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Zuidoost-Azië 

Opgave 5 − Migratiepatronen in Zuidoost-Azië 

18 maximumscore 1 
De huishoudelijke hulpen zijn vrouw (terwijl de meeste andere groepen 
arbeidsmigranten vooral uit mannen bestaan). 

19 maximumscore 3 
− Myanmar: periferie 
− Dit blijkt uit het wegtrekken van huishoudelijke hulpen uit Myanmar. 
− Singapore: centrum 
− Dit blijkt uit het binnenkomen van huishoudelijke hulpen in Singapore. 
− Thailand: semiperiferie 
− Dit blijkt uit zowel het binnenkomen van huishoudelijke hulpen in 

Thailand als uit het vertrekken van huishoudelijke hulpen uit Thailand. 

indien zes antwoorden juist 3 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier antwoorden juist 1 
indien minder dan vier antwoorden juist 0 

20 maximumscore 2 
• de sociaal-culturele dimensie - kaart 204A/205D 1 
• de economische dimensie - kaart 213A/208C 1 

Opmerking 
Alleen voor een combinatie van de juiste dimensie en atlaskaart 
1 scorepunt toekennen. 

21 maximumscore 2 
• Juiste positieve effecten op nationale schaal zijn: 1 

− Geldzendingen vormen een belangrijke inkomstenbron. 
− Er is minder druk op de arbeidsmarkt. 
− De migranten die terugkeren hebben vaak een relatief hoog 

opleidingsniveau. 
• Juiste negatieve effecten op lokale schaal zijn: 1 

− Juist de ondernemende mensen vertrekken. / braindrain 
− Achterblijvers kunnen door de zorg voor het huishouden/kinderen 

minder makkelijk werken. 
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Opgave 6 − De uitbarsting van de Pinatubo 

22 maximumscore 1 
caldera 

Opmerking 
Het antwoord ‘stratovulkaan’ mag niet worden goed gerekend. 

23 maximumscore 3 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• er sprake is van subductie / een plaat wegduikt onder een andere plaat 1
• waarbij wrijving ontstaat tussen de wegduikende plaat en de

bovenliggende plaat (wat leidt tot aardbevingen) 1 
• en waarbij magma opstijgt richting het aardoppervlak (met

vulkaanuitbarstingen tot gevolg) 1 

24 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• er pyroclastisch materiaal op de vulkaanhellingen werd neergelegd 1 
• dat door water hellingafwaarts werd getransporteerd (in de vorm van

modderstromen) 1 

25 maximumscore 2 
• september-oktober 1 
• De grote hoeveelheid neerslag die valt bij het passeren van orkanen

neemt losliggend materiaal met zich mee (wat leidt tot modderstromen) 1
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