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Zuidoost-Azië 

Opgave 5 − Het Tobameer 

18 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• bij de (explosieve) vulkaanuitbarsting de magmahaard (deels) werd

geleegd 1 
• waarna de vulkaan instortte (en een caldera ontstond) 1 

19 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• (na de vulkaanuitbarsting) de magmakamer zich opnieuw vulde 1 
• waarbij (een deel van) de bodem van het Tobameer werd opgeheven

tot boven het wateroppervlak 1 

20 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• de lagen vulkanische as vooral ten noordoosten van Toba / in de

Zuid-Chinese Zee zijn afgezet 1 
• en in de periode mei-september komt de wind uit het zuidwesten 1 

21 maximumscore 2 
• Het klimaat bij het Tobameer is koeler dan dat in Medan 1 
• Het Tobameer ligt hoger dan Medan 1 
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23 maximumscore 2 
Vietnam: toenemen 
Myanmar: toenemen 
Singapore: afnemen 

indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

24 maximumscore 2 
• Indonesië 1 
• Japan 1 

25 maximumscore 1 
China beschikt zelf over onvoldoende energiedragers. / China heeft veel 
behoefte aan energie voor de groeiende economie. 

26 maximumscore 2 
Juiste gemeenschappelijke kenmerken zijn: 
− Deze landen zijn binnen de ASEAN de meest ontwikkelde landen. 
− Deze landen zijn al lang relatief stabiel. / hebben (sinds de 

onafhankelijkheid) relatief weinig conflicten gekend. 
− Deze landen hebben zich relatief vroeg toegelegd op exportgerichte 

industrialisatie. 

per juist kenmerk 1 

Opgave 6 − De ASEAN 

22 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• deze indicator het meest betrouwbare beeld geeft van de welvaart

onder bevolking in Singapore 1 
• omdat dit land een kleinere (regionale/sociale) ongelijkheid kent dan de

andere drie landen 1 
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