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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Politiek & klimaat 

12 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Staten die deelnemen aan een internationaal klimaatakkoord moeten

bereid zijn offers te brengen / ervaren op korte termijn vaak nadelige 
effecten. Een voorbeeld van zo’n offer/nadelig effect is beperking van 
de economische groei/banenverlies (regel 15-18 van tekst 3) 1 

• De afspraken uit het Klimaatakkoord bevorderen dat het klimaat
leefbaar blijft (regel 5 van de inleiding). Dit resultaat komt (op lange 
termijn) ten goede aan het collectief, waardoor ook staten die niet 
deelnemen / zich voortijdig terugtrekken er eveneens van profiteren. 
Maar als alle staten zich terugtrekken profiteert niemand 1 

13 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Coöperatie/samenwerking (is niet slechts het aangaan van een 

bondgenootschap tegen een gemeenschappelijke vijand, maar) komt 
steeds vaker voort uit een collectief lotsbesef. In tekst 3 is dit terug te 
zien doordat staten een akkoord gesloten hebben om het 
klimaatprobleem aan te pakken. 

− De toegenomen interdependentie/marktintegratie/globalisering maakt 
landen afhankelijker van elkaar. In tekst 3 is dit terug te zien in de 
angst dat de keuze om uit ‘Parijs’ te stappen gevolgen heeft voor de 
internationale betrekkingen/(handels)relaties. 

− Natiestaten spelen nog altijd een prominente rol, maar hun speelruimte 
is beperkt door andere actoren. / Intergouvernementele organisaties 
hebben een zekere autonomie weten te verwerven in de internationale 
politiek. Een voorbeeld van andere actoren/intergouvernementele 
organisaties zijn de fora waarin verwezen wordt in regel 31 van tekst 3. 

1 per juist kenmerk  
per juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 3 1 

14 maximumscore 2 
• intergouvernementele samenwerking 1 
• Kenmerkend voor dit type samenwerking is dat de staten hun

soevereiniteit behouden / staten niet aan besluiten gebonden kunnen
worden zonder eigen instemming 1 
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15 maximumscore 3 
• de confessionele/christendemocratische stroming 1 
• het uitgangspunt rentmeesterschap 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Rentmeesterschap betekent dat we de aarde in bruikleen hebben

gekregen van God en er dus zuinig op moeten zijn, bijvoorbeeld door 
goed voor het klimaat te zorgen 1 

16 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In figuur 3 is de kritiek te herkennen dat het opnemen van concrete

maatregelen in een regeerakkoord de mogelijkheid beperkt voor de 
(oppositie)partijen in de volksvertegenwoordiging om invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming 1 

• Deze kritiek sluit het best aan bij het begrip monisme: een
regeringsstelsel waarbij de regering rechtstreeks steunt op een 
meerderheid in de volksvertegenwoordiging en daarmee min of meer 
een eenheid vormt. De concrete maatregelen in het regeerakkoord 
kunnen gezien worden als een uiting van deze eenheid 1 

17 maximumscore 3 
• (barrière 2) afweging van wensen of behoeften / toekenning van een

hoge prioriteit aan het probleem 1 
• bijbehorend gegeven uit tekst 4: De coalitiepartijen hebben

afgesproken dat er een klimaatwet komt. / De coalitiepartijen hebben 
de komst van een klimaatwet opgenomen in het regeerakkoord  1 

• (barrière 3) het beslissen over (de noodzaak van) beleidsmatige
oplossing van problemen 1 
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