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Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea
25

maximumscore 3
Noord-Korea heeft een totalitair regime want:
• kenmerk 1: In een totalitair regime hebben de burgers geen invloed op
de politieke besluitvorming.
gegeven uit tekst 7 (één van de volgende): Grote Leider Kim Il-sung
heeft het politieke stelsel voor bijna een halve eeuw gevormd / stichtte
een eenpartijstaat. (r. 17-20) / Een familiedynastie staat aan het hoofd
van een gesloten, communistisch regime dat geen afwijkende
meningen tolereert. (r. 29-32)
• kenmerk 2: In een totalitair regime heeft de leidende groep een
duidelijke ideologie.
gegeven uit tekst 7: Kim Il-sung introduceerde de persoonlijke filosofie
van Juche, of zelfredzaamheid, die de leidende ideologie werd voor de
ontwikkeling van Noord-Korea. (r. 21-26) / Het regime is
communistisch. (r. 5 of 31)
• kenmerk 3: In een totalitair regime wordt de bevolking min of meer
permanent opgeroepen om het regime/de leider te ondersteunen.
gegeven uit tekst 7: Het militarisme is onderdeel van het dagelijks
leven. (r. 7-8) / Het leiderschap is gestoeld is op
persoonlijkheidscultus. (r. 34-35)
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Opmerkingen
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van een totalitair
regime.
Geen scorepunt toekennen wanneer alleen een kenmerk van een totalitair
regime of alleen een gegeven genoemd zijn.
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• een beschrijving van twee kenmerken van het veiligheidsdilemma
(per kenmerk 1 scorepunt)
• toepassing van deze kenmerken van het veiligheidsdilemma op het
conflict tussen Zuid-Korea en Noord-Korea (per toepassing 1
scorepunt
voorbeeld van een juist antwoord:
• kenmerk 1: Het veiligheidsdilemma van nationale staten houdt in dat
staten elkaar niet vertrouwen en voor de keus staan wel of niet
bewapenen. Door niet te bewapenen maakt een staat zich machteloos
en is het land niet veilig voor mogelijke agressie van een buurland.
Omdat iedere staat voor zijn eigen veiligheid moet zorgen, kiest een
land voor bewapenen. Dit is de enige manier om de eigen veiligheid
van het land te waarborgen
• kenmerk 2: Het buurland voelt zich daardoor bedreigd en gaat zich ook
bewapenen. Er ontstaat een wapenwedloop die de spanningen tussen
de betreffende landen vergroten. In plaats van dat de veiligheid van elk
land groter wordt, neemt de onveiligheid tussen staten toe.
Het dilemma is dat wat een land ook doet – niet bewapenen of wel
bewapenen – zijn veiligheid bedreigd wordt
• toepassing kenmerk 1: Noord-Korea en Zuid-Korea wantrouwen elkaar.
Zuid-Korea ervaart de toenemende bewapening van Noord-Korea (zie
tekst 7) als een bedreiging en het land reageert daarop met
maatregelen om de defensie te versterken. Om zijn veiligheid te
garanderen besloot Zuid-Korea een nieuwe raket te ontwikkelen
(tekst 8) en komt samen met de VS met een nieuwe strategie om snel
te kunnen reageren op nucleaire dreiging van Noord-Korea (tekst 9)
• toepassing kenmerk 2: Er ontstaat een bewapeningswedloop tussen
Noord-Korea en Zuid-Korea die het conflict tussen beide landen
vergroot en die tot meer onveiligheid voor beide landen leidt.
Het versterken van de defensie van Zuid-Korea leidt dus niet tot het
vergroten van gevoelens van veiligheid
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een juist antwoord bevat:
• kenmerken van cultureel relativisme
• toepassing van kenmerken op de tekst (indien kenmerken cultureel
relativisme juist zijn)
voorbeeld van een juist antwoord:
• De auteur sluit het meest aan bij het cultureel relativisme. Het cultureel
relativisme houdt een relativering van westerse waarden en normen in:
onze eigen waarden en normen zijn niet algemeen geldig, gedrag van
andere landen moeten we waarderen vanuit de cultuur van die landen
• Volgens de auteur moeten we Noord-Korea van binnenuit begrijpen. Hij
stelt dat indien het Westen geen pogingen doet de visie van NoordKorea te begrijpen, een oplossing ver uit het zicht blijft (r. 47-49)
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Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van cultureel
relativisme.
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maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• het noemen van sociaalconstructivistische theorieën
• een uitleg van de overeenkomsten tussen tekst en theorie

1
2

voorbeeld van een juist antwoord:
• sociaalconstructivistische theorieën
• De schrijver beschrijft vier veronderstellingen die volgens hem aan het
beleid van Zuid-Korea en de VS ten grondslag liggen.
Deze veronderstellingen zijn sociale constructies: het zijn door ZuidKoreaanse en Amerikaanse beleidsmakers gedeelde
ideeën/opvattingen over de situatie en de machtsverhoudingen in
Noord-Korea op grond waarvan zij betekenis geven aan ontwikkelingen
in Noord-Korea en de politiek van Noord-Korea. Deze ideeën bepalen
het gedrag van Zuid-Korea en de VS tegenover Noord-Korea
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Opmerking
Wanneer alleen de inhoud van de sociaalconstructivistische theorieën
wordt genoemd dan 1 scorepunt toekennen.
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een juist antwoord bevat:
• juiste interpretatie van een gegeven uit tekst 10 om Kim Jong-un als de
ware leider te zien
• uitleg van versterken van gezag door dreigende taal als gevolg van
buitenlandse druk
voorbeeld van een juist antwoord:
• De schrijver van tekst 10 stelt dat druk van buiten op het regime van
Noord-Korea juist het regime in het zadel houdt (r. 22-23). De
buitenlandse druk verschaft Kim Jong-un een legitimatie om het land te
beschermen en zich te laten zien als de ware leider van het volk
• Om het beeld van een krachtige leider te bevestigen die niet buigt voor
buitenlandse druk, maakt Kim Jong-un gebruik van dreigende taal.
Door zijn dreigende taal gaan de burgers hem zien als de ware leider
van de staat, die de burgers van het land beschermt. Door de burgers
wordt zijn macht als legitiem ervaren: zijn gezag neemt toe
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