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Opgave 2 Conflict in de Zuid-Chinese Zee 

11 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat externe/interne soevereiniteit te herkennen is in het

conflict in de Zuid-Chinese Zee, met een toepassing van de gekozen 
vorm van soevereiniteit 1 

• informatie uit de inleiding waaruit de gekozen vorm van soevereiniteit
blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de inleiding staat dat China een deel van de exclusieve

economische zone (EEZ) van aangrenzende landen claimt 1 
• Dat wil zeggen dat China het centrale gezag van andere landen in de

Zuid-Chinese Zee over bepaalde zeegebieden (hun EEZ) niet als 
soevereine macht erkent. Omdat het conflict gaat over erkenning van 
soevereine macht tussen landen is externe soevereiniteit te herkennen. 
of 
Dat wil zeggen dat China een deel van het EEZ als zijn territorium 
definieert. Omdat het conflict gaat over de zeegebieden van China is 
de interne soevereiniteit van China te herkennen   1 

12 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het internationaal recht moeilijk te 
handhaven is in het conflict in de Zuid-Chinese Zee, met een toepassing 
van het kernconcept gezag en informatie daarover uit tekst 1. 

voorbeeld van een juist antwoord:  
Het handhaven van het internationaal recht is moeilijk omdat China de 
bevoegdheid van een internationale organisatie om de regels van het 
internationaal recht te handhaven, niet accepteert. De macht van deze 
internationale organisatie wordt dus niet als legitiem beschouwd. Er is dan 
geen sprake van gezag. In tekst 1 staat namelijk dat China het tribunaal 
als onbevoegd heeft afgedaan (r. 24-25). 
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13 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• een redenering op welke manier de macht van de staat China volgens

de besluitvormingsmethode kan toenemen, met het uitgangspunt dat 
‘een staat macht heeft als zijn inbreng gerealiseerd wordt’  1 

• informatie uit tekst 1 om het uitgangspunt van de
besluitvormingsmethode te illustreren 1 

• een toepassing van het kernconcept macht en een voorbeeld daarvan
uit tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de besluitvormingsmethode zal de macht van China toenemen

als de inbreng van China in belangrijke besluitvormingsprocessen 
gerealiseerd wordt  1 

• De macht van China zal toenemen als de ‘negen strepen’-stippellijn
door het VN-tribunaal erkend wordt (r. 8-11 en r. 22-23) 1 

• Dan kan de macht van China ten opzichte van andere landen in de
Zuid-Chinese zee toenemen. Het zeegebied is voor China namelijk een 
machtsbron (hulpbron) om economische doelstellingen te bereiken en 
de economische handelingsmogelijkheden van andere landen in de 
Zuid-Chinese Zee te beperken. China kan het zeegebied bijvoorbeeld 
gaan gebruiken om zijn eigen bevolking te voeden, omdat het veel vis 
bevat (r. 37-41). Het gebruik van dit zeegebied kan daarmee bijdragen 
aan de economische ontwikkeling van China en niet of minder van de 
andere landen in de Zuid-Chinese zee 1 
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14 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat in het conflict in de Zuid-Chinese 
Zee het veiligheidsdilemma te herkennen is, met een toepassing van twee 
elementen van het begrip veiligheidsdilemma en per element informatie uit 
tekst 2 waaruit het gekozen element blijkt (per element met informatie en 
uitleg 1 scorepunt). 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Het veiligheidsdilemma houdt allereerst in dat staten zich steeds meer

gaan bewapenen om voor hun eigen veiligheid te zorgen. In het conflict 
in de Zuid-Chinese Zee gaan staten die zich bedreigd voelen door 
militaire uitbreiding van China, zich ook verder bewapenen. Zo blijkt uit 
tekst 2 dat China militair actief is in het gebied (r. 1-6) en tegelijkertijd 
omringende landen hierop reageren met militaire versterkingen 
(r. 20-24) 1 

• Het veiligheidsdilemma houdt vervolgens in dat de
bewapeningshandelingen van staten om voor de eigen veiligheid te 
zorgen, juist ongewenste uitwerkingen voor de veiligheid hebben. Wel 
of niet bewapenen heeft voor de betrokken staten in beide gevallen 
ongewenste effecten op de veiligheid. Zo blijkt uit tekst 2 dat door de 
militaire activiteiten de veiligheidsrisico’s toenemen (r. 26-28) 1 

15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een redenering over een mogelijke ontwikkeling van het conflict in de

Zuid-Chinese Zee op grond van de realistische theorieën, met een 
kenmerk van de realistische theorieën en de naam van een 
kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 

• een toepassing van het gekozen kernconcept en informatie daarover
uit tekst 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• De realistische theorieën beschrijven internationale verhoudingen als

een machtsstrijd van allen tegen allen. Dus is het volgens de 
realistische theorieën mogelijk dat het conflict in de Zuid-Chinese Zee 
verder zal toenemen, omdat macht daarin een rol speelt 1 

• Door de uitbreiding van militaire macht om de veiligheid te waarborgen
is de kans namelijk groot dat de landen die bij het conflict betrokken 
zijn elkaar met hun militaire methoden (r. 8-25) nog sterker 
tegenwerken om hun eigen doelen te bereiken 1 
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16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een redenering over een mogelijke ontwikkeling van het conflict in de

Zuid-Chinese Zee op grond van de liberale theorieën, met een 
kenmerk van de liberale theorieën en de naam van een kernconcept bij 
het hoofdconcept verhouding 1 

• een toepassing van het gekozen kernconcept en informatie daarover
uit tekst 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De liberale theorieën beschrijven internationale verhoudingen als een

uitdaging om situaties te creëren waarin samenwerking tot stand komt 
door te kijken naar gemeenschappelijke belangen. Dus is het volgens 
de liberale theorieën mogelijk dat het conflict in de Zuid-Chinese Zee 
plaats zal maken voor samenwerking 1 

• De betrokken staten zullen door hun wederzijdse economische
afhankelijkheid nieuwe/andere relaties (r. 26-34) vormen met 
economische ontwikkeling/welvaart als gemeenschappelijk doel 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor een toepassing van het gekozen 
kernconcept uit vraag 15. 

17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een reden waardoor het conflict moeilijk via de VN-Veiligheidsraad op

te lossen zal zijn, met een kenmerk van de VN-Veiligheidsraad 1 
• een redenering dat het conflict moeilijk via de VN-Veiligheidsraad op te

lossen zal zijn, met een toepassing van een kenmerk van het 
barrièremodel 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het conflict zal moeilijk via de VN-Veiligheidsraad op te lossen zijn,

omdat China en de Verenigde Staten als permanente leden van de 
VN-Veiligheidsraad vetorecht hebben 1 

• Het vetorecht is volgens het barrièremodel een voorbeeld van
hindermacht omdat China en de Verenigde Staten een oplossing via de 
VN-Veiligheidsraad kunnen blokkeren door gebruik te maken van dit 
recht 1 
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