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Vraag Antwoord Scores

Zuidoost-Azië 
 
 

Opgave 5 − SiJoRi, een succesvolle groeidriehoek 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste comparatieve voordelen zijn: 
− meer ruimte/grond voor bedrijven 
− goedkopere arbeidskrachten 
− minder strenge wetgeving wat betreft arbeidsomstandigheden en milieu 
 
per juist comparatief voordeel 1 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Singapore en Johor beide lange tijd deel 
uitmaakten van het Britse koloniale rijk (terwijl de Riau-eilanden bij 
Nederlands-Indië behoorden) / Singapore enige tijd deel uitmaakte van 
Maleisië. 
 

 21 maximumscore 2 
• de corridor Johor-Batam/Riau-archipel/corridor 3 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat in deze corridor Singapore als 

grootste economie/centrumland/overslaghaven niet is betrokken 1 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste nadelige gevolgen zijn: 
− Milieuproblemen worden afgewenteld op de lokale gemeenschap. 
− De lokale cultuur/gemeenschap raakt ontwricht door de snelle 

economische ontwikkeling. 
− Bewoners worden onvoldoende gecompenseerd bij gedwongen vertrek 

uit hun huis of verlies van hun landbouwgrond. 
 
per juist gevolg  1 
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  maximumscore 2 24
Uit de uitleg moet blijken dat 
• de Mekong in de benedenloop een gering verhang heeft / de Mekong 

in de benedenloop door een zeer vlak gebied stroomt (oorzaak) 1 
• waardoor (bij aanvoer van heel veel water) de afvoer stagneert (en het 

rivierwater naar het Tonle Sap-meer stroomt) (gevolg) 1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste nadelige gevolgen zijn: 
− minder aanvoer van (vruchtbaar) slib 
− verzilting / het binnendringen van zeewater in de delta 
− toenemende erosie van de delta door de zee 
 
per juist nadelig gevolg  1 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste gegevens zijn: 
− het geringe aantal inwoners van Laos 
− het lage bbp/bnp van Laos 
− Het geringe percentage van de beroepsbevolking dat in Laos in de 

industrie werkt.  
− de lage score van Laos op de VN-index 
− Gegevens die wijzen op het geringe ontwikkelingsniveau van Laos. 
 
per juist gegeven  1 
 
 

Opgave 6 − De Mekong 
 

 23 maximumscore 2 
• In die periode is het regenseizoen 1 
• In die periode smelt de sneeuw in de bovenloop  1 
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