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Zuidoost-Azië 

 
 

Opgave 5 − Cassaveteelt in Thailand en Vietnam 
 

 19 maximumscore 3 
Uit de redenering moet blijken dat 
• van de cassave vooral de wortel wordt geoogst   1 
• waardoor na het oogsten de bodem los ligt / onbedekt is  1 
• zodat deze makkelijk door stromend water meegenomen kan worden / 

ten prooi valt aan erosie 1 
 

 20 maximumscore 3 
• reliëf  1 
• neerslag 1 
• gebied C 1 
 

 21 maximumscore 2 
• strategie 2 en 4  1 
 
Opmerking 
Alleen wanneer beide genoemd zijn 1 scorepunt toekennen.  
 
• Uit het antwoord moet blijken dat de toegevoegde waarde van de 

producten bij deze twee strategieën het sterkst toeneemt 1 
 

 22 maximumscore 2 
• Een voorbeeld van een juiste redenering voor de korte termijn is:  1 

De export van cassave van Thailand wordt groter, waardoor Vietnam 
zijn cassave moeilijker kan afzetten. 

• Een voorbeeld van een juiste redenering voor de lange termijn is:  1 
Vietnam kan innovaties in de cassaveteelt en verwerking van Thailand 
overnemen / andere afzetmogelijkheden vinden. 
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Opgave 6 − Natuurlijke hulpbronnen en ontwikkeling 
 

 23 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste reden is: 
De toegang tot schoon drinkwater verhoogt de kwaliteit van het leven / 
verkleint de kans op ziekten. 
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een passende redenering is: 
• Myanmar heeft in tegenstelling tot de Filipijnen olie- en gasvoorraden / 

fossiele brandstoffen 1 
• Snelgroeiende / industrialiserende economieën hebben daar veel 

behoefte aan 1 
 

 25 maximumscore 2 
• Deze stelling is niet aannemelijk 0 
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is: 
• Een land als Singapore heeft weinig tot geen natuurlijke hulpbronnen 

en scoort hoog op de ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties / 
hoog op de HDI 1 

• terwijl landen als de Filipijnen, Indonesië en Myanmar veel natuurlijke 
hulpbronnen hebben maar toch (relatief) laag scoren op de HDI 1 

 26 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste relatie voor Thailand is: 
• Thailand heeft een open economie / een economisch beleid dat gericht 

is op de internationale handel  1 
• Het land trekt veel buitenlandse investeringen aan / Het land behoort 

tot de semiperiferie 1 
• waardoor het land relatief hoog scoort op de HDI 1 
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