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Opgave 4 Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm
19

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een hypothese die uit de tekst is af te leiden en die als een
hypothese/verwachting (en niet als een vraag) is geformuleerd
• onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele; uit de formulering
moet blijken dat het variabelen zijn en geen constanten; en dat de
afhankelijke variabele datgene moet zijn dat wordt verklaard en de
onafhankelijke variabele datgene dat de verklaring biedt
voorbeeld van een juist antwoord:
• Hypothese: Landen met een stevig centraal gezag zijn rijker dan
landen zonder een stevig centraal gezag (r.26-27)
• De onafhankelijke variabele is het al dan niet aanwezig zijn van een
stevig centraal gezag en de afhankelijke variabele is de rijkdom van
een land

20

maximumscore 1
voorbeeld van een juist antwoord:
Er is in de theorie van Acemoglu en Robinson sprake van een causaal
verband, want het hebben van een stevig centraal gezag/effectief
geweldsmonopolie/sterke binding tussen machthebbers en volk leidt
onvermijdelijk tot groei en bloei van een nationale economie.

21

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• definitie van het kernconcept politieke institutie
• een uitleg dat deze definitie herkenbaar is in de regels 35-45 van
tekst 13
voorbeeld van een juist antwoord:
• Een politieke institutie is een complex van min of meer geformaliseerde
regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond
politieke besluitvorming regelen
• In r. 35-45 van tekst 13 zijn deze geformaliseerde regels zichtbaar:
De regels betreffen de garantie dat burgers mee kunnen doen aan de
politieke besluitvorming. / De politieke instituties garanderen
burgerrechten. De politieke instituties dwingen ook regels af waar de
regeerders aan gehouden zijn (democratische rechtsstaat)
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maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat een voorbeeld van inclusieve politieke instituties uit tekst 13
bijdraagt aan de legitimiteit van het politieke systeem
voorbeeld van een juist antwoord:
Inclusieve politieke instituties zoals (parlementaire) democratie en
democratische verkiezingen / burgerrechten en rechtsstaat leiden tot
sterke (politieke) bindingen met het politieke systeem, wat de
aanvaarding/acceptatie ervan vergroot.

23

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• het aangeven van gevolgen van inclusieve economische instituties
voor de mate van sociale gelijkheid met een voorbeeld uit regels 46 tot
en met 58 van tekst 13
• het aangeven van gevolgen van inclusieve economische instituties
voor de sociale cohesie in de samenleving met een voorbeeld uit
regels 46 tot en met 58 van tekst 13

1

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De aanwezigheid van inclusieve economische instituties biedt kansen
voor mensen uit alle lagen van de bevolking om hun positie te
verbeteren. Dus de sociale ongelijkheid in een land, de verschillen
tussen mensen die kunnen leiden tot ongelijke verdeling van
schaarse en hooggewaardeerde goederen, vermindert
• Als de gehele bevolking profiteert van groei van de welvaart
(‘economische dynamiek’) dan leidt dat tot stabiliteit in de bindingen
tussen mensen, dus bevordert dat de sociale cohesie in een
samenleving
24

1

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een toepassing van twee aspecten van ‘de ideologie van de modernisering’
op de theorie van Acemoglu en Robinson (per aspect 1 scorepunt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Een ‘ideologie van de modernisering’ is te herkennen in de theorie van
de onderzoekers, omdat de veranderingsprocessen die zij beschrijven
onvermijdelijk zijn en leiden tot vooruitgang. De onderzoekers gaan
ervan uit dat inclusieve politieke en economische instituties zullen
leiden tot economische groei, dus tot voortuitgang
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Dit voortgangsgeloof is universeel; dat wil zeggen dat de traditionele
verhoudingen in landen als gevolg van het ontstaan van inclusieve
politieke en economische instituties onvermijdelijk zullen leiden tot
moderne westerse samenlevingsvormen

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• het noemen van een aspect van een wetenschappelijke benadering
• de koppeling van dat aspect aan de theorie van de onderzoekers met
verwijzing naar een gegeven uit tekst 13

1

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens aanhangers van het structureel functionalisme zijn bindingen
de kern voor elke gemeenschap, aangezien alle actoren in die
samenleving (leden en instituties) bedoeld zijn om bij te dragen aan het
voortbestaan van die samenleving
• De onderzoekers stellen dat de inclusieve instituties van groot belang
zijn voor het voortbestaan van de samenleving (in de richting van groei
en stabiliteit). Inclusieve instituties zorgen voor binding in de
samenleving. In de regels 59-82 schetst de auteur de tegenpool van
het ontbreken van inclusieve instituties: economische stagnatie en
wanorde

1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een redenering voor de keuze voor evolutionistische theorieën met een
inhoudelijke verwijzing naar de theorie van Acemoglu en Robinson
• een definitie van evolutionistische theorieën

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Door de nadruk die de onderzoekers leggen op de inclusieve instituties
die economische dynamiek op gang brengen en waar uiteindelijk de
hele bevolking van profiteert, zijn Acemoglu en Robinson aanhangers
van de moderniseringsgedachte, dus evolutionistisch
• Volgens evolutionistische theorieën zullen de armere landen rijkdom
verwerven indien zij zich moderne (westerse) instituties aanmeten en
dus een ontwikkeling doormaken die al door de rijke landen is
doorgemaakt
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