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Opgave 2 De bestrijding van ebola in Congo
8

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat een uitleg dat voor de Congolese staat in het
oosten van Congo twee van de volgende kenmerken van een fragiele staat
te herkennen zijn: geen geweldsmonopolie hebben / niet in staat zijn om
de orde te handhaven / geen openbare diensten leveren, met een
toepassing van de gekozen kenmerken en daarover informatie uit tekst 3
(per kenmerk met toepassing en informatie 1 scorepunt).
voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 3 staat dat in het oosten van Congo onbekende
rebellengroepen dorpen aanvallen en de overheid afwezig is (r. 15-20).
Dat wil zeggen dat de overheid in het oosten van Congo geen
monopolie heeft op het gebruik van geweld. Geen geweldsmonopolie
bezitten is een kenmerk van een fragiele staat dat te herkennen is voor
de Congolese staat in het oosten van Congo
• Ook staat in tekst 3 dat er in het gebied een groot gebrek is aan goede
gezondheidszorg (r. 52-54). Deze gezondheidszorg is een openbare
dienst. Dus kan de overheid in het oosten van Congo openbare
diensten onvoldoende leveren. Geen openbare diensten leveren is een
kenmerk van een fragiele staat dat te herkennen is voor de Congolese
staat in het oosten van Congo

9

1

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat twee van de volgende vereisten van democratie:
‘vrije, eerlijke/regelmatige verkiezingen’, ‘inclusief burgerschap’, ‘het
controleren van de regering door gekozen vertegenwoordigers’, met per
gekozen vereiste informatie uit tekst 3 waaruit het kunnen aantasten van
de democratie blijkt (per vereiste met informatie 1 scorepunt).
voorbeeld van een juist antwoord:
• De Congolese regering besloot de verkiezingen uit te stellen in
gebieden die kampten met een ebola-uitbraak (r. 27-31). Met het
uitstellen van verkiezingen in deze gebieden kan de regering de
vereiste van regelmatige verkiezingen aantasten. / De Congolese
regering besloot de verkiezingen uit te stellen in gebieden waarin de
oppositie veel aanhang heeft (r. 27-34). Met uitstellen van verkiezingen
in gebieden waarin de oppositie veel aanhang heeft, kan de regering
de vereiste van vrije en eerlijke verkiezingen aantasten
• Bovendien denken mensen, volgens Lindijer, dat ebola misschien wel
verspreid is om hen uit te sluiten van verkiezingen (r. 34-37). Met het
uitsluiten van mensen in het gebied waar ebola heerst, wat betekent
dat niet aan alle burgers dezelfde rechten worden toegekend, namelijk
het deelnemen aan de verkiezingen, kan de regering de vereiste van
inclusief burgerschap aantasten
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat ‘groeiende invloed van internationale
niet-gouvernementele organisaties’ en ‘internationalisering van
economische macht’ als globaliseringsprocessen die de autonomie en de
macht van staten aantasten en daarover informatie uit tekst 3 (per
voorbeeld met informatie 1 scorepunt).
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tekst 3 blijkt dat Artsen zonder Grenzen zich bezighoudt met de
uitbraak van het ebolavirus in het oosten van Congo (r. 48-52), waarin
de groeiende invloed van internationale niet-gouvernementele
organisaties te herkennen is
• Tijdens de uitbraak van het ebolavirus in het oosten van Congo komt
de Wereldbank met 80 miljoen dollar over de brug ter bestrijding ervan
(r. 61-64), waarin de internationalisering van economische macht te
herkennen is

1

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat
• economische machtsbronnen of cognitieve machtsbronnen van de
Wereldbank, met een toepassing van het gekozen type machtsbron en
daarover informatie uit tekst 3
• een redenering dat de gekozen machtsbron van de Wereldbank tijdens
de uitbraak van ebola kan hebben bijgedragen aan affectieve
bindingen tussen hulpverleners en burgers, met een toepassing van
affectieve bindingen en daarover informatie uit tekst 3

1

voorbeeld van een juist antwoord
• De Wereldbank helpt tijdens de uitbraak met een extra investering van
80 miljoen dollar voor de bestrijding van het ebolavirus (r. 62-64). Geld
is een schaars goed, dus zet de Wereldbank economische
machtsbronnen in.
of
Met hulp van de Wereldbank worden extra veel internationale
hulpverleners naar het oosten van Congo gehaald (r. 62-66). Die
hulpverleners hebben kennis om het ebolavirus te bestrijden, dus zet
de Wereldbank cognitieve machtsbronnen in
• Dat er opeens hulpverleners door de straten in het oosten van Congo
rijden om het ebolavirus tegen te gaan, terwijl de Congolese bevolking
al jaren doodgaat, leidt volgens tekst 3 tot boosheid en argwaan onder
de bevolking (r. 67-71). Die boosheid en argwaan zijn negatieve
gevoelens van de bevolking ten opzichte van de hulpverleners in het
oosten van Congo, wat affectieve bindingen zijn. Dus kan het inzetten
van een machtsbron van de Wereldbank tijdens de uitbraak van ebola
hebben bijgedragen aan affectieve bindingen tussen hulpverleners en
burgers
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een toepassing van het kernconcept globalisering en informatie uit
tekst 3 over de bestrijding van het ebolavirus
• een uitleg vanuit het conflictparadigma dat de bestrijding van het
ebolavirus geglobaliseerd is, met een toepassing van een kenmerk van
het conflictparadigma en daarover informatie uit tekst 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens tekst 3 komen internationale hulpverleners naar het oosten
van Congo om het ebolavirus te bestrijden (r. 64-67). De inzet van
internationale hulpverleners toont intensieve
contacten/afhankelijkheden over landgrenzen heen in de bestrijding
van het ebolavirus, dus is de bestrijding van het ebolavirus
geglobaliseerd
• Vanuit het conflictparadigma wordt de nadruk op machtsverschillen
gelegd. In de bestrijding van het ebolavirus komen machtsverschillen
in de wereld tot uitdrukking. De Wereldbank investeert (om een
wereldwijde uitbraak tegen te gaan) direct 80 miljoen dollar in de
bestrijding van het ebolavirus waaraan een relatief klein aantal mensen
in Congo overlijdt (r. 58-64), terwijl Congo niet eens voldoende
hulpbronnen heeft voor de bestrijding van de mazelenepidemie,
waaraan heel veel kinderen in Congo overlijden (r. 55-58)
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Een juist antwoord bevat een uitleg dat de eis van betrouwbaarheid,
representativiteit of validiteit te herkennen is in de methodebeschrijving in
tekst 4, met een toepassing van de gekozen eis en daarover informatie uit
tekst 4.
voorbeelden van juiste antwoorden:
 In tekst 4 staat dat de onderzoekers via een nummersysteem uit elke
stad aselect 30 straten/woonblokken hebben geselecteerd en van die
straten/woonblokken per huishouden willekeurig een volwassen
respondent hebben geselecteerd voor het afnemen van interviews
(r. 12-22). Dat wil zeggen dat voor het onderzoek een aselecte
steekproef getrokken is, waarbij iedere burger in de onderzochte
steden evenveel kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Dus
is de eis van representativiteit te herkennen in de methodebeschrijving
van het onderzoek van Vinck.
 In tekst 4 staat dat deelname aan het onderzoek anoniem was
(r. 23-25). Wanneer deelname anoniem is, zullen respondenten minder
geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven. Als respondenten
sociaal wenselijke antwoorden geven, dan meten de onderzoekers niet
wat zij willen meten. Dus is de eis van validiteit te herkennen in de
methodebeschrijving van het onderzoek van Vinck.
 In tekst 4 staat dat de resultaten van vergelijkbare vragen
gecombineerd zijn (r. 35-39). Met het combineren van de verschillende
resultaten van vergelijkbare vragen wordt de mate waarin de meting
van vertrouwen in de overheid afhankelijk is van willekeurige
meetfouten beperkt. Dus is de eis van betrouwbaarheid te herkennen
in de methodebeschrijving van het onderzoek van Vinck.
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Een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat Vinck in tekst 4 een empirisch onderzoek beschrijft, met
een toepassing van empirisch onderzoek en daarover informatie uit
tekst 4
b
• een uitleg dat het onderzoek van Vinck kwantitatief van aard is, met
een toepassing van het begrip kwantitatief onderzoek en daarover
informatie uit tekst 4
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• In tekst 4 schrijven de onderzoekers dat zij een maand na de uitbraak
van het ebolavirus een vragenlijst hebben afgenomen onder de
bevolking in het oosten van Congo met als doel het verband tussen
institutioneel vertrouwen en het nemen van maatregelen te
onderzoeken (r. 1-11). Voor het onderzoeken van dit verband leverde
het onderzoek gegevens op. Dus beschrijft Vinck in tekst 4 een
empirisch onderzoek
b
• In tekst 4 staat dat verschillende scores zijn berekend op basis van
gestandaardiseerde gestructureerde vragenlijsten (r. 27-39). Gesloten
enquêtes leveren waarden op waarmee gerekend kan worden. Dus is
het onderzoek van Vinck kwantitatief van aard

15

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
a
• mate van vertrouwen in overheidsinstanties als variabele in tabel 1 en
het kernconcept politieke/sociale cohesie
b
• een hypothese die met de resultaten uit tabel 1 te toetsen is, met de
formulering: Hoe …, des te …
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1

voorbeeld van een juist antwoord:
a
• De (afhankelijke) variabele is de mate van vertrouwen in de
informatievoorziening door de overheid, aangegeven op een
vijfpuntsschaal in tabel 1. In deze variabele is (de mate van)
politieke/sociale cohesie te herkennen
1
b
•

www

Hoe hoger de leeftijd, des te hoger het vertrouwen in de
informatievoorziening over het ebolavirus door overheidsinstanties
5
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