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Zuidoost-Azië

Opgave 5 − Stuwdammen in Myanmar
19

20

21

22

maximumscore 2
• Er is veel reliëf / Het is er bergachtig
• In Kachin komen veel aardbevingen voor / Kachin ligt in de buurt van
een plaatgrens
maximumscore 3
• Juiste negatieve gevolgen op lokale/regionale schaal zijn:
− Er zullen dorpen en/of landbouwgrond onder water worden gezet.
− Het ecosysteem zal aangetast worden (omdat er een stuwmeer
ontstaat).
• Een juist negatief gevolg op de schaal van het stroomgebied van de
Irrawaddy is: er wordt minder (vruchtbaar) slib afgezet in de (middenen) benedenloop
• Een juist positief gevolg op de schaal van het stroomgebied van de
Irrawaddy is: het overstromingsgevaar in de (midden- en) benedenloop
neemt af
maximumscore 3
Een juiste redenering is:
• Multinationale ondernemingen hebben hun (arbeidsintensieve)
productieafdelingen de laatste decennia naar China verplaatst
• hierdoor is de welvaart / economie / industriële productie in China
gegroeid
• zodat China een groeiende behoefte heeft gekregen aan energie (die
onder andere geïmporteerd kan worden uit landen als Myanmar)
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maximumscore 1
de Europese Unie, de ASEAN
Opmerking
Alleen als beide regio’s genoemd zijn 1 scorepunt toekennen.
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Opgave 6 − Zuidoost-Azië en Sub-Sahara Afrika
23

maximumscore 2
• Juiste atlaskaarten bij armoede zijn:
− 208G
− 213A
• Juiste atlaskaarten bij onderwijs zijn:
− 210A
− 211A
− 211C
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1

Opmerking
Alleen als per thema twee juiste kaarten zijn genoemd 1 scorepunt
toekennen.
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maximumscore 2
Juiste redenen zijn:
− Door agrarische transitie werd de binnenlandse voedselvoorziening
veiliggesteld / waren landen niet meer afhankelijkheid van de import
van voedsel.
− Door agrarische transitie kwamen werknemers beschikbaar voor
andere economische activiteiten / industrialisatie.
per juiste reden

1

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• het geboortecijfer (en het sterftecijfer) is gedaald (oorzaak)
• waardoor er in verhouding meer mensen zijn in de productieve leeftijd /
de demografische druk is afgenomen (gevolg)

1

maximumscore 3
• Maleisië
Een juiste redenering is:
• Maleisië en Thailand waren politiek gezien redelijk stabiel, terwijl
landen als Vietnam en Cambodja te kampen hadden met de naweeën
van oorlogen/conflicten / nog een tijd communistisch waren
• zodat multinationale ondernemingen hun productieafdelingen eerder
naar Maleisië en Thailand verplaatsten / de exportgeoriënteerde
industrialisatie in Maleisië en Thailand eerder op gang kwam / in
Maleisië en Thailand al eerder grote buitenlandse investeringen
werden gedaan
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