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maatschappijwetenschappen havo  2022-II 

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Catalonië 

14 maximumscore 3 
a 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat in tekst 4 een conflict te herkennen 
is, met: 
• een toepassing van tegenwerking door actoren uit de omschrijving van

het kernconcept conflict, met informatie uit tekst 4 waarin deze
tegenwerking te herkennen is 1 

• een toepassing van het bereiken van de eigen doelen uit de
omschrijving van het kernconcept conflict, met informatie uit tekst 4
waarin deze eigen doelen te herkennen zijn 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Er is sprake van een conflict omdat de Catalaanse regering aan de ene

kant en de Spaanse regering aan de andere kant elkaar tegenwerken.
De twee actoren werken elkaar tegen door aan de ene kant eenzijdig
een volksraadpleging uit te roepen (r. 8-10) en aan de andere kant er
alles aan te doen om de stemming te laten verbieden / voorkomen
(r. 20-26; r.41-42) 1 

• De actoren werken elkaar tegen om hun eigen doelen te bereiken. De
Catalaanse regering heeft namelijk als doel om de Catalanen hun
mening over wel of geen onafhankelijk Catalonië te laten uitspreken
(r. 12-16), terwijl de Spaanse regering deze stemming niet wil omdat
de regering stelt dat Catalonië volgens de grondwet bij Spanje hoort
(r. 29-32) (en er dus volgens de Grondwet geen onafhankelijkheid
mogelijk is) 1 

b 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat dit conflict een politiek conflict is, met een toepassing

van het begrip politiek conflict 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het conflict gaat over de wenselijke/huidige inrichting van

Catalonië/Spanje als samenleving. Dit maakt het een politiek conflict 1 
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15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat het conflictmodel in tekst 4 te herkennen is, met een

toepassing van een kenmerk van het conflictmodel 1 
• een voorbeeld van dat kenmerk uit tekst 4 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het conflictmodel is in tekst 4 te herkennen, omdat de betrokken

actoren ieder hun strijdmiddelen inzetten 1 
• Zo blijkt uit tekst 4 dat een deel van de Catalanen zich mobiliseert als

strijdmiddel (r. 1-3) 1 

16 maximumscore 1 
burgers/Catalanen (r. 1) en de rechterlijke macht/constitutioneel hof 
(r. 25-26) 

Opmerkingen 
 Het scorepunt alleen toekennen als beide actoren genoemd zijn.
 Geen scorepunt toekennen voor andere actoren (zoals de premier of

regio-president).

17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van invoer/input, omzetting/conversie en uitvoer/output 1 
• een redenering dat de protesten passen bij invoer/input 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• invoer, omzetting en uitvoer 1 
• De protesten in tekst 4 passen bij de fase van invoer/input omdat

burgers hier eisen/wensen naar voren brengen voor een verandering
van het Spaanse politieke systeem 1 

18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit tekst 5 blijkt dat de grondwet een politieke institutie

is, met een toepassing van het kernconcept politieke institutie 1 
• een voorbeeld uit tekst 5 bij het kernconcept politieke institutie 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• De grondwet is een politieke institutie omdat er sprake is van wettelijke

en dus geformaliseerde regels die de politieke machtsuitoefening van
de Spaanse overheid ten opzichte van Catalonië reguleren 1 

• Een van deze wettelijk vastgestelde regels is artikel 155 die de
Spaanse overheid de macht geeft om tijdelijk de bevoegdheden van
een autonome gemeenschap af te nemen (r. 10-15) 1 
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19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat de grondwet een politieke machtsbron is, met de naam

en een toepassing van het begrip politieke machtsbron 1 
• informatie uit tekst 5 waaruit blijkt dat de grondwet deze soort

machtsbron is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De grondwet is een politieke machtsbron omdat het een (legitiem)

middel is voor de Spaanse overheid om dwang uit te oefenen 1 
• Het uitoefenen van dwang blijkt in tekst 5, omdat de overheid tijdelijk

de bevoegdheden van Catalonië kan afnemen (r. 12-15) 1 

20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er sprake is van machtsgebruik als de Spaanse overheid

de grondwet als machtsbron gebruikt, met een toepassing van het
kernconcept macht, waarbij het beperken/vergroten van de
handelingsmogelijkheden / het bereiken van de eigen doelstellingen
wordt genoemd 1 

• een voorbeeld uit tekst 5 van het beperken/vergroten van deze
handelingsmogelijkheden / het bereiken van deze eigen doelstellingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door gebruik van de grondwet als machtsbron kan de Spaanse

overheid de mogelijkheden van de Catalaanse regering om Catalonië
te besturen, beperken. Er is daarmee sprake van machtsgebruik 1 

• Een voorbeeld van het beperken van deze handelingsmogelijkheden is
het tijdelijk afnemen van de bevoegdheden van een autonome
gemeenschap (zoals Catalonië) (r. 12-15) 1 
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21 maximumscore 2 
a 
Een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van het begrip externe soevereiniteit waaruit blijkt dat

staatsgezag niet ondergeschikt is aan het gezag van andere staten 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Er is sprake van externe soevereiniteit als het gezag van een staat

niet ondergeschikt is aan het gezag van andere staten 1 

b 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat Catalonië geen externe soevereiniteit heeft, met een

toepassing van het begrip externe soevereiniteit en informatie uit tekst
5 waarin het ontbreken van externe soevereiniteit te herkennen is 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Uit tekst 5 blijkt dat de Spaanse overheid de macht heeft om van een

autonome gemeenschap zoals Catalonië tijdelijk bevoegdheden af te
nemen (r. 12-15). Catalonië heeft dus geen externe soevereiniteit
omdat uit tekst 5 blijkt dat het gezag van de Spaanse overheid boven
het gezag van de Catalaanse overheid staat 1 

22 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat informatie ontbreekt over de steun voor het referendum

onder de gehele stemgerechtigde bevolking / over het standpunt van
de Catalanen die niet hebben gestemd, met een toepassing van het
kernconcept representativiteit 1 

• informatie uit tabel 1 die deze uitleg ondersteunt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 1 ontbreekt informatie over in hoeverre de stemgerechtigde

bevolking die niet is gaan stemmen, ook voor onafhankelijkheid is.
Zonder deze informatie kun je niet bepalen in hoeverre het besluit ook
overeenkomt met het standpunt van alle Catalanen die
vertegenwoordigd worden 1 

• Uit tabel 1 blijkt namelijk dat minder dan de helft van de geregistreerde
stemmers zijn of haar stem heeft uitgebracht 1 
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