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Opgave 2  De Europese Unie en het vluchtelingenvraagstuk 

7 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
a 
• een uitleg dat het dilemma van collectieve actie een oplossing voor de

vluchtelingenopvang in de EU bemoeilijkt 1 
• aan de hand van een voorbeeld uit tekst 2: staten gedragen zich als

freeriders 1 
b 
• het noemen dat er is een gezaghebbende instantie nodig is die een

oplossing kan afdwingen 1 
• uitleg dat het voorstel van Juncker in tekst 3 een oplossing kan zijn

voor het dilemma van collectieve actie en dat de Europese Commissie
de instantie is die een beslissing kan afdwingen met een voorbeeld uit
tekst 3 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Het dilemma van collectieve actie houdt in dat het realiseren van een

collectief belang als het oplossen van het vluchtelingenprobleem wordt
belemmerd als lidstaten niet vrijwillig moeite willen doen om daaraan
een bijdrage te leveren. Het is voor landen rationeel om inspanningen
die nodig zijn voor het oplossen van een internationaal vraagstuk of het
realiseren van een collectief goed door andere landen te laten
verrichten; dit is het free-riders probleem 1 

• Verschillende Oost-Europese lidstaten gedragen zich in de ogen van
andere lidstaten als freeriders. Deze landen profiteren wel van het EU-
budget maar willen niet meewerken aan het oplossen van het
vluchtelingenprobleem (r. 10-24 van tekst 2) 1 

b 
• Het dilemma van collectieve actie kan alleen opgelost worden als er

een gezaghebbende instantie is die de uitvoering van het besluit kan
afdwingen. De gezaghebbende instantie is de Europese Commissie 1 

• Daarom stelt Juncker als voorzitter van de Europese Commissie een
verplichte spreiding van migranten voor over de lidstaten met als
sanctie het uitdelen van boetes indien lidstaten de afspraak niet
nakomen (r. 1-4 en r. 38-45 van tekst 3) 1 
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8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argumentatie waarom de macht / de beslissingsbevoegdheid tussen 
het EP en de Raad van de EU gedeeld is, met gebruik van het kernconcept 
representatie en het begrip soevereiniteit (per juist gebruik kernconcept 
representatie en begrip soevereiniteit 1 scorepunt) 

voorbeeld van een juist antwoord:  
De macht / de beslissingsbevoegdheid tussen het EP en de Raad van de 
EU is verdeeld, omdat 
• het EP de Europese burgers vertegenwoordigt. De politieke partijen

van het EP spreken namens de Europese burgers. Dit is 
representatie. De macht van het EP wordt gelegitimeerd doordat er 
sprake is van representatie  1 

• de Raad van de EU de EU-lidstaten vertegenwoordigt. In de Europese
besluitvorming wordt door de macht van de Raad enigszins tegemoet 
gekomen aan de soevereiniteit van elke lidstaat, namelijk het recht 
om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van de eigen nationale 
staat 1 

9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een formulering van een onderzoeksvraag over het vluchtelingen-

vraagstuk vanuit de politiek-psychologische theorieën over 
internationale machtsverhoudingen 1 

• een uitleg dat de onderzoeksvraag past bij de politiek-psychologische
theorieën over internationale machtsverhoudingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• (onderzoeksvraag) In hoeverre worden politieke beslissingen over het

vluchtelingenvraagstuk beïnvloed door de persoonlijke eigenschappen 
(gezag, karakter, capaciteiten, kennis etc.) van belangrijke politici? 1 

• (uitleg) In de onderzoeksvraag wordt het verband onderzocht tussen
politieke besluiten binnen de EU en de persoonlijke eigenschappen 
van politici. Die politieke besluiten weerspiegelen de 
machtsverhoudingen tussen die landen. En er wordt verondersteld dat 
die machtsverhoudingen worden beïnvloed door het karakter, de 
capaciteiten, de attitudes, de kennis, het gezag etc. van staatshoofden, 
regeringsleiders, ministers, EU-politici en dergelijke. Dit zijn de 
kenmerken van de politiek-psychologische theorieën over 
internationale machtsverhoudingen 1 
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10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat twee voorbeelden van liberale theorieën over de 
verhoudingen tussen staten het best te herkennen zijn in tekst 3 gekoppeld 
aan twee kenmerken van deze theorieën (per voorbeeld en kenmerk 
1 scorepunt) 

voorbeelden van juiste antwoorden, twee van de volgende: 
− Liberale theorieën over de verhoudingen tussen staten zijn het best te 

herkennen in tekst 3. Juncker stelt in tekst 3 dat het de plicht is van de 
EU-lidstaten om vluchtelingen op te vangen (r. 18-28) en vermeldt dat 
Europa een plek is van vrede en stabiliteit (r. 28-31). Deze ideeën van 
Juncker komen overeen met de liberale theorieën, waarin 
samenwerking tussen landen bijdraagt aan vrede en vooruitgang.  

− In tekst 3 wijst Juncker op de noodzaak van internationale samen-
werking: hij riep de ministers op om de voorstellen goed te keuren 
(r. 46-49). Internationale samenwerking is wenselijk om 
gemeenschappelijke belangen te realiseren, in dit geval het oplossen 
van vluchtelingenvraagstuk. Dit is een kenmerk van de liberale 
theorieën over de verhoudingen tussen staten. 

− Het verdelen van de 120.000 migranten over de lidstaten moet volgens 
Juncker een verplicht karakter krijgen (r. 1-4). Dit betekent dat  
de soevereiniteit van staten minder van belang wordt geacht bij dit 
vraagstuk. Minder belang hechten aan de soevereiniteit van staten is 
een kenmerk van de liberale theorieën over de verhoudingen tussen 
staten. 

per juist antwoord 1 

11 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat voorwaarde 5 uit tabel 2 meer past bij cultuuruniversalisme 
dan bij cultuurrelativisme 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Voorwaarde 5 uit tabel 2 past meer bij een cultuuruniversalistische 
gedachte dan een cultuurrelativistische. Voorwaarde 5 houdt namelijk in 
dat de dominante waarden en normen van het land voor iedereen gelden, 
ook voor vluchtelingen. Het cultuuruniversalisme benadrukt juist waarden 
die voor iedereen moeten gelden. 
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12 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van een (beleids)maatregel die voldoet aan voorwaarde 5 uit 
tabel 2 met gebruik van de twee verschillende kernconcepten (per juist 
gebruik en noemen kernconcept 1 scorepunt) 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Indien gemeenten willen voldoen aan voorwaarde 5 dan zouden de

gemeenten nieuwkomers voorlichting kunnen geven of scholing kunnen 
aanbieden over kennis, waarden, normen en gebruiken / 
kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat. Dit zijn kenmerken van 
de (dominante) cultuur (kernconcept) van Nederland 1 

• Deze vorm van voorlichting of scholing kan een bijdrage leveren aan
het bevorderen van de sociale cohesie (kernconcept) in de 
Nederlandse samenleving. Meer kennis over de Nederlandse cultuur 
zou de binding of de betrokkenheid van vluchtelingen met de 
Nederlandse samenleving kunnen bevorderen. De vluchtelingen 
zouden dan eerder het gevoel krijgen dat ze daadwerkelijk lid zijn 
van de Nederlandse samenleving 1 
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