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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2  De VN-vredesmissie in Mali 

10 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• een beschrijving van realistische theorieën van internationale

verhoudingen die de militaire interventie van Frankrijk in Mali kunnen 
verklaren 1 

• een verklaring voor de Franse interventie met een voorbeeld uit tekst 3
vanuit de realistische theorieën van internationale verhoudingen 1 

• een beschrijving van liberale theorieën van internationale
verhoudingen die de militaire interventie van Frankrijk in Mali kunnen 
verklaren 1 

• een verklaring voor de Franse interventie met een voorbeeld uit tekst 3
vanuit de liberale theorieën van internationale verhoudingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De interventie van Frankrijk kan verklaard worden met realistische

theorieën. 
De realistische theorieën zien de internationale verhoudingen als een 
machtsstrijd van allen tegen allen, waarbij elk land zijn eigen 
belangen zal trachten te realiseren. Het belangrijkste middel hierbij 
is het inzetten van militaire macht  1 

• Frankrijk (en Europa) heeft grote economische belangen in zowel
Mali als in de Sahel-regio: het bezit niet alleen concessies in een groot 
olieveld maar wint in buurland Niger ook uranium dat onontbeerlijk is 
als grondstof voor de grotendeels op kernenergie gebaseerde 
energievoorziening in Frankrijk (r. 18-30). Deze belangen worden 
verdedigd door militair in te grijpen  1 

• De interventie van Frankrijk kan verklaard worden met liberale
theorieën.  
In liberale theorieën is internationale samenwerking op basis van 
gemeenschappelijke belangen het uitgangspunt 1 

• De interventie van Frankrijk vond plaats op verzoek van de Malinese
regering en met instemming van de VS, Europa en de andere landen in 
Afrika (r. 1-8 of 15-17). Internationale samenwerking is een kenmerk 
van de liberale theorieën als het bijdraagt aan vrede en welvaart. 
Voorbeelden van gemeenschappelijke belangen zijn in deze situatie 
onder andere de strijd tegen het internationale terrorisme, het brengen 
van stabiliteit (r. 3-5) en de bescherming van de grondstoffenwinning 
(r. 18-30) 1 
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11 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a
• een politiek-ideëel uitgangspunt van het Nederlands buitenlandbeleid: 

het bevorderen van de internationale rechtsorde  1 
b
• een argument op grond van dit uitgangspunt met gebruik van een 

voorbeeld uit tekst 4 1 
c
• een argument vanuit het economisch uitgangspunt van het Nederlands 

buitenlandbeleid met gebruik van een voorbeeld uit tekst  5 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a
• het bevorderen van de internationale rechtsorde (waarbij groot belang 

wordt gehecht aan mensenrechten, democratie en stabiele 
internationale betrekkingen) 1 

b
• Volgens tekst 4 is het noorden van Mali een broedplaats van jihadisme 

en criminaliteit (r. 5-10). De VN-missie draagt bij aan veiligheid en 
stabiliteit in Mali en daarmee aan het bevorderen van de internationale 
rechtsorde 1 

c
• Een argument vanuit het economisch uitgangspunt van het Nederlands 

buitenlandbeleid is het bevorderen van de handelsbetrekkingen. 
Het deelnemen aan militaire missies heeft een positief effect op het 
imago van Nederland, waardoor gemakkelijker contact gelegd kan 
worden met regeringen. Dit kan weer bijdragen aan het versterken van 
de handelsbetrekkingen (r. 14-20 van tekst 5) 1 

12 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
a
• een argument met een kernconcept van het hoofdconcept binding met 

een voorbeeld uit tekst 4 1 
b
• een argument met een kernconcept van het hoofdconcept verandering 

met gebruik van een voorbeeld uit tekst 4  1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
a
• De bijdrage van de Nederlandse vredesmissie aan veiligheid en 

stabiliteit in Mali / aan het bevorderen van de internationale rechtsorde 
houdt bijvoorbeeld in het scheppen van politieke instituties in Mali, 
wat de binding in Mali kan bevorderen. In tekst 4 (r. 30-34) wordt 
gesproken over de inrichting van een justitieel apparaat, assistentie bij 
het electorale proces, toezicht op naleving van de mensenrechten, 
herstel van het staatsgezag. Het gaat hier om het creëren en 
formaliseren van regels die het gedrag van mensen in een 
(democratische rechts)staat reguleren 1 

b
• Een argument met een kernconcept van hoofdconcept verandering: 

door de conflicten en instabiliteit van Mali is het land ‘een kruispunt 
van smokkelroutes geworden’ die lopen van Zuid-Amerika naar Europa 
(r. 10-14 van tekst 4) / “Ook is er sprake van mensenhandel en illegale 
immigratie richting ons werelddeel.” (r. 15-17 van tekst 4) 
Dit is een voorbeeld van globaliseringsprocessen die de macht en 
het gezag van de staat Mali aantasten. Er is dus in Mali sprake van 
een uitbreiding van internationale contacten over zeer grote 
afstanden en over landsgrenzen heen. De VN-vredesmissie zou 
kunnen bijdragen aan het tegengaan van de (negatieve) gevolgen van 
bovengenoemd voorbeeld van globalisering 1 

13 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het weergeven van de inhoud van de ‘law of anticipated reactions’ 1 
• een uitleg van mogelijke overwegingen van Nederland om deel te

nemen aan de vredesmissie op grond van de ‘law of anticipated
reactions’ geïllustreerd met een voorbeeld uit tekst 4 of 5 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De ‘law of anticipated reactions’ houdt in dat macht van een land ook

en vooral op minder zichtbare wijze werkt en dat (kleinere) landen bij 
hun besluitvorming anticiperen op mogelijke reacties van machtige(r) 
landen 1 

• Bij het besluit van Nederland om aan de missie in Mali deel te nemen
heeft mogelijk de vrees voor nieuwe negatieve reacties van de grote 
mogendheden (r. 6-13 en r. 21-25 van tekst 5) of de EU (r. 17-26 van 
tekst 4) meegespeeld. Indien Nederland niet mee zou doen aan de 
VN-vredesmissie in Mali zou het risico (nog meer) verlies van invloed 
op internationale besluitvormingsprocessen of imagoverlies of negatief 
effect op de handel kunnen zijn 1 
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14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een beschrijving van de positiemethode om macht van een land te

bepalen 1 
• een uitleg van de positiemethode aan de hand van een voorbeeld uit

tekst 5 met gebruik van het kernconcept macht 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Met de positiemethode omdat deze methode als uitgangspunt heeft dat

de macht die een land kan aanwenden afgemeten wordt aan de 
posities die het bekleedt in internationale organisaties 1 

• Nederland verloor zijn positie en daarmee macht in een internationale
organisatie als de G20. Doordat Nederland – als gevolg van de 
negatieve reactie van de Amerikanen op het Nederlandse besluit zich 
terug te trekken uit de Afghaanse provincie Uruzgan – niet langer werd 
uitgenodigd voor het G20 overleg (r. 6-13 van tekst 5), kon Nederland 
zijn stem niet meer laten horen in een belangrijke internationale 
organisatie als de G20, dus Nederland verloor macht: het vermogen 
van Nederland nam af om een belangrijke hulpbron in te zetten 
(deelname aan G20) om zijn eigen doelen te bereiken of eigen 
belangen te beschermen 1 

15 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een opvatting van de auteur (voorbeeld) uit tekst 4 die wel of niet

overeenkomt met de ideologie van de modernisering 1 
• een uitleg van opvatting van de auteur op grond van de ideologie van

de modernisering 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de opvatting van de auteur is niet de ideologie van de

modernisering te herkennen. De auteur spreekt over een geest van 
maakbaarheid die voortkomt uit de civiele elementen die de VN-missie 
wil realiseren in Mali (r. 27-30). / De auteur stelt dat in Mali een 
traditionele en agrarische samenleving bestaat die we geen westerse 
waarden en normen kunnen opdringen (r. 35-39) 1 

• Uit zijn opvattingen spreekt geen universalistisch vooruitgangsgeloof
waarbij traditionele verhoudingen onvermijdelijk plaatsmaken voor 
moderne westerse samenlevingsvorm, die overal gelijk is (en als 
wenselijk wordt gezien). Dit is de ideologie van de modernisering 1 
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16 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a
• een voorbeeld van beschrijving van de situatie in Mali naar aanleiding 

van tekst 6 met juist gebruik van het kernconcept conflict 1 
• idem van het kernconcept gezag 1 
b
• een voorbeeld van een beschrijving van de bijdrage van Nederland aan

de VN-missie in Mali naar aanleiding van tekst 4 met juist gebruik van
het kernconcept samenwerking 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a
(kernconcept conflict) 
• In Mali is sprake van (een) conflict(en). Er zijn in Mali groepen met

tegengestelde doelen en belangen die elkaar bestrijden: 
Toearegbeweging MNLA wilde / wil een eigen staat in het noorden van 
Mali (r. 1-4 en 15-21 van tekst 6) en streed tegen de regering van Mali. 
/ De islamitische strijders van Ansar voerden een schrikbewind in de 
noordelijke steden van Mali (r. 30-44 van tekst 6) 1 

(kernconcept gezag) 
• Het gezag van de regering van Mali is ondergraven: het uitoefenen

van macht door de regering wordt niet als legitiem erkend door 
verschillende groeperingen in Mali. Toearegbeweging MNLA en de 
islamitische strijders van Ansar bestreden de regering van Mali. 
(r. 1-4 / r. 22-29 van tekst 6) 1 

b
(kernconcept samenwerking) 
• De bijdrage van Nederland aan de VN-missie (tekst 4) is een vorm van

samenwerking: staten binnen de VN vormen relaties – aan de VN-
missie doen verschillende landen mee – om hun handelen op elkaar 
af te stemmen voor het behalen van een gemeenschappelijk doel. 
De Nederlandse bijdrage houdt zowel een militaire missie in (het 
verzamelen van inlichtingen over terroristische groeperingen) als een 
civiele missie (r. 28-34 van tekst 4). Het gemeenschappelijke doel van 
de VN-missie is: veiligheid en stabiliteit in Mali brengen 1 

Opmerkingen 
Geen scorepunt toekennen als alleen een voorbeeld uit de tekst wordt 
gegeven zonder gebruik van een kernconcept of als alleen een 
kernconcept wordt gebruikt zonder het geven van een voorbeeld. 
Geen scorepunt toekennen als de kernconcepten macht of sociale 
(on)gelijkheid worden gebruikt. 
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17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argumentatie dat Mali wel of niet beschouwd kan worden als een 
natiestaat op grond van voorbeelden uit tekst 6 met toepassing van de 
kernconcepten cultuur en identiteit (per juiste toepassing 1 scorepunt) 

voorbeeld van een juist antwoord: 
(argumenten Mali niet beschouwd als natiestaat) 
• Mali kan niet beschouwd worden als een natiestaat, omdat het land

bestaat uit verschillende naties. In het noorden van Mali wonen de 
Toearegs en in het midden en zuiden van het land de Malinezen. De 
Toearegs hebben een andere cultuur – waarden, normen, leefwijze 
en gebruiken – dan de Malinezen uit het zuiden (r. 1-6 van tekst 6). 
De Toearegs willen daarom een onafhankelijke staat (r. 22-26 van 
tekst 6) 1 

• Die specifieke cultuur van de Toearegs is hun culturele identiteit. De
bewoners in het noorden zien zichzelf als Toearegs met een eigen 
specifiek cultuur (r. 1-6 van tekst 6). (En de Malinezen uit het zuiden 
zien zich ook als bewoners met een eigen identiteit.)  1 
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