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Opgave 6 − De beroepsbevolking van Indonesië 

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 

Gebruik bron 1. 
1p 23 Neem de letters A, B en C over op je antwoordblad.  

Schrijf achter elke letter de naam van de juiste beroepssector. 

Gebruik bron 1. 
1p 24 Kun je op basis van bron 1 concluderen dat het aantal werkenden in 

sector C is afgenomen?  
Onderbouw je antwoord. 

Gebruik de kaartbladen 148 tot en met 151. 
3p 25 Op welk van de vijf grote Indonesische eilanden is het aandeel werkenden 

in de informele sector het grootst?  
Geef met behulp van de kaartbladen 148 tot en met 151 twee argumenten 
voor je keuze. 

De informele sector in Indonesië is relatief groot. Het is nog niet duidelijk 
of het percentage van de Indonesische bevolking dat werkt in de 
informele sector de komende jaren zal groeien of juist zal krimpen.  

2p 26 Schrijf op je antwoordblad ‘groeien’ of ‘krimpen’.  
Zet daarachter een passende redenering waarom de informele sector de 
komende jaren zal groeien of krimpen. 

2p 27 Schrijf de namen “Bali” en “Irian Jaya / Papua” onder elkaar op je 
antwoordblad. 
Geef voor elk van deze eilanden aan wat het belangrijkste verschil is in de 
verdeling van de beroepsbevolking in economische sectoren ten opzichte 
van het gemiddelde van heel Indonesië. 
Geef bij elk eiland aan hoe het verschil ontstaat. 

Ontwikkelingsland − Indonesië 

- 1 -



Eindexamen havo  aardrijkskunde  2013-I
havovwo.nl

havovwo.nl examen-cd.nl

Ontwikkelingsland  Indonesië 

Opgave 6  De beroepsbevolking van Indonesië 

bron 1 

Samenstelling van de beroepsbevolking van Indonesië in 1984 en 
2009  

A A

C
C

1984 2009

BB
BB

Let op: De volgorde A, B, C is in beide cirkeldiagrammen willekeurig. 

vrij naar: Wereldbank en Statistic Yearbook of Indonesia, 2009 
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