w
Vraag

vwo 20

I

Antwoord

Scores

Opgave 4 Minister Blok bezoekt Zuid-Afrika
21

maximumscore 1
Een juist antwoord bevat een uitleg dat commissievoorzitter Von der Leyen
Afrika anders framet dan haar voorganger, met een toepassing van ‘het
bepalen van de dominante probleemdefinitie/beeldvorming’ uit het begrip
framen en daarvan twee voorbeelden uit tekst 6.
voorbeeld van een juist antwoord:
Volgens tekst 6 werd tijdens het voorzitterschap van Juncker de dominante
probleemdefinitie van Afrika bepaald door de migratiecrisis (r. 1-9).
Voorzitter Von der Leyen veranderde de benadering van Afrika naar de
probleemdefinitie van een gelijkwaardig partnerschap (r. 9-20). Dus framet
commissievoorzitter Von der Leyen Afrika anders dan haar voorganger.
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Een juist antwoord bevat een uitleg van de vernieuwde interesse van de
EU in Afrika vanuit twee van de volgende groepen theorieën: sociaal
constructivistische theorieën of realistische theorieën of liberale theorieën,
met een kenmerk van de gekozen groep theorieën en informatie uit tekst 6
waaruit het gekozen kenmerk blijkt (per uitleg met naam, kenmerk en
informatie 1 scorepunt).
voorbeelden van juiste antwoorden:
 Volgens tekst 6 wordt Afrika in toenemende mate gezien als een
continent van mogelijkheden (r. 37-39). / Volgens tekst 6 heeft onder
andere hoge demografische en economische groei in de laatste twee
decennia bijgedragen aan een nieuwe kijk op Afrika (r. 39-46). Volgens
sociaal constructivistische theorieën bestaan de verhoudingen tussen
staten in de ideeën daarover. Dus zal volgens sociaal
constructivistische theorieën de EU vernieuwde interesse in Afrika
hebben vanuit de idee van Afrika als continent van mogelijkheden/groei
(in plaats van problemen).
 Omdat Afrika van groeiend geostrategisch belang is in de wereld
(r. 59-61) willen volgens tekst 6 zowel traditionele als nieuwe machtige
staten, dus ook de EU-lidstaten, hun politieke, economische en
militaire positie op het Afrikaanse continent verbeteren (r. 68-75).
Volgens de realistische theorieën zijn internationale verhoudingen een
machtsstrijd van alle tegen alle waarin staten hun eigen belangen
willen veiligstellen. Dus zal de EU volgens de realistische theorieën
vernieuwde interesse in Afrika hebben door Europese politieke,
economische en militaire belangen op het Afrikaanse continent.
 Volgens tekst 6 wil Von der Leyen een gelijkwaardig partnerschap
tussen de EU en de AU (r. 15-20). Afrika biedt namelijk mogelijkheden,
onder meer door economische groei (r. 39-46). Volgens de liberale
theorieën is internationale samenwerking wenselijk als deze bijdraagt
aan bijvoorbeeld welvaart. Dus zal de EU volgens de liberale theorieën
vernieuwde interesse in Afrika hebben om bij te dragen aan
economische groei en daarmee welvaart voor zowel Afrika als Europa.
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Een juist antwoord bevat:
• geglobaliseerde wereldmarkt of toename van vrije markt/handel als
economisch kenmerk van de moderne samenleving en de
vrijhandelszone als voorbeeld uit tekst 6
• een verklaring vanuit de evolutionistische theorieën voor het gekozen
economische kenmerk in het moderne Afrika, met een kenmerk van de
evolutionistische theorieën
voorbeeld van een juist antwoord:
• Afrika heeft volgens tekst 6 sinds 2021 een vrijhandelszone tussen
54 Afrikaanse landen (r. 50-54). In de vrijhandelszone is een
geglobaliseerde wereldmarkt te herkennen als een economisch
kenmerk van de moderne samenleving
• De Afrikaanse staten kunnen deze vrijhandelszone creëren volgens de
evolutionistische theorieën doordat de economie van Afrika volwassen
wordt. Volgens de evolutionistische theorieën ontwikkelen staten zich
namelijk volgens een patroon van geleidelijkheid, waarbij arme staten
achterlopen op rijke staten
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Een juist antwoord bevat een uitleg dat de woorden van minister Blok
passen bij het Nederlandse buitenlandbeleid, met informatie over het
gedrag van de koopman en over het gedrag van de dominee uit tekst 7.
voorbeeld van een juist antwoord:
De woorden van minister Blok passen bij dit Nederlandse buitenlandbeleid,
want minister Blok geeft aan dat hij door de samenwerking met Zuid-Afrika
aan de ene kant economisch kansen wil benutten (r. 9-10), waarin de
koopman herkend kan worden. En hij benoemt dat hij iets hoopt te
bereiken op het gebied van het naleven van mensenrechten (r. 33-34),
waarin de dominee herkend kan worden.
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Een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat Nederland met Zuid-Afrika wil samenwerken, met een
toepassing van ‘handelen op elkaar afstemmen’ en ‘een
gemeenschappelijk doel’ uit het kernconcept samenwerking en
daarover informatie uit tekst 7
b
• gedeelde belangen of gedeelde waarden als reden voor politieke
samenwerking en daarvan voorbeeld uit tekst 7
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Volgens de aankondiging wil Nederland met Zuid-Afrika samenwerken.
In tekst 7 staat namelijk dat minister Blok tijdens het werkbezoek met
zijn Zuid-Afrikaanse collega gaat overleggen over de politieke en
economische banden tussen beide staten (r. 17-21) om hun handelen
op elkaar af te stemmen in de context van de bredere politieke en
economische ontwikkelingen in Europa en Afrika (r. 6-8) voor een
gemeenschappelijk doel, namelijk het benutten van politieke en
economische kansen (r. 9-10)
b
• In tekst 7 staat dat de EU en de AU volgens minister Blok veel
belangen delen, zoals het bevorderen van veiligheid (r. 34-35).
Gedeelde belangen zijn een reden voor politieke samenwerking
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Een juist antwoord bevat:
• netwerken/posities van een staat ten opzichte van andere staten als
onderzochte gegevens uit de positiemethode en daarover informatie uit
tekst 7
• een uitleg dat met de gekozen gegevens een uitspraak kan worden
gedaan over de politieke macht van Zuid-Afrika, met een toepassing
van het begrip politieke macht en informatie uit tekst 7 om politieke
macht te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Met de positiemethode kan de macht van Zuid-Afrika ten opzichte van
andere staten worden onderzocht door de netwerken en posities die
een staat in verschillende internationale organisaties heeft in kaart te
brengen. Uit tekst 7 blijkt dat Zuid-Afrika verschillende belangrijke
posities bekleedt binnen onder andere de VN en de Afrikaanse Unie
(r. 10-15)
• Deze posities zeggen iets over de politieke macht van Zuid-Afrika in
2020, omdat een voorzittersrol in de Afrikaanse Unie en het
lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad Zuid-Afrika het vermogen
geeft om besluitvorming in deze instellingen te beïnvloeden,
bijvoorbeeld over het naleven van mensenrechten (r. 33-34). Dus kan
met deze gegevens een uitspraak vanuit de positiemethode worden
gedaan over de politieke macht van Zuid-Afrika
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Een juist antwoord bevat:
• het bestaan uit permanente en niet-permanente leden of het
weerspiegelen van de politieke verhoudingen van 1945, als kenmerk
van de samenstelling van de VN-Veiligheidsraad
• een argumentatie voor of tegen een verandering van de samenstelling
van de VN-Veiligheidsraad, met toepassing van het kernconcept
representatie op werelddelen/wereldbevolking of machtsverhouding
voorbeeld van een juist antwoord:
• De VN-Veiligheidsraad bestaat uit permante leden en niet-permanente
leden. De permanente leden in de huidige samenstelling van
de VN-Veiligheidsraad (met veto-recht) weerspiegelen de politieke
verhoudingen van 1945
• Om recht te doen aan de veranderende politieke verhoudingen onder
de machtige permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zou
bijvoorbeeld een Afrikaanse staat het Afrikaanse continent permanent
moeten vertegenwoordigen in de VN-Veiligheidsraad. Omdat de
huidige permanente leden van VN-Veiligheidsraad de Afrikaanse
bevolking niet representeren, moet de samenstelling veranderen.
of
Doordat de huidige permanente leden van de VN-Veiligheidsraad deels
nog steeds de huidige politieke verhoudingen weerspiegelen, worden
nog steeds de machtigste staten vertegenwoordigd in de
VN-Veiligheidsraad. Omdat de huidige permante leden van de
VN-Veiligheidsraad de machtigste VN-lidstaten representeren, hoeft de
samenstelling niet te veranderen
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