aan de mens, maar in de 
tegenwoordige tijd verzelfstandigen ze zich van de mens   1  

• een beargumenteerd standpunt over deze positie van Heidegger de vraag of de techniek als 
een noodlot of als een zegen voor de mensheid moet worden beschouwd  1  

• een concreet voorbeeld van een techniek die het standpunt ondersteunt  1  
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voorbeeld van een goed antwoord:  

• In oorsprong is de machine (en techniek in het algemeen) een instrument dat dienstbaar is 
aan de mens: een verlengstuk van zijn lichaam. Maar de huidige techniek heeft zich 
verzelfstandigd van de mens: we leven in een wereld waarin de techniek de alledaagse 
leefwereld van de mens is gaan bepalen  1  

• Voorbeeld: denk aan het massale gebruik van mobiele telefoons en de onmisbaarheid van 
dit instrument voor veel mensen  1  

• Heidegger heeft in veel opzichten gelijk, maar toch ziet hij het te somber in. Hij heeft gelijk 
dat met name in de westerse wereld de rol van de techniek en wetenschap groot is 
geworden. Maar veel mensen beseffen inmiddels dat met wetenschap en techniek niet alles 
op te lossen valt: wetenschap komt steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan en leert 
zeker niet hoe je gelukkig kunt worden.  
Bovendien staat de mens zeker niet machteloos tegenover deze ontwikkelingen. Door een 
kritische houding aan te nemen in de politiek, in milieuzaken of in ons persoonlijk leven, 
kan voorkomen worden dat de techniek de mens gaat overheersen en tot een noodlot wordt  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Einde 
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