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Op het moment dat ik dit schrijf is het een
paar uur voor de extra ALV, zijn er 62 stemmen uitgebracht voor de statutenwijziging,
waarbij alle stemmers voor de wijziging zijn.
Je zou bijna gaan denken dat Plato gelijk
heeft: we moeten filosoof-koningen aanstellen, dan worden er alleen nog verstandige
beslissingen genomen.
Je kunt het ook anders zien. We zijn als filosofiedocenten een loyaal volkje en vinden
dat de basis goed geregeld moet zijn. Zodra
het over de inhoud gaat, zijn we het over
bijna niets meer snel eens. Dat is het mooie
van ons vak. Voor elke positie is wel wat
te zeggen. Laat ik eens een paar thema’s
noemen. Is het nodig dat er een beroepsvereniging leraren in het VO komt? Onze
oud-voorzitter Harm is een hartstochtelijk
pleitbezorger, met als argument dat de inhoudelijke stem van de leraar in Den Haag
niet gehoord wordt op dit moment. Daartegenover staan degenen die zeggen dat dit
een taak van de vakbonden en/of vakverenigingen is. De vraag is of dit een tegenstelling is.

Wat wordt het nieuwe havo-examenonderwerp vanaf 2026? Ook daar kun je veel
verschillende ideeën over hebben, zelfs als
het domein – ethiek – al vaststaat. Uiteindelijk hebben we als bestuur , in overleg
met verschillende mensen, gekozen voor
het onderwerp milieu-ethiek, vanwege de
actualiteit, relevantie en mogelijkheid om
met dit onderwerp een breed spectrum aan
ethische posities te bespreken.
Moet het examenprogramma van het
schoolvak filosofie niet wat inclusiever?
Ook daarover zullen we de komende tijd
veel argumenten uitwisselen. ‘Waarom
moeten we iets wijzigen aan een canon van
beroemde, goede filosofen?’ Tegenover: ‘Ligt
aan deze canon een vorm van uitsluiting ten
grondslag?’ Is dit een tegenstelling? Kunnen we een examenprogramma samenstellen waar leerlingen zich in herkennen, dat
docenten die aan de universiteit gestudeerd
hebben kunnen onderwijzen, dat weer een
paar decennia mee kan en op basis waarvan
we zinvolle lessen, toetsen en examens kunnen maken?
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En nu we het over examens hebben, ook
daarover kun je nogal van mening verschillen. Dat blijkt ieder jaar weer bij de landelijke examenbespreking. Dit jaar leek het de
redactie van de Spinoza! verstandig om een
keer wat uitgebreider stil te staan bij dit onderwerp. Yoram Stein gooit de knuppel in
het hoenderhok en pleit voor het schrijven
van een essay als CSE (centraal schriftelijk
examen). Frans van Dorp en Stijn Ockeloen
bespreken heel nauwkeurig de totstandkoming van de huidige examens en noemen
enkele voordelen hiervan. Over de grondslagen lijken we het allemaal eens te zijn:
we willen een volwaardig examenvak zijn,
het liefst op alle scholen in het land. Over
de uitvoering en examinering kunnen we
een goed gesprek voeren, waarvoor Stijn,
Frans en Yoram de aanzet geven. In deze
Spinoza bieden we genoeg materiaal tot een
inhoudelijke gedachtenwisseling. Koningfilosofen hebben elkaar daarin nodig.
Ik wens jullie veel leesplezier in deze Spinoza!.
Desiree Berendsen
voorzitter@vfvo.nl

Spinoza!

Beste collega’s,

December ‘21

Van de voorzitter

Mededelingen
Kun je intiem zijn met een vreemde? Tientallen scholieren van diverse middelbare
scholen schreven voor de jaarlijkse Jonge
Denkers wedstrijd een column hierover. De
vakjury, dit jaar bestaande uit Annemarieke
Verhoeff (VFVO), Alexandra Ditmars (Filosofie Magazine), Florian Jacobs (ISVW) en
twee voormalig Jonge Denkers, hebben de
volgende leerlingen geselecteerd tot winnaars: Eline Fennis (Hermann Wesselink
College), Fabienne Touset (Melanchthon
Antwoorden bij werkboek vwo exaBergschenhoek), Guus van der Linden (Luzac Amsterdam), Merel Hoffmann (Stedemen
lijk Dalton lyceum Overkampweg), Suus
Het werkboek ‘Goede leven en de vrije
Zethof (Het 4e Gymnasium Amsterdam),
markt’ (Dirk Oosthoek (red.), Lemniscaat:
Thorben van de Noort (Stedelijk Gymna2019) bevat opgaven bij de gelijknamige
sium Nijmegen), Twan Augustijn (Ashram
examenbundel, maar de antwoorden hierCollege). Gefeliciteerd! Ook met dank aan
voor zijn niet te vinden in het gedrukte
de filosofiedocenten op die scholen. Donwerkboek. Wel zijn deze antwoorden digiderdagavond 2 december is de online hultaal beschikbaar, maar behoeven nog enkele aanvullingen. Het antwoordenboekje is diging van de zeven nieuwe Jonge Denkers
te vinden in de Google Drive map die wordt des Vaderlands.
beheerd door Sake van der Wall. Stuur een
bericht naar sake.vanderwall@gmail.com
om toegang te krijgen tot deze map.
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Martha Nussbaum krijgt Spinozalens
2022

De Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum
krijgt de Spinozalens 2022. Dit maakte
juryvoorzitter prof.dr. Jet Bussemaker op
24 november 2021 bekend. Dat deed ze in
het Haagse cultuurhuis Amare tijdens een
gestreamd evenement in aanwezigheid van
burgemeester Jan van Zanen. Nussbaum
zal gelauwerd worden voor haar bijdrage
aan de ethische reflectie op het thema
‘gezondheid, risico en samenleving’. Zoals
gebruikelijk, selecteerden de juryleden ook
een historische denker. Zij kozen de Franse
filosoof Michel Foucault als laureaat voor
2021. Hij zal worden geëerd met educatief
materiaal dat begin volgend jaar wordt
gepubliceerd.
Zie volledige persbericht op https://www.
spinozalens.nl/nieuws/21/Martha-Nussbaum-krijgt-Spinozalens-2022
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Heb jij ervaring met dat het vak filosofie
op jouw school onder druk staat? Te weinig
animo onder leerlingen, geen ondersteuning van de directie of concurrentie van
andere vakken? Laat ons dat dan weten via
spinoza@vfvo.nl. De bestuursleden van de
VFVO willen namelijk een strategie opzetten om (aankomende) filosofiedocenten
hierbij ondersteunen. We denken bijvoorbeeld aan concrete handvatten op de website van de VFVO.

Winnaars Jonge Denkers wedstrijd
bekend!

Spinoza!

Oproep naar de leden

Kennis maken met:
Eveline Boter

In de rubriek ‘Kennismaken met’ interviewt Niels Hexspoor
een willekeurige docent uit het ledenbestand van de VFVO.
Voor deze editie belde hij, geheel coronaproof, met Eveline
Boter. Nota bene een oud studiegenoot aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ik heb filosofie dus van huis uit meegekregen
en op de middelbare school had ik filosofie,
dat was altijd mijn favoriete vak. Ik denk dat
het komt doordat ik uit een sterk reflectief
gezin kom. Stevige discussies aan tafel waren gebruikelijk. Er gaat eigenlijk geen diner
voorbij zonder dat er een of ander naslagwerk
bij wordt gepakt. Dat ligt mij wel. Het is een
beetje als een tweede aard, een levenshouding.
Had je toen je filosofie ging studeren al
voor jezelf duidelijk dat je deze levenshouding in het onderwijs in wilde gaan
zetten?
Nee, zo’n lang plan heb ik nooit gehad. Het
pad was altijd maar een paar stappen voor
me verlicht. Maar ik wist wel voor mezelf
dat de filosofie die ik deed iets betekende
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en ik merkte dat ik vooral de richting van
de praktische filosofie op ging. Toen ben ik
Applied Ethics gaan doen aan de Universiteit
van Utrecht. Ik vind het nog steeds heel erg
leuk om op school aan de leerlingen te laten
zien dat filosofie overal is. En dat het naast
een hersenoefening ook een heel praktisch
toepasbaar iets is.
Tijdens welke lessen komt die praktische
toepasbaarheid van de filosofie het beste
naar voren?
Ik denk toch vooral bij ethiek. Het is een
beetje gek om te zeggen, en we hadden het
liever niet gehad, maar corona is natuurlijk
wel een goudmijn voor filosofielessen. Op
dit moment worden mensen in ziekenhuizen
getraind in het omgaan met code zwart. Zo’n
code zwart is bij uitstek iets waar je ethische
theorieën en ethische reflectie bij nodig hebt
om die op te kunnen stellen en überhaupt om
er mee om te kunnen gaan.

December ‘20
‘21

Hoe ben je met filosofie in aanraking
gekomen?
Ik kom uit een gezin met een vader en een
moeder die beide classicus zijn. Dus ik kreeg
als kind al veel verhaaltjes over mythologie
te horen. En natuurlijk veel Griekse filosofie.
Niet dat ze mij Plato gingen voorlezen, al zou
dat wel heel grappig zijn geweest. Ik heb dat
laatst wel geprobeerd met Kierkegaard bij
mijn eigen zoontje Leo. Hij kwam met Vrees
en Beven aanzetten en riep: ‘Boekje lezen!’.
Toen dacht ik ‘Yes! We gaan al vroeg beginnen’, maar hij haakte al redelijk snel weer

af. Maar ik denk dat als ik zo
door blijf gaan, dan blijft hij
na een tijdje wel zitten, haha.

Spinoza!

Door Niels Hexspoor

Hoi Eveline, wil je jezelf voorstellen voor
de lezers?
Hoi, ik ben Eveline. Ik ben 30. Woonachtig
in Amsterdam en werkachtig in Krommenie
aan het Bertrand Russell College. Dit is het
vierde jaar dat ik er lesgeef. Ik werk er met
veel plezier met alle jaarlagen, behalve de
derde, van het atheneum. Dat zorgt voor veel
variatie.

Wanneer ben je voor jezelf geslaagd als docent?
Ik denk dat je in eerste instantie geslaagd bent als
filosofiedocent als je leerlingen geleerd hebt dat
een gesprek niet het wachten is totdat de ander
klaar is met praten. De activiteit van het filosoferen is heel belangrijk om te leren, denk ik. Vaak
als je een vraag stelt, dan kijken ze aan het begin
nog heel erg naar jou. En ik zeg dan tegen ze
van: ‘Kijk je klasgenoot aan, want zij hebben net
wat gezegd, waar je verder over na kunt denken.
Probeer echt te luisteren naar wat iemand zegt en
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daar op te reageren’. Want dan heb je een gesprek
en anders zeg je gewoon dingen.
Er zijn uiteraard heel veel vaardigheden, die komen kijken bij het filosoferen. Maar ik omschrijf
het vak filosofie op school altijd als denken leren
en leren denken. Dus denken leren: we maken
leerlingen wegwijs in een denktraditie, waarbij ze
leren om teksten te lezen van beroemde filosofen,
om die te begrijpen en te leren om die te duiden.
En aan de andere kant het leren denken: hoe ga
ik daar vervolgens op in? Hoe ga ik dit toepassen? Hoe formuleer ik een eigen gedachte? Hoe
evalueer ik wat deze denker zegt? Hoe voer ik
een filosofisch gesprek? Hoe schrijf ik een essay?
Dat zijn de belangrijkste pijlers van het filosofie
onderwijs.
Daarnaast vind ik ook heel erg belangrijk om
leerlingen denkplezier te leren. Ik weet niet of ze
het lezen en of ze daarop zitten te wachten, maar
boven SE’s schrijf ik altijd: veel succes en veel
plezier! Want ik hoop ook dat ze een beetje van
het filosoferen genieten.
December ‘21

Waar gaat dat essay over?
Het gaat over morele verantwoordelijkheid. Over
dat de meeste mensen het er wel over eens zijn,
dat als je een kleuter in een vijver ziet verdrinken, dat je die dan te hulp moet schieten. Misschien gaat dat dan ten koste van je nieuwe
schoenen, maar toch moet je dat dan wel doen.
En eigenlijk over hoe verwijdering in zichtbaarheid en geografische nabijheid ervoor zorgen dat
mensen zich minder aangesproken voelen in hun
verantwoordelijkheid. Singer ziet daar het onlogische van in: waarom is die verwijdering bepalend
voor onze verantwoordelijkheid? Hoe kan ik rijk
zijn terwijl iemand anders lijdt? Daarbij vind ik
het ook interessant dat Singer zelf probeert te
leven als een utilist, door geld te geven aan goede
doelen.

Ah, daar hebben we weer de koppeling tussen het praktische en het theoretische!
Haha, ja klopt. Maar ik vind het theoretische ook
erg interessant hoor. Ik vind het in de klas vooral
leuk om met leerlingen gedachte-experimenten te
doen. Om ze een experiment te geven en dan te
kijken hoe ze er vervolgens mee omgaan. Bijvoorbeeld het ‘brein in het vat’-experiment van
Putnam is iets waar ze altijd nog op terugkomen.
Ze gaan daar soms helemaal van spacen. En dan
denk ik: ‘oh ja, ik doe dit natuurlijk elke dag’.
En voor sommigen is dit echt een uitstapje: eerst
gaan we naar Frans, en dan leren we woordjes, en
dan gaan we naar filosofie, dan vragen we ons af
of we een brein in een vat zijn, haha. Ik heb wel
gemerkt dat je daar ook een beetje voorzichtig
mee moet zijn. Ik had een leerling die een keer
helemaal panikeerde, die het gewoon echt even
niet meer wist. Toen ze van school ging, kreeg ik
een kaartje met dat ze daar nog steeds van stond
te stuiteren, maar dat ze het uiteindelijk wel heel
waardevol had gevonden.

Spinoza!

Heb je bij dat soort ethische kwesties ook
een favoriete filosoof of een favoriete ethische theorie, die je graag met leerlingen
bespreekt?
Ik heb nooit echt dat ik één filosoof als champion
of als idool zie, maar wat ik wel heel erg leuk
vind is dierethiek. En dan vind ik het bijvoorbeeld heel erg waardevol om te laten zien hoe Peter Singer in Animal Liberation uit de jaren 70 het
utilisme gebruikt om zich in te zetten voor het
dierenwelzijn. Het is een hele concrete filosoof.
Ik denk dat ik het daarom ook zo leuk vind om te
behandelen in de les, omdat wat hij schrijft heel
behapbaar en logisch is. En het spreekt leerlingen
ook aan. Zoals het essay Famine, Affluence and
Morality van Singer over de drowning toddler,
dat staat nog steeds, vind ik.

Sfeerimpressie ICLON studiedag 2021

Door Djamila Nobach

Om 9:30 begint de dag begint natuurlijk met
een goed kopje koffie, waarbij een paar reünies plaatsvinden tussen collega’s. Het kopje
koffie wordt gevolgd door een plenaire openingslezing door Gijs van Oenen om 10:00.
‘Democratie is eigenlijk vooral symbolisch’.
En daarom moeten we die (tegen zichzelf)
beschermen. Mooi. Er komen natuurlijk verschillende filosofen voorbij en aan het einde
van de lezing ontstaat er, logischerwijs, een
kleine discussie met betrekking tot de mate
van emancipatie binnen de democratie.
Om 11:00 is het weer tijd voor een kop koffie en een praatje en rond 11:30 bewegen
we ons richting de lokalen op de vijfde verdieping bewegen, waar diverse workshops
plaats zullen vinden. De workshop van
Joan de Ruiter gaat over ‘scenariodenken’,

December ‘21

Het is 9:00 ’s ochtends. De deelnemende
docenten én stagiairs zijn op weg naar de
ICLON-studiedag. Dit zal mijn eerste studiedag zijn als net afgestudeerde filosofiedocent:
ik heb er veel zin in!

een manier om te sparren over
mogelijke uitkomsten bij diverse
casussen, bedacht door Herman
Kahn. Het gaat hierbij expliciet
niet om het voorspellen van de
toekomst, maar om ons (en de
leerlingen) inzicht te geven over
bepaalde scenario’s aan de hand
van bepaalde variabelen. In het
geval van Denken over Democratie, zou je bijvoorbeeld ‘vrijheid
van meningsuiting’ op de x-as
kunnen zetten en ‘controle van
de pers’ op de y-as. Wat zijn de
Roland van Loosbroek tijdens zijn workshop over diversiteit
mogelijk scenario’s als deze wel of niet
van toepassing zijn in een staat? Op deze
manier worden – vaak complexe – termen zo- Om 12:30 is het tijd om te lunchen. Er is van
als autoriteit, macht en diversiteit inzichtelijk alles: een lekkere soep, kaasbroodjes en cousén concreet gemaakt voor de leerlingen. Een
cous. Allemaal vegetarisch. Ons fysiek gestel
geslaagde workshop dus.
is gevoed en opgeladen. Tijd om onze geest
weer te voeden. Om 13:30 begeef ik me naar
Het is jammer dat je niet op twee plekken
het lokaal waar de volgende workshop zal
tegelijk kan zijn, want de andere workshops
beginnen: ‘Wijsheid en democratie: Evidente
gaan over democratie en diversiteit aan de
tegenstelling of vernuftige paradox’ een lehand van casussen door Roland van Looszing, gegeven door Jip Stam. Hierbij werd het
broek en over het eindexamenboek zelf aan
dilemma van de effectieve bestrijding van code hand van een presentatie van Josette Dae- rona en de middelen hiervoor in de vorm van
men. Zeer de moeite waard ook dus.
maatregelen aangekaart met betrekking tot

Spinoza!

Op 12 oktober vond in Leiden een studiedag plaats
over democratie; het nieuwe eindexamenthema voor
havo. Djamila Nobach doet verslag.
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het democratische vraagstuk: bepalen de experts
of het volk wat er gebeuren moet? Ook tijdens
deze lezing ontsproten meerdere discussies, zoals je
alleen kan verwachten als je twintig filosofen met
elkaar in een klaslokaal zet. Aan het daadwerkelijke dilemma (met bijhorende stellingen) kwamen
we uiteindelijk niet toe, maar dat komt tijdens de
borrel wel.
In één van de twee andere klaslokalen gaf Heleen
van Doremalen een lezing over ‘Democratie en
Persoonlijke Ontwikkeling’ waar de vraag besproken werd of democratie handig, nodig of zelfs
noodzakelijk is voor onze ontwikkeling. Tegelijkertijd was Olle Spoelstra in een ander lokaal
bezig met het aanreiken van praktisch toepasbare,
didactische handvatten voor het behandelen voor
Hoofdstuk 1 van DoD. Heel handig en leerzaam
dus.

Spinoza!

December ‘21

Rond 15:00 werd de dag afgerond met een slotlezing door Bas Rijkema over de weerbare democratie, die zichzelf zal moeten verdedigen aan de hand
van een grens. Maar waar ligt deze nu eigenlijk en
door wie wordt dat bepaald? Ook hier ontstonden
– uiteraard – verschillende discussies. Leuk.
Om 16:00 was het tijd voor een welverdiende borrel na een ontzettende leerzame dag.
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‘Op naar een ander filosofie-examen’gestoeld op het baccalaureaat

Om het eindexamen te halen moeten leerlingen in 6 vwo voor het onderwerp ‘het
goede leven en de vrije markt’ een waslijst
aan filosofen, stromingen, begrippen en
opsommingen kunnen reproduceren. Deze
nadruk op reproductie kost onderwijstijd
en gaat daarom ten koste van datgene waar
het bij filosofieonderwijs om draait: het
stilstaan bij de dingen, het oproepen van
verwondering, het kritisch onderzoeken
van onze eigen vooronderstellingen en
het gezamenlijk en individueel nadenken
over wat goed, waar en mooi is. De huidige
opzet van het examen heeft ertoe geleid dat
docenten zich in toenemende mate bezig
hebben moeten houden met teaching to the

Al jaren wordt er door filosofiedocenten
geklaagd over de trend om steeds meer stof
voor te schrijven aan examenleerlingen.
Deze kritiek heeft er nu toe geleid dat er in
de nieuwe opzet van het CSE gewerkt gaat
worden met minder eindtermen, minder
stof en meer nadruk op filosofische vaardigheden (Oosthoek, 2021, p. 35). Zo is bij
havo het aantal eindtermen van 63 (syllabus 2021) naar 38 (syllabus 2022) gegaan, en
worden er drie grote vragen over ‘democratie’ behandeld (in plaats van de zes vragen
die er in het voorgaande examenonderwerp
over ‘persoonlijke identiteit’ werden behandeld). In de concept syllabus 2024 voor het
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vwo is het aantal eindtermen zelfs van 77
naar 23 gegaan, en het aantal hoofdstukken
van 11 naar 4. De implicatie hiervan is dat
de aard van de examens zal moeten veranderen. Immers, er is simpelweg minder wat
leerlingen aan stof kunnen reproduceren.
Tijdens de bespreking van het eindexamen
vwo 2021, eerste tijdvak was de algemeen
gedeelde klacht dat het examen uit te veel
vragen bestond. Examenkandidaten moes-

December ‘21

Door Yoram Stein

De noodzaak van een ander examen

test, terwijl leerlingen zich steeds meer zijn
gaan onderwerpen aan ‘boulimia leren’:
leerlingen proppen zich voorafgaand aan
het examen vol met wat zij beschouwen als
betekenisloze informatie die ze uitkotsen
op het CSE en vervolgens voor de rest van
hun leven kwijt zijn.

Spinoza!

Er waart een spook door onderwijzend Nederland – het
spook van het verzet tegen het centraal schriftelijk eindexamen in zijn huidige vorm. In dit artikel pleit ik ervoor
ons licht op te steken bij het Franse onderwijs waar het
baccalaureaat filosofie reeds in 1808 werd ingevoerd. Bij
het Franse eindexamen moeten leerlingen in vier uur tijd
een essay schrijven in antwoord op een filosofische vraag. In
onderstaande wil ik graag uitleggen waarom het naar mijn
mening noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is om het huidige
examen aan te passen en meer te laten lijken op het Franse
baccalaureaat.

De klachten vanuit het veld en de nieuwe syllabi vormen een dwingende reden om ook de
eindexamens zelf te veranderen. Deze zullen
zich minder op kwantiteit en meer op kwaliteit
moeten gaan richten, minder op reproductie en
meer op vaardigheden.

De wenselijkheid van het Franse model

Hoe zou een examen filosofie over ‘het goede
leven en de vrije markt’ eruitzien wanneer wij
over zouden stappen op het Franse model? Dan
zouden leerlingen in plaats van 25 losse vragen
één grote vraag krijgen waar zij hun tanden in
kunnen zetten. Laat hen bijvoorbeeld een groot
essay schrijven over de vraag of de vrije markt
bijdraagt of afbreuk doet aan het goede leven.
Aan zo’n essay worden vanzelfsprekend duidelijke eisen gesteld. Leerlingen moeten niet alleen nadenken over wat hun eigen standpunt
in deze kwestie eigenlijk is, welke filosofische

theorieën en begrippen zij
zouden kunnen gebruiken
om hun eigen standpunt te
ondersteunen, en met welke
filosofische stromingen zij in discussie zouden
moeten gaan, maar zij moeten ook nadenken
over de wijze waarop je zo’n vraag systematisch
aan moet pakken door bijvoorbeeld deelvragen
te identificeren, goede voorbeelden te vinden die
hun punt kunnen illustreren, enzovoorts.

Om te bepalen of zo’n examen naar Frans model
daadwerkelijk een beter alternatief vormt op
het huidige CSE, moeten we eerst de prealabele
vraag stellen: wat is een goed filosofie-examen?
Een antwoord daarop zou kunnen zijn: een goed
filosofie-examen toetst in hoeverre de doelen van
het filosofie onderwijs behaald zijn. De site van
de VFVO omschrijft de doelen van filosofieonderwijs: ‘Bij filosofieonderwijs leren middelbare
scholieren zich verhouden tot zichzelf, anderen
en de wereld om hen heen. Naast kennis van de
filosofische ideeëngeschiedenis en het leren van
kritische denkvaardigheden, staat het ontwikkelen van een eigen, weloverwogen visie op maatschappelijke, wetenschappelijke en existentiële
vraagstukken centraal.’
Als het waar is dat een goed filosofie-examen de
doelen van het filosofieonderwijs toetst, en als
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de doelen van het filosofieonderwijs inderdaad
degenen zijn die door de VFVO geformuleerd
zijn op de website, dan is het evident dat het
Franse examen een beter examen voor filosofie
is dan het Nederlandse. Immers, er wordt aan
leerlingen die examen doen in het Franse model
in de eerste plaats gevraagd om hun eigen visie
te formuleren als antwoord op een open, filosofische vraag, terwijl dat in het Nederlandse model
niet of nauwelijks gebeurt. Om hun eigen onderbouwde visie onder woorden te brengen, moeten
leerlingen bij het baccalaureaat niet alleen duidelijk maken dat zij beschikken over kennis van
de filosofische ideeëngeschiedenis, maar moeten
zij ook zelfstandig en kritisch nadenken, terwijl
leerlingen die examen doen in het Nederlandse
model steeds weer moeten nadenken over dezelfde vraag: welke eindterm moet ik nu uitwerken?
Er zijn nog twee andere argumenten om het
Franse examen te prefereren boven het Nederlandse. Ten eerste, Nederlandse leerlingen moeten in de huidige opzet voor het examen veel
losstaande feiten kunnen reproduceren, terwijl
het in de essayopdracht er om gaat om de feiten
te begrijpen in hun samenhang tot elkaar en in
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ten in hun geest van hot naar her rennen: ‘leg
Smith uit’, ‘leg Plato uit’, ‘leg de Reformatie uit’,
‘leg de Stoa uit’, ‘leg Heidegger uit’, ‘leg Latour
uit’, leg het verschil uit tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model’, enzovoorts,
enzovoorts. In al dit reproductiegeweld verdwijnt
de aandacht voor het verschil tussen goede en
slechte formuleringen, sterke en zwakke argumentaties, kritische en gemakzuchtige oordelen.

Als het waar is dat een goed filosofie-examen de
doelen van het filosofieonderwijs toetst, en als de doelen van het filosofieonderwijs inderdaad degenen zijn
die door de VFVO geformuleerd zijn op de website, dan
is het evident dat het Franse examen een beter examen voor filosofie is dan het Nederlandse.

rijk te beseffen hoe weinig overtuigingskracht dit
argument heeft. Immers, de opdracht om een lang
essay te produceren is al sinds jaar en dag dé manier waarop filosofie-examens worden afgenomen
– niet alleen in Frankrijk zelf, maar ook op dertien Europese scholen in verschillende landen. Nu
moet je daar ook nog even bij optellen dat filosofie
in Frankrijk – anders dan in Nederland - een verplicht eindexamenvak is. Zouden de Fransen dan
werkelijk al meer dan tweehonderd jaar toestaan

Echter, het is helemaal niet nodig om het baccalaureaat in deze opzet te volgen. Immers, we
hebben hier te lande al veel ervaring met het
nakijken van essays. We hoeven alleen de rubric die we nu al gebruiken tijdens de Nationale
Filosofie Olympiade enigszins aan te passen, en
dan zou deze zo gebruikt kunnen worden voor het
beoordelen van examen-essays (Velema en Groza,
2021, p. 222). Er zijn ook andere rubrics denkbaar
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die nog preciezer aangeven welke elementen een
goed essay dient te bevatten. Het voert te ver om
in dit artikel alle mogelijke manieren te bespreken
om essays aan de hand van transparante, heldere
criteria te beoordelen en welke daarvan het meest
geschikt zijn om te gebruiken bij het toekomstige
examen filosofie. Dit lijkt mij echter wel een goed
onderwerp op een nog te organiseren studiedag
over het nieuwe filosofie-examen naar Frans model. Daar zouden we dan ook kunnen bespreken
welke elementen van het huidige examen we wel
graag in stand willen houden (ik denk dan bijvoorbeeld aan de examenonderwerpen die iedere
vier jaar wisselen).

De vakvereniging aan zet

Ik heb hier betoogd dat het toetsen van filosofische en algemene vaardigheden (zoals gebeurt in
het Franse baccalaureaat) op het CSE noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is. Helaas lijkt het erop
dat deze mening niet echt wordt gedeeld door
de mensen die de filosofie-examens namens ons
maken. Frans van Dorp, die als filosofiedocent betrokken is bij het maken van de examens voor het
Cito, twijfelt in zijn artikel in ‘Filosofie op school’
hardop of filosofische vaardigheden zoals ‘kritisch
denken’ überhaupt getoetst zouden moeten worden op het CSE: ‘Is het (…) wel mogelijk en wenselijk om kritisch denken (centraal) te toetsen?
Als open dialogisch onderzoek met ongewisse uitkomsten laat kritisch denken zich moeilijk rijmen
met eenduidige, verantwoorde, betrouwbare, cor-
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dat de filosofie-examens op subjectieve, willekeurige wijze worden nagekeken?
Franse examens worden beoordeeld door een
eerste en een tweede corrector. Als de oordelen
van de eerste en de tweede corrector te ver uiteen
liggen, wordt er een derde corrector bij gevraagd.
Het is duidelijk dat in dit model meer vertrouwd
wordt op het ‘timmermansoog’ van de professionele filosofiedocent dan op een gestandaardiseerde
set regels aan de hand waarvan de beoordelaar
te werk moet gaan. Er is wel een correctievoorschrift, maar deze geeft eerder
We hoeven alleen de rubric die we nu al gebruiken suggesties aan de docent dan dat
tijdens de Nationale Filosofie Olympiade enigszins deze dwingend voorschrijft hoe
aan te passen, en dan zou deze zo gebruikt kunnen er moet worden nagekeken. In die
worden voor het beoordelen van examen-essays. zin is het Franse examen wellicht
‘subjectiever’ te noemen dan het
Nederlandse, als je tenminste denkt dat werken
De mogelijkheid om het Franse examen
volgens een vaststaand protocol objectiever is dan
eenduidig na te kijken
het professionele oordeel van twee vakmensen
Het belangrijkste argument tegen een examen
naar Frans model is dat de beoordeling daarvan te die hun expertise, ervaring en gezond verstand
gebruiken om het specifieke geval te beoordelen.
subjectief en willekeurig zou zijn. Het is belang-

Spinoza!

relatie tot de eigen leefwereld en cultuur, hetgeen meer recht doet aan wat ‘filosofische kennis’ eigenlijk is. Ten tweede, in het Franse model
worden leerlingen getoetst op het vermogen om
helder en duidelijk, consistent en goed gestructureerd te schrijven en te argumenteren, een vaardigheid waar leerlingen die de middelbare school
verlaten iets aan hebben, in tegenstelling tot het
tijdelijk uit het hoofd leren van 77 eindtermen en
de vaardigheid om antwoord te geven op gestandaardiseerde toetsvragen.

rigeerbare en herhaalbare toetsing via (centrale)
examens. Is het toetsen van kritisch denken dan
nog wel wenselijk? Wordt filosofie daarmee niet
te veel gereduceerd tot een setje ‘nuttige’ vaardigheden?’ (Van Dorp, 2021, p. 296).

Ik wil Aris Beemster, Jan Drentje, Wiebe Sabelis,
Jaron Schoone en Martin Struik hartelijk danken
voor het actief meedenken aan de totstandkoming
van dit artikel en ook voor het kritiek leveren op
eerdere versies ervan.

Het lijkt mij dan ook tijd dat de leden van de
vakvereniging zich uitspreken. Willen wij verder
met het oude, reproductieve examen? Willen wij
door met een examen dat bestaat uit een verzameling losstaande vragen? Willen wij een correctievoorschrift waarin ‘het goede antwoord’ staat?
Het zal duidelijk zijn dat mijn eigen antwoord op
deze vragen een driewerf ‘nee’ is. Ik vind dat wij
als vakvereniging bij het Cito moeten aandringen
op een examen dat bijdraagt aan de kwaliteit van
het filosofie onderwijs, en dat de kwaliteit van
het filosofie onderwijs toetst, en niet enkel reproductie. In plaats van dat wij ons aanpassen aan de
eisen van het Cito dient het Cito zich naar mijn
mening aan te passen aan de eisen die wij aan
kwalitatief filosofie onderwijs stellen. Als wij als
vakvereniging voor filosofiedocenten deze stap
zetten, kunnen de geschiedenisdocenten (die ook
balen van een extreem reproductief examen) zich
daarbij aansluiten. Ik zou zeggen: vakdocenten
aller scholen, verenigt u. We hebben niets dan
geestdodendheid te verliezen, en er is een wereld
te winnen!

Oosthoek, D. (2021). ‘Een halve eeuw filosofie
in het voortgezet onderwijs in Nederland’. In D.
Berendsen, N. Kienstra, K. Poortier & F. Rombout
(red.), Filosofie op school; handboek vakdidactiek
filosofie (p. 35). Amsterdam: Boom.
Velema, F., Groza, T., (2021). ‘Het schrijven van
een filosofisch essay’. In D. Berendsen, N. Kienstra,
K. Poortier & F. Rombout (red.), Filosofie op school;
handboek vakdidactiek filosofie (p. 222). Amsterdam: Boom.

filosofieolympiade.nl/criteria
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Van Dorp, F. (2021). ‘Het toetsen van filosofische
denkvaardigheden’. In D. Berendsen, N. Kienstra,
K. Poortier & F. Rombout (red.), Filosofie op school;
handboek vakdidactiek filosofie (p. 296). Amsterdam: Boom.
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Voorbeeld baccalaureaat filosofie examen
EUROPEES BACCALAUREAAT 2021

EUROPEES BACCALAUREAAT 2021
FILOSOFIE
Centrale vraag
Zou de filosofie zich moeten richten op het zoeken naar universele waarheden
of op het ontwikkelen van een persoonlijke wereldbeschouwing?

FILOSOFIE

DATUM: 3 Juni 2021
DUUR VAN HET EXAMEN:

4 UUR (240 minuten)

TOEGESTANE HULPMIDDELEN:

geen

INSTRUCTIES:
Schrijf een samenhangend filosofisch essay waarin u antwoord geeft op de centrale vraag.
Daarbij geeft u uw standpunt weer dat is gebaseerd op de filosofen die u heeft bestudeerd
en op de eigen leefomgeving en huidige cultuur.
U geeft verbanden aan tussen de centrale vraag en de centrale tekst en u betrekt daarbij
minstens twee van de vier denkgebieden die u heeft bestudeerd. Als u wilt, kunt u ook
gebruik maken van de ondersteunende vragen, de ondersteunende tekst en het
ondersteunende beeld.

BEOORDELING:
Er wordt een cijfer tussen 1 en 10 gegeven op grond van de volgende beoordelingscriteria:
Begrip van de centrale filosofische vraag of vragen
De opbouw en verantwoording van het eigen standpunt
Het juiste gebruik van filosofische vakkennis
De mate van filosofische reflectie en filosofische analyse
Het verband met denkbeelden of voorbeelden uit tenminste twee denkgebieden
Het verband tussen enerzijds filosofische theorieën en filosofische begrippen,
analyse, argumenten en anderzijds de eigen leefwereld en huidige cultuur e.d.
 Het juiste gebruik van de filosofische terminologie
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Karl Jaspers, Was ist Philosophie, 1953
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Over wat filosofie is en wat de waarde van filosofie is, verschillen de meningen. Iemand
kan er bijzondere inzichten van verwachten of iemand kan het onverschillig ter zijde
leggen omdat het over denken zonder inhoud gaat. Iemand kan er met ontzag naar kijken
omdat het betekenisvolle inspanningen zijn van bijzondere mannen of het verachten als
overbodig piekeren van dromers. Men houdt het voor een zaak dat iedereen aangaat en
daarom uiteindelijk eenvoudig en begrijpelijk moet zijn, of men houdt het voor zo moeilijk
dat het hopeloos is om zich ermee bezig te houden. Wat onder de naam filosofie naar
voren treedt, laat inderdaad voorbeelden zien die deze tegenovergestelde beoordelingen
ondersteunen.
Voor een wetenschappelijk mens is het ernstigste bezwaar dat de filosofie geen algemeen
geldige resultaten geeft, iets dat men kan weten en daarmee kan bezitten. Terwijl de
natuurwetenschappen op hun gebied overtuigend zekere en algemeen geaccepteerde
kennis heeft verworven, heeft de filosofie dat ondanks duizenden jaren van inspanningen
niet bereikt. Het valt niet te ontkennen: in de filosofie is geen unanimiteit over wat
definitieve kennis is. Wat op grond van dwingende redenen voor iedereen wordt erkend en
daarmee onderdeel van wetenschappelijke kennis is geworden, is geen onderdeel meer
van de filosofie, maar heeft dan betrekking tot een specifiek kennisgebied.
Het filosofische denken wordt ook niet, zoals de bij de natuurwetenschappen, gekenmerkt
door vooruitgang. Wij zijn natuurlijk veel verder dan Hippocrates, de Griekse arts. We
kunnen echter nauwelijks zeggen dat we verder zijn dan Plato. Slechts in de
wetenschappelijke bagage zijn we verder. In het filosoferen zelf hebben we waarschijnlijk
nauwelijks zijn niveau bereikt.
Het moet in de aard van de filosofie liggen dat elke vorm van filosofie, in onderscheid van
de natuurwetenschappen, de unanieme erkenning van allen ontbeert. De soort van
zekerheid in de filosofie is niet van de wetenschappelijke soort, namelijk die voor iedereen
gelijk is, maar van een zeker stellen, waar bij het welslagen daarvan de hele mens
betrokken is. Terwijl natuurwetenschappelijke kennis afzonderlijke objecten betreft, waarbij
de kennis daarover niet voor iedereen noodzakelijk is, gaat het bij de filosofie over alles
wat is, over wat de mens als mens aangaat, om waarheid die, als zij oplicht, dieper ingrijpt
dan elke natuurwetenschappelijke kennis.
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Centrale tekst

EUROPEES BACCALAUREAAT 2021
FILOSOFIE
Ondersteunende vragen






Is het mogelijk om objectieve of intersubjectieve kennis van de wereld te hebben of
worden we altijd beperkt door ons subjectief perspectief?
Waarom streven wij naar de waarheid?
Heeft de filosofie minder betrekking op de waarheid dan de natuurwetenschappen?
Zijn er universele waarheden in de ethiek of in de politieke filosofie?
Wat is de rol van de filosofie voor de individuele mens wat is de rol van de filosofie voor
de maatschappij als geheel?

Ondersteunende tekst
Van oudsher heeft filosofie beweerd een wetenschap te zijn. Sterker nog, het heeft
beweerd dat zij de wetenschap is die aan de hoogste theoretische eisen voldoet en het
mogelijk maakt een ethisch-religieus leven te voeren gebaseerd op zuiver rationele
normen. Deze bewering is soms met veel passie en soms met minder passie naar voren
gebracht, maar is nooit teruggenomen, zelfs niet in tijden dat de interesse in en de
mogelijkheid van zuivere theorie gevaar liep om te verdwijnen of toen religieuze machten
de vrijheid van theoretisch onderzoek sterk beperkten.
Edmund Husserl, Filosofie als strikte wetenschap, 1911
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Ondersteunend beeld:

Bruegel, De parabel der blinden, 1568
3/3
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Over het huidige centraal examen filosofie

Er bestaat een aantal misverstanden rondom het filosofie-examen dat ook terugkomt
in het betoog van Stein. Namelijk dat Cito
zou bepalen hoe de filosofie-examens eruitzien, dat het centraal examen bepalend is
voor de kwaliteit van het filosofie-onderwijs en dat het filosofie-examen vooral
reproductief zou zijn.
Cito bepaalt hoe de filosofie-examens
eruitzien?
Vanuit de redactie van Spinoza! zijn wij
als toetsdeskundigen filosofie bij Stichting
Cito gevraagd te reageren op het betoog
van Stein. Dat zijn betoog voor een belangrijk deel aan Cito is geadresseerd, kan zijn
ingegeven door het beeld dat Cito hoofd- of

Het CvTE is namens de
overheid verantwoordelijk voor de centrale
examens. CvTE schrijft in samenwerking
met docenten en andere deskundigen de
examenstof en eindtermen voor. Via een
syllabuscommissie filosofie bepaalt het
CvTE de kaders waarbinnen examens
worden geconstrueerd en via een vaststellingscommissie filosofie stelt het de examens filosofie vast. Ook de normering van
het examen is een wettelijke taak van het
CvTE.
Dat wij als toetsdeskundigen van Cito de
vorm van het filosofie-examen zouden
bepalen en zouden kunnen besluiten om
over te gaan naar een essay als centrale af-
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sluiting is een misvatting of spookbeeld.
Wij adviseren namens Cito omtrent de
toetsbaarheid van examenstof en construeren filosofie-examens binnen de kaders
van de opdracht die ons vanuit het CvTE is
gegeven. Als Stein stelt dat Cito zich moet
aanpassen aan de eisen aan kwalitatief
filosofieonderwijs vanuit de vakvereniging,
dan gaat hij eraan voorbij dat die vakvereniging al via docentenleden is vertegenwoordigd in de verschillende commissies
van CvTE en dat die commissies de kaders
van het filosofie-examen bepalen. Steins
betoog zou daarom niet gericht moeten zijn
aan Cito maar aan de VFVO en aan het
CvTE.
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door Frans van Dorp en Stijn Ockeloen,
toetsdeskundigen Stichting Cito

Misverstanden

eindverantwoordelijk is
voor de centrale examens. Die examens construeert Cito echter in
opdracht van het CvTE,
het College voor Toetsen
en Examens.
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In zijn betoog Op naar een ander filosofie examen stelt Yoram Stein dat er
een spook door het Nederlandse onderwijs waart, een spook van verzet tegen het examen in zijn huidige vorm. We zijn blij dat hij met zijn betoog een
publieke discussie voert over de wijze waarop we filosofieonderwijs willen
examineren. We denken echter dat Stein uitgaat van enkele misverstanden
(spookbeelden) rondom de examenpraktijk en het huidige centraal examen
filosofie. In onze reactie willen we eerst deze misverstanden rechtzetten om
vervolgens de voor- en nadelen van het essay als centraal examen tegenover
de huidige vorm van het centraal examen te inventariseren. Tot slot bespreken we enkele denkbare varianten van het centraal examen. Hiermee hopen
we de discussie binnen de vakvereniging over de vorm van het centraal examen inhoudelijk te ondersteunen en versterken.

Desalniettemin reageren we graag op het betoog
van Stein. Het biedt ons de gelegenheid duidelijk
te maken wat wij met de filosofie-examens op het
oog hebben en hoe we daarmee het belang van
ons vak, filosofie in het voorgezet onderwijs, willen dienen.
Het centraal examen bepaalt de kwaliteit van
het filosofie-onderwijs?
Centrale examens filosofie leggen een haalbare
landelijk gelijke lat voor alle leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau (filosofie havo of vwo).
Ze blijken over de jaren heen zeer betrouwbaar
te zijn in het meten van de beheersing van de
examenstof en dragen daarmee bij aan een stevige verankering van ons vak in het voortgezet
onderwijs. Wat we beogen noch bewerkstelligen,
is vanuit het centraal examen bepalen wat kwalitatief goed filosofieonderwijs is. Kritiek op het
centraal examen kan zijn dat het leidt tot ‘teaching to the test’ omdat docenten, volgens ons
ten onrechte, worden afgerekend op de examenresultaten van hun leerlingen. Maar kan dat het
centraal examen aangerekend worden of betreft
dat eerder de wijze waarop door anderen met de
data van Cito wordt omgegaan?
Nederland kent een examensysteem dat bestaat
uit een schoolexamen (SE) en een centraal schrif-

telijk examen (CSE). Die examens vormen samen
het zogeheten eindexamen. Het eindcijfer van een
filosofieleerling wordt voor de helft bepaald door
het SE en voor de andere helft door het CSE. Het
SE wordt op school geconstrueerd door docenten
die lesgeven aan de leerlingen bij wie de SE’s worden afgenomen. Aan die SE’s kunnen docenten
allerlei verschillende vormen geven waarvan zij
zelf denken dat die passen bij goed filosofieonderwijs. Er is in principe ook geen tweede correctie
van de SE’s en de mogelijkheden van docenten om
heel dicht bij de eigen idealen van goed filosofieonderwijs te blijven zijn erg groot. Het SE is bij
uitstek de plaats voor het toetsen van filosofische
vaardigheden die in andere examens minder uit te
verf kunnen komen. Dit deel van het eindexamen,
het SE, kan uitblinken in validiteit – meten wat je
wilt meten – zoals individuele docenten dit opvatten met betrekking tot goed filosofie-onderwijs.
Het CSE aan de andere kant is gebaseerd op de
eindtermen zoals die in de syllabi voor filosofie
te vinden zijn. Die eindtermen zijn landelijk voor
alle docenten filosofie (havo dan wel vwo) hetzelfde en verwijzen naar de leerstof van om de
vier jaar wisselende examenonderwerpen waarin
specifieke aspecten van de domeinen van het
schoolvak filosofie worden uitgediept. Die leerstof wordt opgesteld door een syllabuscommissie
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van CvTE waarin filosofiedocenten namens de
vakvereniging VFVO een prominente en beslissende plaats innemen. Cito en SLO hebben hierin
alleen een adviserende functie. Op basis van de
eindtermen in dergelijke syllabi worden eveneens door filosofiedocenten – onder leiding van
toetsdeskundigen van Cito – centrale examens
geconstrueerd. In dit constructieproces worden de
examens bovendien extern gescreend door weer
andere docenten filosofie vo. Tot slot worden in
het constructieproces de examens gecontroleerd
en uiteindelijke vastgesteld door een vaststellingscommissie filosofie van CvTE waarin wederom
andere filosofiedocenten zitting hebben. Zowel
in de ontwikkeling van de leerstof als tijdens de
constructie en screening van de centrale examens
als in de controle en vaststelling ervan spelen
telkens verschillende filosofiedocenten een belangrijke rol. Op die manier zijn bij elk examen
filosofie zo’n tien filosofiedocenten betrokken
geweest. Deze borging in het filosofieonderwijs
maakt het mogelijk om het CSE enerzijds goed te
laten aansluiten op de praktijk van dat onderwijs
en anderzijds voldoende gedragen te laten zijn om
als landelijke meetlat voor filosofische vaardigheden van leerlingen te kunnen dienen. Die meetlat
bestaat uit examens die op allerlei verschillende
manieren (eindtermen, contexten, casussen,
vraagvormen) filosofische vaardigheden van leer-
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Het SE is bij uitstek de plaats voor het toetsen
van filosofische vaardigheden die in andere examens minder uit te verf kunnen komen.

Het examenprogramma bevat
onder andere Domein A, de
vaardigheden van filosofie zoals
die getoetst kunnen worden. In
een bijlage bij de syllabi staat een
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uitwerking van die vaardigheden, gerubriceerd
naar begrijpen, analyseren, creëren en kritiseren. Voor een toelichting op deze vier filosofische
denkvaardigheden verwijzen we behalve naar
examenblad.nl ook naar het hoofdstuk Het toetsen van filosofische denkvaardigheden in het
Handboek vakdidactiek Filosofie op school, naar
de PowerPointpresentatie van onze workshop
tijdens de afgelopen studiedag van de VFVO en
naar Het vanzelfsprekende van filosofieonderwijs
in Verwonderenderwijs. Het rubriceren van de
filosofische vaardigheden heeft tot doel gehad het
schoolvak filosofie centraler te positioneren in het
voortgezet onderwijs door duidelijker te maken dat
creatief en kritisch denken tot de kernvaardigheden van het vak filosofie behoren.
In het CSE worden deze vier filosofische vaardigheden getoetst, in een vaste verhouding tot elkaar,
zoals opgedragen vanuit het CvTE. Als reproductief
geldt vanuit de taxonomie van Bloom in het CSE
alleen de filosofische vaardigheid begrijpen, die
allesbehalve de hoofdmoot van de getoetste vaardigheden in het examen vormt. In deze filosofische
vaardigheid begrijpen zijn memoriseren en toepassen verdisconteerd. De vaardigheden analyseren,
creëren en kritiseren zijn elk, naar analogie van
de hogere denkvaardigheden in de taxonomie van
Bloom, productief van aard. Vanuit dit onderwijskundig perspectief is ook het beeld van het CSE als
overwegend reproductief niet terecht.
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Het filosofie-examen is vooral reproductief?
Stein zal het niet eens zijn met onze stelling dat
het centraal examen zich richt op de beheersing
van filosofische vaardigheden door leerlingen. Volgens hem is het CSE filosofie vooral reproductief
en staat het ver af van echte filosofische vaardigheden. Zoals eerder opgemerkt biedt het SE, als helft
van het eindexamen, docenten volop mogelijkheden om de vaardigheden te meten die volgens hen
de echte filosofische vaardigheden zijn. Precies
vanwege het feit dat docenten van mening kunnen verschillen over wat goed onderwijs in hun
vak inhoudt, wat de meeste nadruk moet krijgen
in dat onderwijs en hoe dat getoetst moet worden,
bestaat in Nederland het SE als zelfstandig examen
naast het CSE. Het CSE moet op
betrouwbare wijze een landelijke
meting zijn, en in die zin ook
voorspelbaar gelijkvormig. Het
CSE toetst meetbare filosofische
vaardigheden, gebaseerd op en
gedekt door de syllabi en eindtermen die voor zowel filosofiedocenten als examenmakers leidend
zijn.
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lingen meten. Daarbij construeren we het CSE op
zo’n manier dat we, binnen de gegeven kaders, zo
goed mogelijk in staat zijn om een onderscheid te
maken tussen leerlingen die de leerstof en vaardigheden onvoldoende, voldoende of goed beheersen.
Het CSE kan daardoor een hoge betrouwbaarheid
hebben: weten wat je meet.
Het CSE richt zich niet op de kwaliteit van het
filosofie-onderwijs maar op de beheersing van
filosofische vaardigheden, voor zover die op betrouwbare wijze landelijk meetbaar is, zonder bekend te zijn met de individuele leerlingen en hun
filosofische ontwikkeling. Het beeld dat het CSE
losgezongen van de praktijk de kwaliteit van het
filosofieonderwijs zou bepalen, is een spookbeeld.

We onderschrijven het onder docenten breder
gedragen geluid dat de examenonderwerpen in
de laatste jaren te omvangrijk zijn geworden. De
syllabi nieuwe stijl (havo Democratie en vwo
Mens, techniek en wetenschap) brengen, onder
andere op advies van Cito, een halt toe aan de
steeds verder uitdijende omvang van de leerstof

leggen. Wat dat betreft is de kritiek van Stein
onterecht, inclusief zijn ‘berekening’, omdat die
in tegenspraak is met wat er feitelijk in opgaven
en correctievoorschriften gebeurt.

De kritiek van Stein dat de op de eindtermen gebaseerde examenopgaven zouden leiden tot een
correctievoorschrift dat op onfilosofische wijze
maar één antwoord toelaat herkennen we niet.
Op filosofische vragen is inderdaad per definitie
geen eenduidig antwoord mogelijk. Dat neemt
niet weg dat leerlingen kennis moeten hebben
van antwoorden die in de filosofische traditie
op filosofische vragen zijn gegeven, die bovendien moeten kunnen worden toegepast in nieuw
aangeboden contexten in een examen. Bij de
toetsing hiervan is het goed mogelijk om in het
correctievoorschrift via een ‘element van een
goed antwoord’ aan te geven wat de minimale
vereisten zijn voor zo’n goed antwoord. Doorgaans zijn er verschillende manieren waarop dat
goede antwoord kan worden uitgewerkt. Van
zo’n mogelijke uitwerking is in het correctievoorschrift altijd een voorbeeld gegeven. Van
de andere kant bestaan de filosofie-examens wel
degelijk uit tal van argumentatievragen waarbij alternatieve antwoordmogelijkheden zijn
gegeven, waarbij je bijvoorbeeld voor of tegen
kunt argumenteren, een eigen standpunt kunt
bepalen of waarbij je een nieuw verband moet

Wij zijn voorstander van een verruiming van de
mogelijkheden voor het toetsen van creatief en
kritisch denken in het centraal examen. Vandaar ook onze inzet voor de eerdergenoemde rubricering van de filosofische denkvaardigheden,
voor de syllabi nieuwe stijl en voor het behoud
van wisselende en verdiepende examenonderwerpen waarin de filosofische vaardigheden
volop worden uitgewerkt. Hoe deze verruiming
precies moet worden vormgegeven in centrale
examens, daarover kan worden getwijfeld, zoals
in het hoofdstuk over toetsing in het handboek
vakdidactiek filosofie gebeurt. Dat Stein zelfs
deze onderzoekende twijfel bekritiseert, verbaast ons zeer. Het is niet door afwezigheid van
kennis omtrent onderzoek naar kritisch denken dat wordt getwijfeld over de wenselijkheid
en mogelijkheid van het centraal toetsen van
kritisch denken. Integendeel, de twijfel komt
juist voort uit ons exploratieve literatuur- en
praktijkonderzoek naar de conceptuele kaders
van kritisch denken en het toetsen daarvan,
waarin het onderzoek naar kritisch denken van
Floor Rombout een centrale plaats heeft gehad.
In ons onderzoek construeerde een groep do-
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Volgens Stein moeten leerlingen in het CSE
vooral ‘eindtermpje raden’. Deze karakterisering
doet wat ons betreft geen recht aan wat er door
leerlingen én docenten aan inspanning wordt
geleverd om de leerstof waar de eindtermen naar
verwijzen in voldoende mate te beheersen. Die
beheersing vraagt van leerlingen veel filosofisch
inzicht.

en de daarbij geformuleerde eindtermen. De
eindtermen zijn daarbij waar mogelijk samengevoegd en de structuur van de leerstof wordt
daarmee naar voren gebracht.

Spinoza!

Dat gezegd hebbende zouden we als examenmakers wel graag beschikken over heldere en
voor iedereen transparante criteria op basis
waarvan we de argumentatievaardigheden kunnen toetsen. De huidige voorgeschreven kaders
bevatten die criteria nog niet. De herziening van
het examenprogramma, vanuit curriculum.nu,
biedt mogelijkheden om domein A nader uit te
werken. Om in de huidige examens correctoren
houvast te bieden bij de beoordeling van argumentaties van leerlingen, voegen we een criterium uit de leerstof toe aan de hand waarvan de
argumentatie moet worden vormgeven.

Laten we daarom ingaan op wat Stein in positieve
zin naar voren brengt: het essay als examen, naar
Frans model. Volgens Stein is het goed mogelijk
om leerlingen bij het examenonderwerp ‘Het
goede leven en de vrije markt’ een groot essay te
laten schrijven over de vraag of de vrije markt
bijdraagt of afbreuk doet aan het goede leven.
Daarbij moeten leerlingen de vraag systematisch
benaderen met deelvragen, goede voorbeelden,
filosofische theorieën en begrippen waarmee zij
hun standpunt kunnen ondersteunen evenals
filosofische stromingen waarmee ze in discussie
gaan.
Voor- en nadelen van het essay
We zijn het eens met Stein dat het essay een goede toetsvorm is om leerlingen zelfstandig en kritisch te laten nadenken. En we ondersteunen de
onderwijsdoelen die hij daarbij aanhaalt, namelijk zich leren verhouden tot zichzelf, tot anderen
en de wereld en het ontwikkelen van een eigen,
weloverwogen visie op maatschappelijke, wetenschappelijke en existentiële vraagstukken, naast
kennis van de filosofische ideeëngeschiedenis en
het leren van kritische denkvaardigheden. En net
als Stein zijn wij verheugd over de Nederlandse
Filosofie Olympiade (NFO) die zich tot doel heeft
gesteld om excellente filosofieleerlingen bij elkaar
te brengen, hun interesse in filosofie te stimuleren en een essaywedstrijd te organiseren waarbij
de leerlingen in drie uur tijd een essay schrijven
naar aanleiding van een ter plekke uitgereikt citaat. Het is daarbij volgens ons wel belangrijk om
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de verschillende middelen, doelen en omstandigheden van de examens die onderdeel zijn van het
eindexamen, de SE’s en het CSE, en de NFO naast
elkaar te zetten. De verschillen tussen SE en CSE
zijn eerder al uiteengezet. De NFO is daarnaast
een wedstrijd voor excellente essayschrijvers en
geen verplicht examen voor alle filosofieleerlingen.
Stein kan de doelen van zijn filosofieonderwijs in
de huidige onderwijspraktijk zeer goed toetsen
door een of meerdere SE’s af te nemen in de vorm
van een essay. Ook kan hij zijn excellente leerlingen stimuleren om aan de NFO deel te nemen.
Wij herkennen ons echter niet in zijn kritiek
dat het huidige CSE filosofie niet zou voldoen
aan de genoemde onderwijsdoelen. Ook bij het
beantwoorden van vragen van het CSE worden
leerlingen in verschillende opgaven en contexten
getoetst met betrekking tot de verhouding tot
zichzelf, de wereld om hen heen en hun visie op
maatschappelijke, wetenschappelijke en existentiële vraagstukken. Ook daar moeten feiten worden begrepen in relatie tot de eigen leefwereld en
cultuur. Elke vorm van toetsing heeft sterke en
minder sterke kanten. Het Nederlandse systeem
blinkt juist uit in de combinatie van verschillende
vormen van toetsing die het uiteindelijke eindcijfer bepalen. Zo wordt het beste van verschillende
werelden bijeengebracht en worden leerlingen
vanuit meerdere perspectieven op verschillende
momenten en onder verschillende omstandigheden getoetst en beoordeeld.
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Het ligt volgens ons meer voor de
hand om te denken vanuit familiegelijkenissen dan vanuit wezenskenmerken van kritisch denken en het is niet
eenvoudig om deze veelzijdigheid te
operationaliseren.

HET ESSAY ALS CSE

Spinoza!

centen examenopgaven kritisch denken. Uit die
praktijk kwam de vraag naar de mogelijkheid en
wenselijkheid van het examineren van kritisch
denken op. Uit de literatuur over kritisch denken,
en uit discussies tussen docenten hierover, blijkt
dat kritisch denken telkens vanuit een ander perspectief wordt benaderd en er telkens iets anders
onder wordt verstaan. Het ligt volgens ons meer
voor de hand om te denken vanuit familiegelijkenissen dan vanuit wezenskenmerken van kritisch
denken en het is niet eenvoudig om deze veelzijdigheid te operationaliseren. Dat Rombout in
haar hoofdstuk in het handboek vakdidactiek op
nastrevenswaardige wijze tot een integratie van
verschillende benaderingen van het onderwijzen
– maar niet van het toetsen – van kritisch denken
komt, betekent nog niet dat iedere filosofiedocent
hetzelfde begrip heeft van wat kritisch denken
inhoudt. Laat staan dat er een breed gedragen,
omvattende en betrouwbare operationalisering
van kritisch denken bestaat op basis waarvan het
CSE filosofie kan worden geconstrueerd. Hier past
wat ons betreft toetsdeskundige bescheidenheid
in plaats van het door Stein geopperde spookbeeld
van onkundig- en onwilligheid.

De stelling van Stein dat het correctievoorschrift bij essay-examens beperkt kan blijven
tot enkele suggesties aan de docent begrijpen
we dan ook niet zo goed. Bovendien verschuift het de correctielast van centrale examens nog verder van het correctievoorschrift
naar de docent. De correctielast wordt nu al
door veel docenten als hoog ingeschaald, niet
alleen wat betreft de ‘nakijktijd’ maar ook
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wat betreft het overleg met andere correctoren. Daar waar de correctie positief verloopt
hoeft de last niet te hoog te zijn. Daar waar
echter verschil van mening optreedt, kan een
goed uitgewerkt correctievoorschrift houvast
bieden en ervoor zorgen dat het examen als
toets betrouwbaar blijft. Want als de boordeling minder betrouwbaar wordt dan neemt de
kansenongelijkheid voor leerlingen toe. Dat
kan niet de bedoeling van een CSE zijn, en
wellicht ook niet die van docenten filosofie.
Rubrics voor het filosofisch essay
Volgens Stein zou het voor een betrouwbare
toetsing en correctie van het essay-examen
voldoende zijn om de rubrics die worden
gebruikt tijdens de Nederlandse Filosofie
Olympiade (NFO) enigszins aan te passen
of aan te vullen met andere rubrics die nog
preciezer aangeven welke elementen een goed
essay dient te bevatten. Helaas geeft hij die
criteria niet zelf aan en verwijst hij naar een
mogelijke nog door de VFVO te organiseren
toekomstige studiedag. Deze beoordelingscriteria omwerken zodat ze ook bij een centraal
examen dienst kunnen doen, vergt nog wel
wat inspanning.
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Een ander voordeel van het essay dat Stein
aanhaalt is dat in de beoordeling ervan meer
wordt vertrouwd op het timmermansoog van
de professionele filosofiedocent. Zonder iets
af te doen aan de professionaliteit van docenten hebben essay-opdrachten in centrale examens in het verleden steeds laten zien dat de
beoordelaarsovereenstemming bij dergelijke
opdrachten te laag is om van een betrouwbare
meting te kunnen spreken. Klaarblijkelijk
kunnen ook professionele docenten nog steeds
heel goed (of misschien wel juist) enorm
verschillen in hun beoordeling van een essay.
Om de kans op beoordelaarsovereenstemming
te vergroten zou gedacht kunnen worden aan
een wat korter essay en een panel van docenten die schaalpunten kunnen ankeren met
prototypische leerlingwerken. Dit vergt wel
een flinke extra investering van docenten en
ook deze aanpak laat nog steeds veel ruimte
voor discussie tussen beoordelaars.

Spinoza!

Bij het essay als toetsvorm kan ook een aantal
kanttekeningen gemaakt worden. Hoeveel
ruimte krijgen leerlingen in essay-examens
nu werkelijk voor hun eigen visie en vaardigheden en hoeveel daarvan is in het onderwijs
al noodzakelijkerwijs ‘voorgekookt’? Welke
‘receptuur’ is verplicht, welke procedures
moeten door leerlingen worden gevolgd,
welke filosofische inhoud moet worden betrokken, welke voorschriften voor goede argumentaties gelden er, welke retorische trucs
worden wel en niet gewaardeerd etcetera.
Het essay klinkt als een zeer valide instrument voor filosofische vaardigheden, maar
hoeveel daarvan kan in een examenpraktijk
werkelijk tot zijn recht komen? Een voordeel van het essay dat Stein in dit verband
naar voren haalt, is dat het essay het vermogen om helder, duidelijk, consistent en goed
gestructureerd te schrijven, kan toetsen. Dat
is op zichzelf heel belangrijk, maar is dat niet
eerder iets voor een toets schrijfvaardigheid,
en is er niet een ander voor de hand liggend
vak waar dit zou moeten worden getoetst? En
wat te doen met het gros van de leerlingen
dat mogelijk over allerlei filosofische vaardigheden beschikt maar helaas wat minder
uitblinkt in schrijfvaardigheid, worden die
leerlingen niet ten onrechte benadeeld als
hun eindcijfer filosofie vooral wordt bepaald
op basis van schrijfvaardigheid?

Het essay klinkt als een zeer valide instrument voor filosofische vaardigheden, maar
hoeveel daarvan kan in een examenpraktijk
werkelijk tot zijn recht komen?

De veronderstelling lijkt te zijn dat wat al
lang meegaat per se goed is. Daar zijn zeker
niet alle filosofieleerlingen die in het Franse
systeem een essay-opdracht als examen hebben gehad het mee eens.

Het essay naar Frans model
Er is volgens Stein nog een ander
argument waarom de essay-opdracht niet alleen een betrouwbaar
meetinstrument zou kunnen zijn,
maar het zelfs wel zou móeten zijn:
in Frankrijk wordt al meer dan
gepresenteerd, dan kost dat eveneens scorepuntweehonderd jaar het verplichte vak filosofie
ten. Ook het criterium overtuigingskracht wordt met een essay geëxamineerd. De veronderstelgeoperationaliseerd in de vorm van beoordeling ling lijkt te zijn dat wat al lang meegaat per se
van logisch redeneren, verhelderen, analyseren
goed is. Daar zijn zeker niet alle filosofieleeren de kwaliteit van de argumentatie. Zoals we
lingen die in het Franse systeem een essay-opeerder hebben aangegeven kan op dit punt winst dracht als examen hebben gehad het mee eens.
worden geboekt als de kaders die bindend zijn
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Er zijn inmiddels belangrijke wijzigingen in
het Franse examensysteem voorgenomen. Met
die veranderingen schuift het Franse examensysteem juist op naar de Nederlandse praktijk.
Naar verluid eindigt in Frankrijk de praktijk dat
alleen het resultaat van het centraal landelijk
examen telt als eindcijfer voor leerlingen. Het
eindresultaat zou voor 60% bepaald gaan worden door een centraal slotexamen en voor 40%
door andere eerdere examens. De wijzigingen in
het baccalaureaat moeten ervoor zorgen dat de
examenprocedures kunnen worden vereenvoudigd, dat er een betere voorbereiding en aansluiting op het hoger vervolgonderwijs is en dat er
beter rekening wordt gehouden met het werk
en de capaciteiten van leerlingen. Zo gek is ons
systeem dus nog niet dat we onderscheid maken
tussen SE en CSE, dat beide voor 50% meetellen
in het eindresultaat, dat we daarmee een goede
aansluiting op het vervolgonderwijs realiseren
en dat het werk en de capaciteiten van leerlingen op allerlei verschillende manieren en
verschillende momenten worden getoetst zodat
het eindresultaat een rijke inhoud heeft en niet
een eendimensionale momentopname is. Bedenk
daarbij dat in Frankrijk in ieder geval de nietslotexamens worden nagekeken door andere
docenten dan die van de leerlingen zelf. Is er in
Frankrijk volgens de redenering van Stein dan
niet juist minder ruimte en waardering voor de
professionele docent?
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voor onze examens verder worden uitgewerkt.
Het criterium coherentie gaat bij de beoordeling
van een essay niet over de door Stein geprezen
samenhang van filosofische kennis maar over
geordend, leesvriendelijk en overzichtelijk
schrijven, over structurering van alinea’s, tussenkoppen, denkstappen en voetnoten. Dit gaat
echter over verdergaande schrijfvaardigheid
en het is de vraag of dit niet eerder in examens
Nederlands zou moeten worden getoetst. Tot slot
het criterium originaliteit. Ook hier gaat het in
het essay volgens de beoordelingscriteria van de
NFO niet om hoogstandjes van creatief denken
maar om de persoonlijke toon van de tekst. Een
zeer te prijzen vaardigheid, maar of die een rol
zou moeten spelen in een centraal examen vragen we ons af.

Spinoza!

De concrete rubrics die op dit moment worden
gebruikt door de NFO zijn: relevantie, filosofisch begrip, overtuigingskracht, coherentie en
originaliteit. Deze rubrics worden ingezet in
een beoordelingspraktijk bij een kleine groep
van zeer gemotiveerde en zeer goede leerlingen
en hun docenten, waarbij het belang van het
behalen van een diploma voor zowel die leerlingen als hun docenten afwezig is. Bovendien,
ook in het huidige centraal examen filosofie is
relevantie een criterium: als een leerling in het
antwoord onvoldoende aansluit bij de gegeven
tekst, context en vraagstelling dan leidt dat tot
minder scorepunten. Hetzelfde geldt voor filosofisch begrip: als begrippen en theorieën niet
correct worden herkend, verwoord, toegepast of
als er onvoldoende inhoudelijke kennis wordt

Alternatief 1: huidige opzet van het CSE filosofie vervangen door een essay
Dit alternatief hebben we hiervoor steeds besproken en we hebben de voor- en nadelen van het
essay benoemd en de verhouding tot het Nederlandse examensysteem. Wij zijn niet in de positie
om te beslissen over de vorm van het CSE. Maar
op basis van de geïnventariseerde nadelen van
het essay als centraal examen – lagere betrouw-

Alternatief 2: mix van essay en de huidige
opzet in het CSE filosofie
Denkbaar is ook dat een deel van het huidige CSE
wordt vrijgemaakt voor een essay-opdracht. Dit
essay-gedeelte zou bijvoorbeeld een derde van het
huidige examen kunnen beslaan. Dan kan de betrouwbaarheid van het CSE mogelijk in voldoende mate behouden blijven en kunnen daarnaast
15 scorepunten en een uur examentijd aan een
essay-opdracht worden besteed. Daarbij kun je je
afvragen of je niet het risico loopt beide varianten
van het examen tekort te doen. Kan een huidig
CSE filosofie in twee uur de betrouwbaarheid en
toetsinformatie behouden die het nu heeft, en is
een uur wel voldoende voor een serieuze essayopdracht?
Alternatief 3: huidige opzet van het CSE filosofie aanvullen met een CPE
Een ander alternatief is dat het huidige CSE, naar
analogie van de praktijk bij kunstvakken, wordt
aangevuld met een centraal praktische opdracht.
Het CSE blijft dan in zijn huidige vorm bestaan,
maar eerder in het jaar krijgen alle filosofieleer-
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lingen daarnaast een CPE waarin ze, bijvoorbeeld
in drie uur, een essay moeten schrijven. Die essays worden vervolgens ook door andere filosofiedocenten beoordeeld en het cijfer telt mee in het
eindresultaat van het CSE.
Het voordeel kan zijn dat alle filosofieleerlingen
op deze manier een volwaardige essay-opdracht
maken en voldoende tijd krijgen om dit op een
serieuze manier te doen. Nadelen zijn er echter
ook. Het vraagt veel organisatie en de totale correctielast van docenten neemt nog verder toe,
evenals de onderwijstijd die aan voorbereiding
voor en afname en correctie van het CSE/CPE
moet worden besteed. Daarmee gaat de winst die
nu wordt geboekt met compactere wisselende
examenonderwerpen in de syllabi nieuwe stijl
verloren en komt er meer tijdsdruk op het SE te
staan.

Tot slot

Als toetsdeskundigen van Cito zijn wij uit op een
CSE dat onderdeel is van goed filosofieonderwijs en dat een betrouwbare en valide meting is
van filosofische vaardigheden in de context van
het Nederlandse examensysteem. Door het door
Stein voorgedragen essay-examen in een ruimer
perspectief te plaatsen, hopen we de discussie
over de vorm van het CSE onder filosofiedocenten inhoudelijk te ondersteunen en versterken.
Daarmee willen we bijdragen aan samenwerking
in het belang van het schoolvak filosofie.
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Ook in andere Europese landen zijn andersoortige examens filosofie dan in Nederland en er kan
volop onderzoek worden verricht naar allerlei
andere vormen van examineren. De door ons
eerdergenoemde argumenten ten nadele van het
essay zijn ook geen belemmering om verder na
te denken over een alternatief voor de huidige
opzet van het centraal examen filosofie. In onze
gedachten daarover met betrekking tot het essay
komen we uit op drie varianten. Ofwel de huidige opzet van het examen wordt volledig vervangen door een essay als CSE, ofwel er ontstaat
een mix van essay en de huidige opzet in het CSE,
ofwel de huidige opzet van het CSE wordt aangevuld met een centrale praktische opdracht (CPE).
Tijdens onze workshop op de jaarlijkse studiedag
van de VFVO in september hebben we deze drie
opties kort besproken met zo’n dertig docenten.
Er waren enkele voorstanders van het essay als
CSE, maar de animo was niet direct hoog te noemen, terwijl er ook stevige tegenstanders waren
van deze vorm van centraal examineren.

baarheid, grotere kansenongelijkheid, beoordeling van vaardigheden die bij het vak Nederlands
(moeten) worden getoetst, verschuiving en vergroting van de correctielast, afname van variatie
in beoordelingsvormen – en het verlies van belangrijke toetsinformatie uit de huidige examens,
zijn we niet direct geneigd om voor dit alternatief
een positief advies uit te brengen.

Spinoza!

ALTERNATIEVE EXAMENVORMEN

Mondeling toetsen

Een mondeling leent zich uitstekend voor
adaptief toetsen. In een gesprek kan je
gemakkelijk het niveau van de leerling
inschatten en je vragen daarop aanpassen.
Bij sterke leerlingen kan je eenvoudige reproductievragen overslaan en op zoek gaan
naar een uitdagender gesprek. Aan leerlingen die meer moeite met de stof hebben,
kan je hulpvragen stellen om ze op weg te
helpen. Vragen die afgestemd zijn op de
antwoorden van een leerling helpen je bovendien te onderzoeken waar de grenzen
van zijn kennis en vaardigheden liggen.
Hierdoor kan je een goede inschatting maken van wat hij wel en niet kan. Iemand
die het in eerste instantie niet lukt een
antwoord te geven op de vraag wat ethisch
relativisme is, geeft misschien een feilloze
uitleg nadat je ingaat op de betekenis van

Ook punten die leerlingen op schriftelijke
toetsen onnodig laten liggen omdat ze
een vraag niet goed lezen, kunnen in een
mondeling alsnog worden toegekend. De
pijn waarmee prachtige examenantwoorden moeten worden fout gerekend omdat
niet verwezen wordt naar een tekst, kan zo
bespaard blijven.
Mondelinge vragen kan je ook afstemmen
op interesses van de leerling. Als je vragen
baseert op voorbeelden die de leerling zelf
aandraagt, wordt de toets minder afstandelijker. Ook persoonlijke interesses of
bijdragen tijdens de les kunnen het leidraad
zijn in het gesprek.
Mondelinge toetsen kunnen ook diegenen
een kans geven die verbaal sterker zijn
dan op papier. Leerlingen die tijdens de les
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scherp uit de hoek komen, maar het niet
lukt om onder tijdsdruk hun argumentatie
helder op papier te zetten, krijgen hiermee
een kans die ze anders niet hebben.
Een laatste voordeel van mondelinge toetsen: als er een pandemie uitbreekt en leerlingen niet naar school mogen, kan de toets
ook eenvoudig online worden afgenomen.

Nadelen

Aan het afnemen van mondelinge toetsen
zitten ook enkele nadelen. Ten eerste kunnen mondelinge toetsen veel tijd vergen.
Per gesprek zal je minimaal 15 minuten
willen inplannen. Het afnemen van een
toets aan een klas van twintig leerlingen
kost je dus al gauw zes intensieve uren.
Daartegenover staat dat de beoordeling
sneller zal gaan dan bij een schriftelijke
toets.
Bovendien is de keerzijde van adaptief
toetsen dat het lastig wordt om de cijfers
van leerlingen onderling te vergelijken. Als
elke leerling andere vragen krijgt en over
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Door Olle Spoelstra

Voordelen

het begrip `relatief’. Op een vergelijkbare
manier kan de leerling die Aristoteles’
mensbeeld scherp weet te bekritiseren,
maar daar niet aan toekomt omdat ze de
naam van Aristoteles verwart met die van
Descartes, een tweede kans krijgen.

Spinoza!

Schriftelijke toetsen zijn in het filosofieonderwijs de norm.
Veel stof zou echter ook mondeling getoetst kunnen worden. Staatsexamenkandidaten zijn daar het bewijs van. Zij
worden in een mondeling college-examen bevraagd over
de domeinen die bij anderen getoetst wordt op schoolexamens. De redactie van Spinoza! zet enkele voor- en nadelen van mondelinge toetsen op een rij.

andere casussen moet nadenken, wordt het een
uitdaging om de betrouwbaarheid van de toets te
garanderen.
Bij een mondeling examen is het ten slotte lastiger
dan bij een schriftelijke toets om je oordeel niet
te laten beïnvloeden door zaken die daarin geen
rol zouden moeten spelen. Het risico dat eerdere
prestaties, gedrag in de les of persoonlijke omstandigheden effect hebben op het cijfer is groter dan
bij een schriftelijke toets. Voor een eerlijke toets
en beoordeling helpt het om tijdens het mondeling
te noteren welke vragen en vraagsoorten je een
leerling voorlegt en of deze, al dan niet met hulp,
goed worden beantwoord.

Spinoza!
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Tip
In de lessenbank op de website van de
VFVO staat een opdrachtomschrijving met
beoordelingsmodel voor een mondelinge
toets over de SE-domeinen.
Je vindt deze op https://vfvo.nl/lesmateriaal/
mondeling-over-alle-se-domeinen-vwo/
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Overzicht Europese landen

Onderwijs is in Duitsland een deelstatenaangelegenheid. Vandaar dat iedere deelstaat
(Bundesland) zelf het curriculum en het
examen bepaalt. Voor filosofie is het centraal
examen dus niet op landelijk niveau, maar
regionaal. We lichten twee deelstaten eruit.
Zowel in Beieren als in Noordrijn-Westfalen
is ethiek verplicht voor iedereen – uit de
onderbouw en bovenbouw – die niet het vak
religie/levensbeschouwing kiest. In Noord
rijn-Westfalen krijgen de lagere klassen het
vak ‘praktische filosofie’, dat in de hogere

Griekenland

Ethiek wordt in het Griekse algemeen hoger
voortgezet onderwijs (eniaio lykeio) gegeven
als een integraal onderdeel voor iedereen in
de lessen ‘filosofie’ en ‘religie’, alsmede in de
lessen ‘Oude Griekse taal en cultuur’ voor
de scholieren in de humanistische richting.
De scholieren sluiten de vakken af met een
schriftelijk examen en mondeling examen.

Noorwegen

ren door de docent willekeurig geselecteerd
voor een mondeling examen en een schriftelijk staatsexamen.

Spanje

Als scholieren rond hun zestiende jaar de
Bachillerato – vergelijkbaar met het International Baccalaureate – doen, hebben ze
één van de drie richtingen gekozen: kunst
(artes), wetenschap (ciencias), geesteswetenschap en sociale wetenschap (humanidades
y ciencias sociales). In het eerste jaar van
de Bachillerato volgt iedereen twee uur
per week filosofie met schriftelijke toetsen.
Het tweede jaar volgt iedereen drie uur per
week filosofie, dat wordt afgesloten met één
staatsexamen.

In het hoger voortgezet onderwijs (16 tot 18
jaar) van Noorwegen is ‘religie en ethiek’
Zie www.ethics.community voor Kroatië,
een verplicht vak voor scholieren die het
Slowakije en Slovenië.
universiteitstrainingsprogramma volgen,
maar is ‘geschiedenis en filosofie’ een keuzevak. Het vak ‘religie en ethiek’ wordt intern
beoordeeld: de docent selecteert willekeurige scholieren voor een mondeling examen.
Bij ‘geschiedenis en filosofie’ worden scholie-
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Door Chester Vacquier

Duitsland

klassen overgaat in ‘filosofie’. Voor ‘filosofie’
geldt een centraal examen. Het examencijfer
voor ‘praktische filosofie’ is gebaseerd op alle
cijfers uit alle klassen.

Spinoza!

We leren onze leerlingen hun blikveld te verbreden, maar
hoe ver reikt onze horizon omtrent examinering in filosofieonderwijs? Het Nederlandse systeem van examineren
van filosofie is slechts één van de vele vormen. In dit artikel
geeft de redactie van Spinoza! een overzicht van andere
Europese landen. We raadplegen hiervoor de website www.
ethics.community, het online platform is van het project
The Community of Ethics Teachers (COMET). Omdat
COMET, waar vakdidacticus Natascha Kienstra en filosofiedocent Floris Velema deel van uitmaken, vooral onderzoek
heeft gedaan naar ethiek in bijna alle Europese landen kunnen we het echter niet geheel gelijkstellen met het filosofieonderwijs zoals we dat in Nederland kennen. Frankrijk
en Verenigd Koninkrijk zitten helaas niet in het overzicht.

Examenverslag havo filosofie 2021 - Identiteit
Uitstel-aapjes, Bestaat Jim Carrey en De onthutsende waarheid Zonder grenzen,
De weg en Een bundeltje tegenspraak
De laatste examens over het onderwerp ‘Identiteit’
bevatten weinig verrassingen. Naast waardering voor de
aansprekende onderwerpen van de opgaven, wordt er
ook aandacht gevraagd voor het verschil tussen de alge- Dat blijkt ook uit het oordeel van docenten
mene formulering van sommige vragen en de specificatie over de aansluiting bij het onderwijs en de
van het correctievoorschrift. algemene waardering in de QuikScan.

Deze uitspraak sluit aan bij opmerkingen van
docenten op het VFVO-forum over de aansprekende casussen in het examen. Als laatste
jaar van het onderwerp ‘Identiteit’ bevatten
de examens van dit jaar weinig verrassingen.

De groep leerlingen die het tweede examen
heeft gemaakt - als eerste kans of als herkansing - was aanzienlijk kleiner dan de eerste
groep. Qua lengte en moeilijkheidsgraad was
het tweede examen zeer vergelijkbaar met
het eerste examen, wat geleid heeft tot een
N-term van 1,4. De resultaten van de tweede
groep waren echter behoorlijk afwijkend:
68,8% van de leerlingen behaalde een onvoldoende en het gemiddelde cijfer was een
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Het eerste examen: Uitstel-aapjes,
Bestaat Jim Carrey? en De onthutsende
waarheid
Het examen ging dit jaar over uitstelgedrag
(wat voor sommige leerlingen zeer herkenbaar zal zijn geweest), over acteur Jim Carrey
die beweert geen identiteit te hebben en over
de Amerikaanse psycholoog James Fallon die
tot zijn eigen schrik ontdekt het brein van
een psychopaat te hebben.

December ‘21

“De vragen over het ‘uitstelaapje’ en het ‘paniekmonster’ vond ik heel leuk, dat is waarschijnlijk heel herkenbaar voor scholieren
rond die leeftijd. Het ging over uitstelgedrag.
Het uitstelaapje kun je leren bedwingen op
twee manieren: met medicatie als ritalin, of
via langdurige training van jezelf. De scholieren moesten het verschil én hun voorkeur aangeven. Deze vraag kan ik thuis ook
gebruiken om mijn twee pubers uit te leggen
hoe het zit met uitstelgedrag en hoe je daar
tegenaan kan kijken.” (Roovers, 2021)

Spinoza!

In de NRC van 27 mei zegt Daan Roovers
over het centraal examen havo filosofie:

4,8. De meest waarschijnlijke verklaring voor
deze afwijking ligt in de bijzondere omstandigheden van dit jaar: veel leerlingen die
het tweede examen als eerste kans maakten,
Het eerste examen heeft een N-term van 1,3. wisten op basis van hun andere examens al
In de afgelopen jaren is geprobeerd de N-term dat ze niet meer konden zakken of dat ze een
van de havo-examens naar beneden te krijgen duim konden leggen op filosofie.
door de moeilijkheidsgraad van de examens
iets te verlagen. De N-term van dit jaar past
De betrouwbaarheid en het onderscheidend
in die lijn. Met deze N-term heeft 23,3%
vermogen tussen goede en minder goede
van de leerlingen een onvoldoende behaald
leerlingen van beide examens was net als
en was het gemiddelde cijfer een 6,5. Dat is
voorgaande jaren zeer hoog.
nagenoeg gelijk aan het examen van 2019.

Vraag 12, 17 en 25 zijn vaker overgeslagen door
leerlingen. Vermoedelijk komt dit doordat deze
vragen over lastige onderdelen van de stof gaan,
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nl. Buchanan, Korsgaard en Honneth.
Vraag 5 en 8 vallen om een andere reden op:
beide vragen zijn relatief goed gemaakt maar
maken een minder goed onderscheid tussen
goede en minder goede leerlingen. Dat betekent
dat er enige mate van willekeur in deze vragen
zit. Zowel vraag 5 als vraag 8 zijn 1-puntsvragen
over begrippen uit de geglobaliseerde eindtermen
van de tweede fasestof. Een aandachtspunt voor
volgende examens is om vragen over de tweede
fasestof meer te combineren met eindtermen uit
het examenonderwerp.
Bij de examenlijn is een klacht binnengekomen
over het correctievoorschrift bij vraag 12. Het
correctievoorschrift zou te beperkend zijn en er
zouden meer goede antwoorden op basis van de
primaire tekst van Buchanan mogelijk zijn. Deze
klacht is gehonoreerd en er is een aanpassing op
het correctievoorschrift gepubliceerd.
Opmerkingen forum en landelijke nabespreking
Op het forum van de VFVO waren positieve
opmerkingen over de gekozen casussen, een
goede spreiding van de stof en aansluiting bij de
eindtermen. Wel waren er enkele opmerkingen
dat het correctievoorschrift soms een specifieker
antwoord vereist dan de vraag lijkt te suggereren.
Dit nemen we mee als aandachtspunt. Daarbij
blijven de eindtermen leidend in wat de leerlingen met de leerstof moeten kunnen doen.
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De moeilijkheidsgraad van het examen, de
inhoudelijke aansluiting op het onderwijs en de
lengte werden overwegend positief beoordeeld.
Het algemene waarderingscijfer (6,8) was hoog.

De toetsanalyse van Cito
Het beeld van de QuickScan komt overeen met
de toetsanalyse van Cito. Het gemiddelde van
de p-waarden (de
gemiddelde score
per vraag) is zoals
gewenst en ook
de spreiding van
de p- waarden is
zoals beoogd, wat
betekent dat er
genoeg verschil is
tussen moeilijker
en makkelijker
vragen. Een goede
spreiding van de
moeilijkheidsgraad
is gunstig voor de
betrouwbaarheid
van het examen.
Dat blijkt ook uit
de andere gegevens.
De betrouwbaarheid
van het examen,
wat betekent dat het
examen een goed
onderscheid kan maken tussen goede en minder
goede leerlingen, is voor dit examen zeer hoog.

Spinoza!

De QuickScan van 2021-1
QuickScan onder docenten levert het volgende
beeld op:

De QuickScan van 2021-2
De QuikScan onder docenten laat het volgende
beeld zien:

De toetsanalyse van Cito
Het tweede examen is door veel minder leerlingen gemaakt dan het eerste examen. Daarnaast
waren er geluiden van diverse docenten
dat sommige
leerlingen al
voordat ze dit
examen gingen
maken wisten
dat ze niet meer
konden zakken voor hun
examen. De
combinatie van
deze factoren
maakt het lastig
om een goede
toetstechnische analyse te
maken van de
resultaten. Veel
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vragen zijn relatief vaak overgeslagen, zonder dat
daar een duidelijke inhoudelijke oorzaak voor is
aan te wijzen. Er zijn echter geen aanwijzingen
dat dit examen anders heeft gefunctioneerd dan
het eerste examen. De N-term van 1,4 ligt dan
ook in lijn met het eerste examen.
Opmerkingen forum en landelijke nabespreking
Bij de door de VFVO georganiseerde landelijke
nabespreking van het tweede examen waren
slechts twee docenten aanwezig, waardoor er
geen verslag is van deze bijeenkomst.

Conclusie

Het onderwerp ‘Identiteit’ is na vier jaar afgesloten met twee examens die goed aansloten bij de
examenstof. Volgend jaar zal het examen gaan
over het nieuwe onderwerp ‘Democratie’. De
nieuwe opzet van een uitgewerkte syllabus betekent voor docenten ook een nieuwe manier van
werken. Maar de opzet van de examens verandert
met de nieuwe syllabus niet. Die zullen de vertrouwde vorm hebben.
Stijn Ockeloen, toetsdeskundige Stichting Cito
stijn.ockeloen@cito.nl
Roovers, D. (2021). Als ze dit halen zijn het goede
gesprekspartners. Gevonden op 27 mei 2021, op
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/als-ze-dithalen-zijn-het-goede-gesprekspartners-a4045190.
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Het tweede examen had als onderwerpen de film
Limitless over Eddy die door een prestatie verbeterende drug verandert in een succesvolle zakenman, over de Chinese filosofie van Michael Puett
en over het dagboek van Anne Frank.

De cijfers komen behoorlijk overeen met die van
het eerste examen. Het examen werd beoordeeld
als iets moeilijker, terwijl de lengte als goed werd
getypeerd. Ondanks de slechte resultaten bij van
veel leerlingen bij het tweede examen is het algemene waarderingscijfer van docenten (6,5) maar
net iets lager dan van het eerste examen.

Spinoza!

Het tweede examen: Zonder grenzen, De
weg en Een bundeltje tegenspraak

Examenverslag vwo filosofie 2021 - Het goede leven en de vrije markt
Onzinwerk, Massatoerisme en Niet alles is te koop Voetbal, De strevende klasse en Kledingindustrie

Het belangrijkste leerpunt bij het eerste examen over het nieuwe onderwerp ‘Het goede
leven en de vrije markt’ is dat het toch nog als
te lang is ervaren. Dit heeft vermoedelijk te
maken met dat er in het eerste examen vaker
veel moest worden gedaan voor 1 scorepunt.
Overigens lijkt dit in het tweede examen geen
probleem meer te zijn geweest.

tijdvak om dezelfde reden dit jaar twee keer,
met verschillende examens, werd afgenomen.
Al met al veel werk voor iedereen.
Met een voorbeeld- of oefenexamen hadden
we eerder lering kunnen trekken uit de ervaren omvang van het examen en was het wellicht voor leerlingen en docenten niet als een
verrassing gekomen dat bijvoorbeeld eindterm
1 uit de syllabus specifieke begrippen kent die
in het examen moeten kunnen worden toegepast.
Op scholieren.com verscheen de reactie ‘Pijnlijk vwo-examen filosofie met veel vragen over
vakanties en vliegreizen’ (Annabel, 2021) met
daarbij een afbeelding van Greta Thunberg:
‘How dare you!’ En inderdaad ging opgave 2
van het eerste examen over massatoerisme. In
de reactie werd het examen beschreven als niet
te moeilijk en niet te makkelijk maar wel lang.
Opvallend was ook dat veel leerlingen niet
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Voor de lengte van het eerste examen zijn de
leerlingen gecompenseerd met een N-term van
1,2. Dit resulteerde in een gemiddeld eindcijfer
van 6,8 (wat ietsje hoger is dan in voorgaande
jaren) en een met voorgaande jaren vergelijkbaar percentage onvoldoende van 21,4%.
Bij het tweede examen bleek de lengte niet
echt een probleem en was de N-term 1,0. Aan
dit tweede examen deden leerlingen mee die
het examen voor het eerst maakten en leerlingen die het als herkansing gebruikten. Ook
waren er leerlingen die meededen maar in de
tussentijd hadden gehoord dat ze toch al waren
geslaagd of voor wie het mogelijk was om op
het filosofie examen ‘de duim te leggen’ en zo
alsnog te kunnen slagen. Bij de normering zijn
deze verschillende groepen zoveel mogelijk afzonderlijk bestudeerd om tot een goede N-term
te komen. Het gemiddeld cijfer was een 6,1 met
een percentage onvoldoende van 34,1%.
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Met ingang van 2021 is de opzet van de centrale examens vwo filosofie vernieuwd, naar
analogie van de centrale examens havo filosofie. De examens over het vorige examenonderwerp bestonden uit ongeveer 17 samengestelde
vragen en bestaan vanaf nu uit ongeveer 25
vragen. De lengte van het vwo examen is bij
de vorige afname al drastisch omlaag gebracht.
Vanaf nu zullen examens vwo filosofie ongeveer 3000 woorden tellen. Het aantal te behalen punten in de examens is gelijk gebleven.

hadden gehoord van het holistische vrijheidsbegrip (eindterm 1). Bij het LAKS waren daar
ook veel klachten over binnengekomen.

Spinoza!

De vernieuwde opzet van de havo-examens, met opgesplitste vragen en minder tekst, is nu ook bij vwo
ingevoerd. Naar de juiste lengte bij het eerste examen Verder was het natuurlijk een bijzonder jaar
van het nieuwe onderwerp ‘Het goede leven en de vrije omdat vorig jaar de centrale examens door
markt’ is het nog even zoeken. corona niet waren doorgegaan en het eerste

De QuickScan van 2021-1
De moeilijkheidsgraad van het examen, de inhoudelijke aansluiting op het onderwijs en het algemene waarderingscijfer (6,6) zijn voldoende tot
ruim voldoende. Wel was het examen te lang.

Opvallend is vooral dat vraag 16 en 17 relatief
vaak zijn overgeslagen. Dit heeft vermoedelijk
te maken met onbekendheid van leerlingen met
de (wel tot de eindtermen behorende) begrippen
‘transformatie-economie’ en ‘holistisch vrijheids-

begrip’. De overige iets vaker overgeslagen vragen
gaan over moeilijke leerstof (bijvoorbeeld Hegel,
Heidegger en Latour), kennen een goed onderscheidend vermogen en functioneren goed. De
laatste drie vragen leken niet bijzonder moeilijk
maar zijn ook iets vaker overgeslagen. Ook dit
wijst erop dat het examen aan de lange kant was.
Opmerkingen landelijke nabespreking
De landelijke nabesprekingen waren dit jaar
online waardoor er minder ruimte was voor
uitwisseling van gedachten. In de notulen van
de nabespreking van het eerste examen (VFVO,
26 mei 2021) is in de algemene opmerkingen de
waardering opgenomen voor het aansluiten bij de
actualiteit maar ook teleurstelling over dat het
examen minder dan gebruikelijk aansluit op de
belevingswereld van leerlingen. Ook is er de wens
dat vragen specifieker worden geformuleerd.
Bij de examenlijn zijn drie klachten binnengekomen over vraag 19 over Locke. Dit heeft echter
niet tot aanpassing van het correctievoorschrift
geleid.
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Opgave 1
Onzinwerk gaat over het boek ‘Bullshit jobs’ van
David Graeber waarin hij onzinwerk definieert als ‘een vorm van betaald werk waarvan de
werknemer het bestaan niet kan rechtvaardigen’.
De vragen in het examen gaan over de negatieve
gevolgen van arbeidsdeling, zelfontplooiing en
betekenisvol werk, werk in de ideale staat, de herkomst van de arbeidsmoraal, de waardering van
arbeid in de consumptiesamenleving, efficiëntie
als verschraling van de publieke sfeer en zinvol
werk in de vrije markt.
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Het eerste examen: Onzinwerk, Massatoerisme en Niet alles is te koop

De toetsanalyse van Cito
Het beeld van de QuickScan komt overeen met
de toetsanalyse van Cito. Het gemiddelde en de
spreiding van de p-waarden (de gemiddelde score
per vraag) is zoals gewenst, de vragen hebben een
goed tot zeer goed onderscheidend vermogen tussen goede en minder goede leerlingen en het examen als geheel heeft een hoge betrouwbaarheid.

Spinoza!

De betrouwbaarheid van de examens en het onderscheidend vermogen tussen goede en minder
goede leerlingen was weer zeer hoog en nog iets
hoger dan voorgaande jaren.

Vraag 8 en 9 over Heidegger en Latour zijn
behoorlijk moeilijke vragen gebleken die bovendien vaker zijn overgeslagen. Deze filosofen
behoren wellicht ook tot de moeilijkere passages
van de leerstof. Door het zeer hoge onderscheidende vermogen tussen goede en minder goede
leerlingen functioneren deze vragen toetstechnisch echter uitstekend. Bij beide vragen is
het belangrijk dat de filosofen op juiste wijze
worden toegepast vanuit hun eigen filosofische
opvattingen, zonder dat noodzakelijk ook hun
specifieke terminologie hoeft te worden overgenomen.

Vraag 13 over of Ryanair eerder aansluit bij
het Angelsaksische of bij het Rijnlandse model
blijkt dan juist weer een van de makkelijkste
vragen in het examen met een in absolute zin
goed, maar in relatieve zin minder onderscheidend vermogen. Vraag 16 en 17 zijn tegen de
verwachting in de aller moeilijkste vragen van
Opgave 2
het examen gebleken die ook het meest zijn
Massatoerisme gaat over verschillende gevolgen overgeslagen. Waarschijnlijk heeft dit te maken
van massatoerisme zoals de schadelijke gevolgen met onbekendheid met de centrale begrippen
voor het milieu, de gevaren van moderne techin deze vragen. De vraag over de transformatieniek, natuurervaring, apatheia en onbewuste
economie heeft betrekking op eindterm 70 en
passies, de corrumpering door het op winst gebetreft mogelijk detailkennis. Maar de vraag
richte vliegtoerisme en verschillende varianten
maakt wel een zeer goed onderscheid tussen
van de vrije markt, budgetvliegreizen, instituties goede en minder goede leerlingen en functi-
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oneert in die zin erg goed. De vraag over het
holistische vrijheidsbegrip verwijst naar eindterm 1 en is wellicht door velen over het hoofd
gezien. De vraag heeft dan ook een in absolute
zin goed, maar in relatieve zin minder onderscheidend vermogen.
Opgave 3
Niet alles is te koop gaat over het gelijknamige
boek van Michael Sandel waarin hij de nadelen
van marktwerking bespreekt. De vragen gaan
over corruptie door de vrije markt, orgaanhandel, hebzucht en egoïsme, deugd en geluk,
leerlingen als calculerende consumenten, de
paradox van vrijheid in verband met prestatiebeloning en de beste manieren om om te
gaan met prestatiedruk. De opgave opent niet
moeilijk met vraag 18. Over vraag 19, met een
gemiddelde moeilijkheidsgraad en een zeer
goed onderscheidend vermogen tussen goede
en minder goede leerlingen, zijn drie klachten
ingediend. Het is inderdaad goed mogelijk dat
vanuit Locke een ander antwoord op de context
van orgaanhandel kan worden gegeven, maar de
vraag is strak ingeleid en aangestuurd waardoor
die antwoordoptie is uitgesloten. Vraag 22, 23 en
24 blijken geen moeilijke vragen te zijn, maar ze
zijn toch vaker overgeslagen. Dit heeft vermoedelijk te maken met dat het examen te lang
was. Hiervoor is gecompenseerd met de hogere
normering.
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Vraag 7 daarentegen is juist een van de minst
onderscheidende vragen van het examen. Dit
kan te maken hebben met de opmerking tijdens
de nabespreking dat veel informatie al in de inleiding op de vraag is gegeven. Ook kan het zijn
dat aan antwoorden waarin het filosofisch onderscheid tussen doelgericht en waardegericht
handelen niet is uitgelegd toch scorepunten zijn
toegekend.

en vals bewustzijn, Airbnb en de transformatieeconomie.

Spinoza!

Hoewel er wat opmerkingen waren over vraag 1
fungeert deze vanuit de toetsanalyse als rustige
en niet moeilijke openingsvraag. Vraag 2 was
wel moeilijker dan gemiddeld en is ook vaker
overgeslagen. Hegel is dan ook geen gemakkelijke kost. Voor een goed antwoord op vraag
5 over Arendts onderscheid tussen arbeiden,
werken en handelen en de protestantse visie
op arbeid was geen afweging van standpunten
gevraagd. Deze vraag blijkt uit de analyse geen
moeilijke of makkelijke vraag te zijn maar de
vraag is wel de meest onderscheidende van het
hele examen.

Het tweede examen: Voetbal, De strevende De toetsanalyse van Cito
Ook het beeld van de QuickScan bij het tweede
klasse en Kledingindustrie

Opgave 1
Voetbal gaat over de succesvolle Duitse voetbalspeler Per Mertesacker die tijdens zijn droomcarrière zwaar te lijden heeft gehad onder prestatiedruk. De vragen in het examen gaan over de
verhouding tussen rede en lichaam, de culturele
dimensie van menselijke behoeftes, deugd, heb-
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Opmerkingen landelijke nabespreking
In de notulen van de nabespreking van het
tweede examen (VFVO, 21 juni 2021) is in de
algemene opmerkingen opgenomen dat leerlingen
mogelijk op het verkeerde been zijn gezet met
vraag 1, hoewel dit niet algemeen wordt herkend.
Er is iets meer variatie in de vraagstelling geconstateerd en in dit examen zouden minder vragen
zijn opgenomen waarbij veel moet worden gedaan
voor 1 scorepunt. Bij de examenlijn zijn geen
klachten binnengekomen.

Spinoza!

De QuickScan van 2021-2
De moeilijkheidsgraad en lengte van het examen,
de inhoudelijke aansluiting op het onderwijs en
het algemene waarderingscijfer (6,6) zijn voldoende tot ruim voldoende. Op de lengte na komen de
cijfers behoorlijk overeen met die van het eerste
examen. De examens kunnen op de lengte na dan
ook als gelijkwaardig worden beschouwd.

examen komt overeen met de toetsanalyse van
Cito. Het gemiddelde en de spreiding van de pwaarden (de gemiddelde score per vraag) is zoals
gewenst, de vragen hebben een goed tot zeer
goed onderscheidend vermogen tussen goede en
minder goede leerlingen en het examen als geheel
heeft een hoge betrouwbaarheid.

Opvallend is vooral dat vraag 11, 12, 13, 14 en 24
relatief vaak zijn overgeslagen. Bij vraag 14 heeft
dit vermoedelijk te maken met onbekendheid
van leerlingen met de tot eindterm 1 behorende
‘verdikking van marktrelaties’. Vraag 11, 12 en 13
gaan over moeilijke leerstof (Heidegger en Habermas), maar kennen een goed onderscheidend
vermogen en functioneren goed. Vraag 24 over
Nussbaum is wat moeilijker te verklaren. De leerstof lijkt niet bijzonder ingewikkeld en de vragen
ervoor en erna zijn veel minder vaak overgeslagen, wat er op duidt dat de lengte van het examen
niet een probleem was.

Vraag 6 heeft in absolute zin een goed, maar in
relatieve zin weinig onderscheidend vermogen.
Mogelijk zijn antwoorden van leerlingen die een
veel ruimere context hebben genomen dan tekst
3 over Manchester City waar de vraag over gaat,
ook met scorepunten gehonoreerd. Zodra leerlingen met een goed begrip van de leerstof die tekst
3 gebruiken en leerlingen met een minder goed
begrip van de leerstof die hun antwoord elders
zoeken gelijk beoordeeld worden, dan kan een
examenvraag geen goed onderscheid maken tussen goede en minder goede leerlingen.

Vraag 9 functioneert als goede openingsvraag
van deze opgave met een gemiddelde score en
een goed onderscheidend vermogen. Vraag 10 is
een relatief makkelijke vraag gebleken. Tijdens
de nabespreking was er wat te doen omtrent het
begrip ‘Anerkennung’. Dit begrip is in eindterm
35 gedefinieerd als ‘verdubbeling van het zelfbewustzijn’. Als die verdubbeling niet wordt besproken in het antwoord dan wordt het onderscheid
tussen erkenning in algemene zin en in specifieke
zin tenietgedaan en blijft een relatief makkelijke
vraag over. Vraag 11, 12, 13 en 14 zijn allemaal
moeilijke vragen, waarbij de laatste vraag een
bijzonder lage score kent. De eerste twee van deze
vragen gaan over Heidegger en de vraag erna over
Habermas. Dit is moeilijke leerstof en hier valt
ook te verwachten dat er lager wordt gescoord.
Met het onderscheidend vermogen van de vragen
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is echter niets mis, integendeel, de vragen functioneren zeer goed. Vraag 14 gaat over ‘verdikking
van marktrelaties’, als onderdeel van eindterm 1
die ook in het eerste examen bij leerlingen niet
goed bekend bleek te zijn.
Opgave 3
Kledingindustrie gaat over uitbuiting in de mondiale kledingindustrie aan de hand van vragen over
de rechten van mensen, nadelige gevolgen van
arbeidsdeling, privébezit, kapitaal en revolutie,
over het vaststellen van ontwikkeling van mensen
in arme landen, het omgaan met de kwetsbaarheid
van het goede leven en het onderscheid tussen
arbeiden en handelen.
Vraag 18 functioneert goed als openingsvraag van
de opgave. Gemiddeld genomen bleek deze opgave
ook een stuk eenvoudiger dan opgave 2. Maar
vraag 19 was iets moeilijker dan gemiddeld en
met een goed onderscheidend vermogen. Wellicht
is er bij de correctie goed gelet op de verwijzing
naar tekst 9, zoals genoemd in de vraag. Vraag 23
is de makkelijkste vraag van het examen, maar
heeft een prima onderscheidend vermogen. Het
gaat hier om de kritiek van Nussbaum op het
bnp als criterium voor de ontwikkeling van een
land. Vraag 24 is vaak overgeslagen en heeft een
bijzonder hoog onderscheidend vermogen terwijl
de strategieën voor omgaan met de kwetsbaarheid van het goede leven niet een heel moeilijk
onderdeel van de leerstof lijkt. Omdat dit een van
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Vraag 1 functioneert helaas niet zoals bedoeld.
De eerste vraag van een examen is idealiter een
rustige en dus niet te moeilijke openingsvraag.
Volgens de toetsanalyse is deze vraag echter een
van de moeilijkere vragen van het examen met
bovendien het hoogste onderscheidende vermogen
tussen goede en minder goede leerlingen. Hoewel
de vraag op zichzelf uitstekend functioneert, kan
dit niet een goede beginvraag voor een examen
zijn. De verwachting was anders. Vraag 2 was
vanuit de toetsanalyse gezien juist wel een goede
beginvraag geweest.

Opgave 2
De strevende klasse gaat over de ervaringen van
journalist Nina Polak en de keuzes voor het goede
leven waarmee de strevende klasse vooral de eigen
sociale positie in stand houdt. De vragen gaan
over festivalcultuur, autonomie, erkenning en het
atomaire vrijheidsbegrip, over mindfulnessapps,
de gevaren van moderne techniek, de verhouding
tussen mens en wereld en de kolonisering van de
leefwereld door de inzet van zulke apps binnen
bedrijven, en over de gevaren van de strevende
klasse en de vraag of die bijdraagt aan verdikking
van marktrelaties en een ecologische transitie.
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zucht en egoïsme bij het scouten van jong Afrikaans voetbaltalent en een beoordeling daarvan
vanuit dunne of dikke moraal en de vrije markt
als individualiserende ideologie in een prestatiemaatschappij.

Dit tijdvak kan niet toetstechnisch worden besproken, omdat het aantal kandidaten dat eraan
heeft deelgenomen te gering is om er gedetailleerde statistische gegevens bij te leveren. Dit tijdvak
wordt ook niet besproken in het forum van de
VFVO, noch in een landelijke nabespreking.
Er hebben zich geen toetstechnische problemen
voorgedaan en het examen kan als gelijkwaardig
aan het eerste en tweede examen worden beschouwd. De N-term van 1,1 doet daar recht aan
Dit examen begint met de opgave Hebzucht als
onderdeel van de menselijke natuur en als ondermijning van het goede leven. Daartoe worden
vragen gesteld over de ideale staat, de klassieke
deugdethiek, de neo-klassieke economische opvatting, de actualisering van het deugdbegrip, het
nutsprincipe en de kritiek daarop, eigenbelang
als pakken wat je pakken kan, de paradox van de
verwerkelijking van de vrijheid in de prestatiemaatschappij en de minimalistische invulling van

De derde opgave De meeste mensen deugen gaat
over het gelijknamige boek van Rutger Bregman
en de vraag of mensen van nature goed of slecht
zijn aan de hand van de vernistheorie, oorlog van
allen tegen allen en de doelen van de staat met
betrekking tot Paaseiland, epithumia en thymos,
ecologische transitie, het placebo- en noceboeffect en de mens als homo puppy.

Annabel (2021). ‘Pijnlijk’ vwo-examen filosofie met
veel vragen over vakanties en vliegreizen. Gevonden
op 1 september 2021, op https://www.scholieren.com/
eindexamens2021/blogs/pijnlijk-vwo-examen-filosofie-met-veel-vragen-over
VFVO (2021, 26 mei 2021). Gevonden op 1 september 2021 https://vfvo.nl/2021/05/verslag-van-delandelijke-online-bespreking-door-docenten-filosofievan-het-vwo-examen-filosofie-2021-op-26-mei-2021/
VFVO (2021, 21 juni 2021). Gevonden op 1 september 2021 https://vfvo.nl/2021/06/verslag-van-de-landelijke-bespreking-door-docenten-filosofie-van-hetvwo-examen-filosofie-2021-op-21-juni-2021/

Conclusie

Het is altijd even zoeken naar de juiste afstelling
bij een nieuw examenonderwerp. En het was dit
jaar voor iedereen meer werk om de examens te
maken, corrigeren, bespreken, analyseren en evalueren. Hopelijk kunnen we bij de examens aan
het eind van volgend schooljaar weer overgaan tot
een normale afname. En hopelijk is het nieuwe
onderwerp ‘Het goede leven en de vrije markt’
dan voor iedereen vertrouwd.

Frans van Dorp, Toetsdeskundige vwo filosofie
Stichting Cito frans.vandorp@cito.nl
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Het derde examen: Hebzucht, De correcties en De meeste mensen deugen

het goede in verband met de dimensie zin.
De tweede opgave De correcties gaat over de gelijknamige roman van Jonathan Franzen waarbij
vragen worden gesteld over moraal, grondprincipes van de burgerlijke maatschappij, kapitaal en
de neoliberale marktlogica, instituties, christelijke
liefde en strategieën voor omgaan met menselijke
kwetsbaarheid.
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de laatste vragen is, zou dit kunnen betekenen dat
er sprake is geweest van tijdnood. Maar omdat de
vragen hieraan voorafgaand noch de laatste vraag
erna vaak is overgeslagen, is er geen reden om dat
te concluderen. Het examen sluit af met de makkelijke vraag 25 die toch een goed onderscheid
maakt tussen goede en minder goede leerlingen.

Beste Baruch...

Maar wie doet er nu eigenlijk examen? Jij?
Of toch je leerlingen? En moet die leerling
niet gewoon laten zien klaar te zijn voor
de volgende stap. Niet alleen in jouw ogen.
Maar voor de wereld. En denk eens aan
de leerlingen op andere scholen die door
jouw soepele nakijken een strengere norm
krijgen. Of de collega die de afgesproken
richtlijnen wel volgt en weer ergens onderaan bungelt. Of jouw tweede corrector die
een paar nachten slaapt verliest. Tellen zij
niet?
Slagers horen hun eigen vlees niet te keuren
en niemand moet rechter in eigen zaak zijn.
En daarom hoop ik al jaren op het instellen
van een systeem van twee onafhankelijke
correctoren. Iets meer het gezichtspunt van
de eeuwigheid moet iedere filosoof toch als

35

muziek in de oren klinken!
- Het klinkt onafhankelijker en dus beter of
eerlijker, om de CE’s door twee onafhankelijke examinatoren na te laten kijken. Maar
er zijn tenminste twee complicaties denk
ik: ten eerste; filosofie is geen wiskunde en
ten tweede; als examenkandidaat filosofie
ben je toch een soort van het product van je
docent filosofie.
Uit mijn (weliswaar nog beperkte) ervaring
met tweede correctie blijkt dat een goed
of fout antwoord minder objectief vast te
stellen is op basis van het correctiemodel
dan wij wellicht als ideaal voor ogen hebben. Met andere woorden: het maakt bij
een filosofie-examen soms wel degelijk uit
door wie het wordt nagekeken of een punt
wordt toegekend of niet. Natuurlijk moeten
we juist daarom een goede tweede correctie
organiseren, inclusief de eindexamenbesprekingen waarbij de bandbreedte van het
correctiemodel duidelijk wordt.
Maar daar komt nog eens bij dat theorieën
verschillend uitgelegd worden door filoso-
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Het gesprek
- De examencorrectie is de ideale plaats
delict: een flinke beloning en een lage pakkans. Een mooi gemiddelde kan rekenen
op een compliment van je schoolleiding, of
in ieder geval je een reprimande besparen.
En de tweede corrector is vaak te uitgeput
om echt na te kijken. En als je toch gepakt
wordt: met wat draaien en aaien kom je er
vaak alsnog goed van af. Maar weinigen
hebben de tijd, de energie of de stalen zenuwen om de strijd echt aan te gaan. Jouw beloning kan je niet ontgaan: een compliment
van je schoolleiding en de gelegenheid om
lekker op te scheppen over je prestaties als

docent. En natuurlijk kun je ook nog de
morele deugkaart spelen: jij komt immers
op voor je leerlingen en bezorgt hen een
mooi resultaat. Dus zie jij in ieder antwoord
de redelijkheid. En bazelt iets over nakijken
als een vorm van hermeneutiek.
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De kwestie
Beste Baruch, tijdens het nakijken van het
centraal examen (CE) afgelopen zomer
vroeg ik mij af of ik wel nog altijd eerlijk en
rechtvaardig de examen beoordeel. Wat als
de tweede corrector dit ook denkt? Wat is
de meest eerlijke en rechtvaardige manier
van nakijken? Mijn vraag is dus deze: zouden de CE’s door twee onafhankelijke examinatoren moeten worden nagekeken?

fiedocent A en filosofiedocent B en filosofiedocent
C. Niet de kern natuurlijk (hopelijk), maar wel in
het meer of minder benadrukken van verschillende aspecten van een opvatting of in het maken van
analogieën tijdens uitleg, of simpelweg de stijl etc.
Als jij drie jaar lang les hebt gehad van filosofiedocent A, maar je eindexamen wordt nagekeken door
filosofiedocenten B en C, dan lijkt me het door bovenstaande redenen niet onwaarschijnlijk dat jou
als kandidaat enkele “fouten” worden aangerekend
die eigenlijk te herleiden zijn tot hoe filosofiedocent A je heeft begeleid naar het eindexamen. Dat
lijkt mij simpelweg een onrechtvaardig gevolg voor
de leerling. In de huidige systematiek gebeurt dat
natuurlijk ook, maar ik neem aan op minder grote
schaal omdat de eerste corrector ook input levert.
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Het gesprek is een geredigeerde versie van
een reactie op de kwestie, die geplaatst werd
op het Algemene Forum, dat te vinden is op
www.vfvo.nl/forum.
Heeft u ook een kwestie? Stuur hem op
naar spinoza@vfvo.nl of post hem zelf op
het VFVO forum of in de Filosofiedocenten
facebookgroep.
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