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Vraag Antwoord Scores 

Zuidoost-Azië 

Opgave 5 − Fysisch-geografische verschijnselen in 
Zuidoost-Azië 

17 maximumscore 1 
door convergentie van de Indisch-Australische plaat en de Euraziatische 
plaat  

18 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• de bergtop in het verleden bedekt was door een gletsjer 1 
• die (met meegevoerde stenen) het landschap glad schuurde 1 

19 maximumscore 2 
Juiste oorzaken zijn: 
− Het stroomgebied van de Irrawaddy is groter dan dat van de Salween 

(dat heel smal is doordat het ingeklemd ligt tussen bergen). 
− Het bovenstroomse deel van het stroomgebied van de Salween ligt in 

een droog gebied (Tibet), terwijl het stroomgebied van de Irrawaddy 
vrijwel helemaal in een gebied met een moessonklimaat ligt. 

per juiste oorzaak 1 

20 maximumscore 2 
• de grote uitspoeling van voedingsstoffen / de aanwezigheid van een

laterietlaag 1 
• In deltagebieden wordt bij overstromingen vruchtbaar slib afgezet 1 

21 maximumscore 2 
Juiste oorzaken zijn: 
− De Golf van Thailand ligt beschut ten opzichte van plaatsen waar 

zeebevingen voorkomen die een tsunami veroorzaken.  
− De zeebodem in de Golf van Thailand is lang ondiep (waardoor 

tsunami’s hun kracht al kwijt zijn voor ze het land bereiken). 

per juiste oorzaak 1 
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Opgave 6 − Demografische ontwikkelingen in een aantal 
landen in Zuidoost-Azië 

22 maximumscore 2 
1: Vietnam 
2: Laos 
3: Thailand 
4: Singapore 

indien vier antwoorden juist  2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist  0 

23 maximumscore 1 
1: juist 
2: onjuist 

Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, dient 1 scorepunt te worden 
toegekend. 

24 maximumscore 2 
Een juiste redenering is: 
• Het aandeel van de productieve leeftijdsgroep is groter geworden / het

aandeel van de improductieve leeftijdsgroepen is afgenomen 1 
• zodat de groei van het bnp minder werd afgeremd door kosten die

samenhangen met de improductieve leeftijdsgroepen 1 

25 maximumscore 3 
• leeftijdsdiagram 4 1 
• Juiste maatregelen zijn: 2 

− Dit land kan arbeidsmigranten uit andere landen binnen laten.
− Dit land kan geboorten stimuleren (via bijvoorbeeld subsidies).

Opmerking 
Voor iedere juiste maatregel 1 scorepunt toekennen. 
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