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Minority Report 
 

 9 maximumscore 3 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een omschrijving van de sociale utopie en van de technische utopie  2 
• Een uitleg dat in de film een sociale utopie of een technische utopie is 

te herkennen 1 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• In een sociale utopie staan de betrekkingen tussen mensen centraal en 

wordt aangeven hoe die betrekkingen kunnen worden verbeterd 1 
• In een technische utopie staat de homo faber centraal: zo wordt in 

technische utopieën vaak het lichaam dat tot verval en ontbinding is 
voorbestemd verbeterd / technische verworvenheden ingeschakeld om 
het geluk van de mens in de maatschappij te scheppen of te vergroten 1 

• Minority Report is een sociale utopie, omdat in de film een stad zonder 
criminaliteit wordt beschreven; alsmede de oorzaken en vooral 
gevolgen daarvan voor de sociale betrekkingen tussen mensen: het 
afdwingen van wenselijk sociaal gedrag 1 

 
Opmerking 
Een antwoord in de zin dat Minority Report een technische utopie is, kan 
worden goed gerekend, met als argument dat in deze samenleving voor 
het probleem van moordzucht een technische oplossing is bedacht: 
toekomstige moordenaars worden met behulp van geavanceerde techniek 
geïdentificeerd en tijdig uitgeschakeld. 
 

 10 maximumscore 2 
In een goed antwoord dient de kandidaat aan te geven dat die 
noodzakelijkheid van het historisch proces voor Karl Marx vaststaat terwijl 
de Pre-Crime agenten die toekomst door hun handelen kunnen 
veranderen. 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
De Pre-Crime agenten gaan op pad juist om die toekomst om te buigen in 
een gewenste richting waarin geen moord plaatsvindt: de toekomst is dus 
uiteindelijk minder noodzakelijk dan bij Marx. 
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 11 maximumscore 2 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een uitleg van het principe hoop volgens Bloch: dat er in een utopie  

altijd hoop doorklinkt op een betere toekomst  1 
• Een toepassing van het begrip hoop op het gedrag van Anderton 1 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• In een utopie worden wensen tot werkelijkheid gemaakt; er moet dus 

altijd iets positiefs, iets van hoop in zitten  1 
• We zien deze hoop terug in het gedrag van Anderton: hij hoopt de 

toekomst te veranderen  1 
 

 12 maximumscore 2 
Een goed antwoord bestaat uit een uitleg dat er geen sprake is van 
maakbaarheid van de samenleving: de Pre-Crime afdeling faalt uiteindelijk 
in de poging moord uit te bannen. 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
De filmmakers laten zien dat Anderton succesvol is in zijn pogingen te 
ontsnappen aan zijn eigen Pre-Crime afdeling en dat de machthebbers dus 
uiteindelijk falen in het ‘maken’ van de samenleving. 
 

 13 maximumscore 2 
Een goed antwoord bestaat uit een uitleg dat Thomas More in tekst 4 wel 
gelooft in de maakbaarheid van de samenleving. 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
In tekst 4 staat dat bij het begin van elke maaltijd iets wordt voorgelezen 
met een zedelijke strekking en dat ouders hieraan een opvoedend gesprek 
vastknopen. Ik concludeer hieruit dat More dit niet zonder reden zegt: een 
opvoedend gesprek heeft ongetwijfeld als doel om de kinderen zodanig op 
te voeden dat de samenleving er beter van wordt. In dit opzicht gelooft 
More dus in de maakbaarheid van de samenleving en daarin verschilt 
Thomas More van Minority Report. 
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 14 maximumscore 4 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg van het gedrag vanuit de plichtethiek 1 
• een uitleg van het gedrag vanuit de gevolgenethiek  1 
• een omschrijving van de plichtethiek  1 
• een omschrijving van de gevolgenethiek 1 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
• Vanuit de plichtethiek kan worden gesteld dat de agenten handelen 

vanuit de plicht om moorden te voorkomen, want het plegen van 
moorden is niet universaliseerbaar 1 

• Vanuit de gevolgenethiek kan worden gesteld dat het handelen van de 
agenten en het leed dat toekomstige daders wordt aangedaan 
ruimschoots opweegt tegen de gunstige gevolgen: er zal geen moord 
meer bestaan, waardoor het geluk in de samenleving toeneemt 1 

• De plichtethiek gaat altijd uit van principes en/of plicht ongeacht tot 
welk resultaat deze afweging leidt  1 

• De gevolgenethiek is voorwaardelijk en hanteert voor het beoordelen 
van de handeling de maximalisering van geluk 1 

 
 15 maximumscore 2 

In een juist antwoord dient de kandidaat aan te geven dat wie in de echte 
wereld deugdethische principes volgt en de deugden heeft verinnerlijkt, dat 
hij of zij in het spel zich niet anders zal gedragen. 
 
voorbeeld van een goed antwoord: 
Als een persoon deugdethisch handelt, hoeft hij niet iedere keer te 
beoordelen of zijn handeling wel passend is bij het moment: hij heeft de 
deugd geïnternaliseerd en handelt dus van nature goed; deze persoon zal 
in een andere omstandigheid niet een andere persoonlijkheid tonen in zijn 
handelen: er zal dus geen verschil zijn tussen het handelen in de echte 
wereld en het handelen in de wereld van Second Life. 
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