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Zuidoost-Azië 
 
 

Opgave 5 − De Irrawaddy-delta  
 

 16 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• er in de zomermaanden meer neerslag valt in het stroomgebied van de 

Irrawaddy dan in de wintermaanden 1 
• waardoor het aanbod van sediment in de benedenloop in de 

zomermaanden groter is 1 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
• Delta’s bestaan uit vruchtbaar riviersediment (oorzaak) 1 
• waardoor er goede landbouwmogelijkheden zijn (zodat er een relatief 

grote bevolking gevoed kan worden) (gevolg) 1 
of 
• Delta’s hebben (door de kustligging en de rivier) een gunstige relatieve 

ligging (oorzaak) 1 
• waardoor er vaak transportknooppunten ontstaan (die uitgroeien tot 

grote steden) (gevolg) 1 
 

 18 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• De golfslag krijgt vrij spel / het evenwicht tussen erosie en 

sedimentatie verschuift dan in de richting van erosie (oorzaak) 1 
• waardoor de delta kleiner zal worden (gevolg) 1 
 

 19 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat de kans op overstromingen bij A het 
grootst was 
• omdat de wind daar aanlandig was  1 
• en het zeewater recht de riviermonding in stuwde 1 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− De landbouwproductie van Myanmar vindt grotendeels in de delta 

plaats (en die was na de storm vernietigd). 
− De beschadigde infrastructuur belemmerde het transport van voedsel 

vanuit de delta naar andere landsdelen. 
 
per juiste oorzaak  1 
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Opgave 6 − Het succes van Singapore 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− Bij de natuurlijke of fysische dimensie: Singapore ligt centraal aan de 

natuurlijke verbinding tussen de Indische Oceaan en de  
Grote Oceaan / Zuid-Chinese Zee. 

− Bij de politieke dimensie: Singapore wordt strak geleid / heeft een 
stabiel politiek bestuur / heeft een beleid gericht op het investeren in 
ontwikkeling (van bijvoorbeeld infrastructuur of technologie). 

− Bij de sociaal-culturele dimensie: Singapore heeft een  
gedisciplineerde / hard werkende bevolking / hoog opgeleide 
bevolking. 

 
per juist kenmerk  1 
 

 22 maximumscore 2 
• het economische beleid: exportgericht beleid 1 
• de verandering: van een economie gericht op industrie naar een 

economie gericht op zakelijke dienstverlening / tertiairisering 1 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Men ging de hoogte in bouwen. 
− Er heeft landaanwinning plaatsgevonden. 
 
per juist antwoord 1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
• Economische activiteiten worden (als gevolg van een verschil in 

loonniveau) vanuit Singapore net over de grens verplaatst naar 
Indonesië en Maleisië (oorzaak) 1 

• waardoor de werkgelegenheid in deze gebieden toeneemt (gevolg) 1 
of 
• In het welvarende Singapore is veel vraag naar 

grondstoffen/halffabricaten (oorzaak) 1 
• waardoor er kansen zijn voor omliggende gebieden om deze te leveren 

(gevolg) 1 
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