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Zuidoost-Azië

Opgave 5 − Zuidoost-Azië, ‘een regio tussen’
16

17

maximumscore 3
• Voorbeelden van een juiste beschrijving van de economische
overgang zijn:
− Veel landen in Zuidoost-Azië verschuiven van periferie richting
semi-periferie of centrum.
− Het zwaartepunt van de economie van veel landen in Zuidoost-Azië
verschuift van de primaire sector naar de secundaire/tertiaire
sector.
• Een voorbeeld van een juiste beschrijving van de politieke overgang
is:
− Veel landen in Zuidoost-Azië maken een overgang mee van een
min of meer dictatoriaal bestuur naar een meer democratisch
bestuur.
• Een voorbeeld van een juiste beschrijving van de demografische
overgang is:
− De meeste landen van Zuidoost-Azië verkeren in de transitiefase /
in de fase waarbij het geboortecijfer lager wordt en het sterftecijfer
al laag is / in de fase dat de (hoge) bevolkingsgroei afneemt.
maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat
• Zuidoost-Azië daar wordt begrensd door een plaatgrens
• Papua/Irian Jaya bij deze begrenzing niet tot Zuidoost-Azië gerekend
kan worden
• je dit uit kaart 192B (52e druk: 174B) kunt afleiden
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Opmerking
Bij het eerste antwoordelement mag een antwoord dat subductiezones of
zones met veel vulkanisme en/of aardbevingen geeft, goed gerekend
worden.
18

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn:
− Vrijwel heel Zuidoost-Azië heeft een tropisch regenklimaat /
een A-klimaat.
− In vrijwel heel Zuidoost-Azië is de (oorspronkelijke) begroeiing tropisch
regenwoud.
− Vrijwel heel Zuidoost-Azië is bergachtig.
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De juiste factoren zijn:
• de enorme bevolkingsomvang
• de snelle economische groei

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste bedreigingen zijn:
− de toenemende militaire macht van vooral China
− de infiltratie van de economieën van landen in Zuidoost-Azië door met
name Chinese bedrijven
− De toenemende exploitatie van natuurlijke hulpbronnen kan leiden tot
milieuproblemen.
per juiste bedreiging

1

Opgave 6 − Migratie in Zuidoost-Azië
21

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
− Singapore heeft een hoog ontwikkelde zakelijke dienstverlening. /
Singapore heeft behoefte aan hoog opgeleid personeel.
− Singapore is sterk internationaal georiënteerd.
− In Singapore spreekt vrijwel iedereen Engels.
− Singapore heeft een hoge levensstandaard.
per juiste reden

1
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maximumscore 1
De Filipijnen zijn in het verleden een Amerikaans protectoraat (kolonie)
geweest / vielen onder Amerikaans bestuur.
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maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• tijdens en na de Vietnamoorlog veel Vietnamezen naar het buitenland /
naar de VS zijn gevlucht/geëmigreerd
• en dat zij vervolgens geld gingen overmaken naar achtergebleven
familieleden

24

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• de bevolkingsgroei in Singapore vooral is veroorzaakt door migratie
(migratiesaldo van 9,6‰ in de periode 2000-2005)
• terwijl de bevolkingsgroei in Cambodja vooral is veroorzaakt door de
hoge vruchtbaarheid / natuurlijke bevolkingsgroei (3,6 kind per vrouw
in de periode 2000-2005)
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