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Opgave 1 Ontwikkelingssamenwerking met Rwanda
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een voorbeeld uit de tekst waaruit de rol van de dominee blijkt en uitleg
van die rol, namelijk het bevorderen van de mensenrechten
• een voorbeeld uit de tekst waaruit de rol van de koopman blijkt en
uitleg van die rol, namelijk het versterken van de economische
belangen van Nederland

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De rol van de dominee blijkt uit de zorg die minister Ploumen uitspreekt
over het gebrek aan ‘civiele vrijheden’ in Rwanda (r. 19-21).
De aandacht van de minister voor het gebrek aan ‘civiele vrijheden’
past bij een belangrijk aspect van het Nederlandse buitenlandbeleid:
bevorderen van de mensenrechten

1

•

De rol van de koopman komt tot uiting in de bezoeken van de minister
aan bedrijven waarin Nederlandse bedrijven participeren: de rol van de
Rabobank (r. 39-45) of Heineken (r. 49-51) / komt tot uiting in het
tekenen van een luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en
Rwanda (r. 59-63) of in het organiseren van een handelsmissie naar
Rwanda (r. 68-69).
Het stimuleren van betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven
met Rwanda is niet alleen goed voor de ontwikkeling van Rwanda
maar ook voor de Nederlandse bedrijven en daarmee dient het ook de
eigen economische belangen

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen wanneer alleen een gegeven uit de tekst of
alleen de rol van de dominee/koopman genoemd is.
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een juiste uitleg van de praktijk dat de rol van dominee en de rol van
koopman elkaar kunnen versterken met toelichting
• een juiste uitleg van de praktijk dat de rol van dominee en de rol van
koopman elkaar kunnen belemmeren met toelichting
voorbeeld van een juist antwoord:
• versterken
Als de Nederlandse zorg voor het naleven van mensenrechten en het
bestrijden van corruptie in Rwanda bijdraagt tot stabiliteit / de
ontwikkeling van een democratische rechtsstaat zonder corruptie / een
eerlijk en transparant juridisch systeem in Rwanda, dan is deze
ontwikkeling gunstig voor de handel. De koopman is daarom gebaat bij
het werk van de dominee
• belemmeren
Als Nederland te veel eisen en voorwaarden zou stellen op het gebied
van mensenrechten in Rwanda (rol van dominee) dan zou Rwanda wel
eens kunnen weigeren Nederlandse bedrijven toe te laten tot het land
of besluiten de luchtvaartovereenkomst met Nederland op te zeggen,
dit ten koste van de rol van koopman

3

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een redenering dat de representativiteit op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking voor de VVD hoog is: een juist verband
tussen het standpunt van de kiezers over bezuinigen uit figuur 1 en het
inhoudelijk standpunt van de VVD over bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking
• een uitgangspunt van de VVD dat bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking rechtvaardigt

- www.havovwo.nl

-2-

1
1

1

1

1
1

- www.examen-cd.nl

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II
-

havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

voorbeeld van een juist antwoord:
• De representativiteit voor de VVD is hoog. (Representativiteit is de
mate waarin de standpunten van vertegenwoordigers overeenkomen
met de standpunten van de groep die vertegenwoordigd wordt.) Want
volgens figuur 1 is een grote meerderheid van de VVD-kiezers (circa
80% in 2012) voorstander van bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dit komt overeen met de wens van VVD om te
bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking
• De wens van de VVD om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking
komt overeen met het liberale uitgangspunt om
onderontwikkeling/armoede in landen vooral te bestrijden door het
stimuleren van de markt/een vrijemarkteconomie / door
ondernemerschap/particulier initiatief/handel (‘trade not aid’)
4

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een redenering dat de representativiteit op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking voor GroenLinks hoog is: een juist
verband tussen het standpunt van de kiezers over bezuinigen uit
figuur 1 en het inhoudelijk standpunt van GroenLinks over bezuinigen
op ontwikkelingssamenwerking
• het noemen van het uitgangspunt van GroenLinks dat bezuinigen op
ontwikkelingssamenwerking niet rechtvaardigt
voorbeeld van een juist antwoord:
• Er is sprake van een hoge mate van representativiteit. Van de kiezers
van GroenLinks is namelijk een minderheid (ongeveer 20% in 2012)
voor het bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dit komt overeen
met het inhoudelijk standpunt van GroenLinks om niet te
bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking
• Deze wens om niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking komt
voort uit het uitgangspunt van GroenLinks om op te komen voor de
zwakkeren in de samenleving (solidariteit), waar ook ter wereld
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