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Zuid-Oost-Azië

Opgave 6 − Klimaten in Zuid-Oost-Azië
18

maximumscore 3 (altijd 3 punten toekennen)
1 Kuala Lumpur
2 Hanoi
3 Ho Chi Minhstad
4 Kota Bharu
Indien
Indien
Indien
Indien

19

20

vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
één antwoord juist

3
2
1
0

maximumscore 2
• Uit de beschrijving moet blijken dat het gebied rond de evenaar een
tropisch regenwoudklimaat heeft en dat gebieden op wat hogere
breedten een savanneklimaat hebben
• Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:
− De verandering in ligging van de maxima en de minima in de loop
van het jaar.
− De verandering in de hoek van inval van de zonnestraling in de
loop van het jaar.
− Gebieden met een tropisch regenwoudklimaat liggen het gehele
jaar in de ITCZ, gebieden met een savanneklimaat maar enkele
maanden per jaar.

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste nadelen zijn:
− bodemuitspoeling
− bodemerosie
− gevaar voor rot / plantenziekten
per juist nadeel
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Opgave 7 − Politieke en economische ontwikkelingen in de
ASEAN
21

maximumscore 4
Uit het antwoord moet blijken dat
• in periode a het beeld bestond dat Vietnam deel uitmaakte van een
(exploitatie)kolonie (Frans Indo-China)
• Vietnam in die periode deel uitmaakte van de periferie
• in periode c Vietnam het beeld te zien geeft van een opkomende
economie / van een land dat zich ontwikkelt tot een populair
vakantiegebied
• Vietnam in deze periode verschuift in de richting van de semi-periferie /
in deze periode Vietnam deel gaat uitmaken van de semi-periferie

22

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de Verenigde Staten, de Europese Unie
en Japan de belangrijkste buitenlandse handelspartners van de ASEAN
zijn.

23

maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste verandering zijn:
− Het aandeel van China, Taiwan en Hongkong zal toenemen.
− Het aandeel van de Verenigde Staten zal afnemen.
− Het aandeel van de Europese Unie zal afnemen.

24

maximumscore 3
• Uit het antwoord moet blijken dat de handelsbalansen van de ASEANlanden met de Verenigde Staten en de Europese Unie positief zijn,
terwijl die met de andere landen uit de bron negatief zijn / de
handelsbalansen van de Verenigde Staten en de Europese Unie met
de ASEAN-landen negatief zijn, terwijl die van de andere landen uit de
bron positief zijn
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Veel Amerikaanse en Europese bedrijven hebben hun
productieafdelingen naar Zuid-Oost-Aziё verplaatst
• waardoor de waarde van de export vanuit de ASEAN-landen naar de
Verenigde Staten en de Europese Unie hoger is geworden

▬ www.havovwo.nl

-2-

1
1

1
1

1

1
1

www.examen-cd.nl ▬

