
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Aardrijkskunde havo, eerste tijdvak (2018). In dit examenverslag proberen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: 
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden? 

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën. 

I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden
II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag
III. Een-stapje-extra-vraag. 
IV. Niet voorgekomen in de cursus

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn met de kennis en vaardigheden die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie 
vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In bijlage 1 , achteraan dit document, vind je een nadere toelichting van deze categorieën. 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie II) kan best een pittigere opgave 
zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus (categorie IV). 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op info@sslleiden.nl.  

Met vriendelijke groet,

Hans Huibregtse
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toelichting categorie keuze: 
1 1 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag moest je zelf kenmerken van deze landen verzinnen.

2 1 II Welke stof kon je gebruiken? Demografische ontwikkeling in Europa is tijdens de curus aan bod gekomen in bijvoorbeeld opgave 41ab.
3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste punt kon je je bronvaardigheden gebruiken. Voor het tweede punt kon je gebruik maken van de uitleg over 'tijd-ruimtecompressie' uit de uitleg 'Wereldsysteem'.
4 3 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Je moest hier weten dat de drie steden op nationale schaal tot de economisch sterkste horen, de landen daartoe op continentale schaal behoren, en dat de VS, Japan en 

Europa samen de belangrijkste machten vormen.
2 5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier het spreidingspatroon omschrijven zoals ook is geoefend tijdens de cursus bij o.a. opgave 41c. Het tweede deel van de vraag is identiek aan opdr. 45b.

6 2 III Welke stappen moest je zetten? Met je atlasvaardigheden kon je hier vinden dat er veel rivieren stromen. De extra denkstap is om te bedenken dat deze zorgen voor vruchtbaar slib.
7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je gebruik maken van je atlas- en bronvaardigheden. Door de kaarten stapsgewijs af te gaan kon je kaart 151E vinden (IT-stad Bengaluru). Dit is een thematische 

kaart dus door de legenda punt voor punt door te nemen (Examentip blok 'Bronnen') had je een juiste manier kunnen vinden.
8 3 III Welke stappen moest je zetten? Bij de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we gezien dat investeringen leiden tot werkgelegenheid/migratie.  De extra denkstap is dat je zelf moest bedenken dat er echter niet voor 

iedereen werk is waardoor mensen in slums terecht komen.
3 9 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor het eerste punt kon je gebruik maken van het stappenplan ´Atlas´. Zoeken op vegetatie in het trefwoordenregister had de juiste kaart opgeleverd. De extra denkstap die je moest 

zetten is dat weinig vegetatie komt door weinig neerslag.
10 2 III Welke stappen moest je zetten? Welk gesteentetype deze gesteentes zijn stond achterin de bundel bij de stof die je moest leren. Vervolgens hebben we bij de uitleg 'Kringlopen' gezien hoe deze types vormen. De 

extra stap is dat je zelft moest bedenken dat fossielen alleen in sedimentgesteente kunnen komen.
11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je atlasvaardigheden gebruiken om de tektonische setting te herkennen. Vervolgens moest je dat combineren met kennis uit de uitleg 'Plaattektoniek' waarin 

wordt behandeld hoe/of een tektonische setting tot vulkanisme leidt.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je atlasvaardigheden gebruiken om op te zoeken hoe oud het Krijt is. Vervolgens kon je op atlaskaart 31 zien dat gesteente uit deze tijd alleen bij Maastricht ligt.

4 13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Klimaatgrafieken zoals deze kon je oplossen met behulp van je atlasvaardigheden (zoals is geofend bij opgave 94 uit de bundel).
14 1 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier het stappenplan 'neerslag verklaren' en je atlasvaardigheden gebruiken. In de atlas is te zien dat Cooper Creek het meest onder invloed staat van aanlandige wind.
15 2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier atlasvaardigheden combineren met het stappenplan 'neerslag verklaren'. In de atlas kon je zien dat de passaat een aanlandige wind is. De extra denkstap die je moest 

zetten is dat als deze passaat sterker is, deze verder landinwaarts komt en daar dus voor neerslag kan zorgen.
16 2 III Welke stappen moest je zetten? Met behulp van je atlasvaardigheden kon je hier het eerste punt verdienen door de juiste kaart te vinden en deze goed af te lezen. Bovendien kon je in de atlas zien dat het meer laag 

ligt. De extra denkstap die je dan nog moest zetten is dat het water daardoor ondiep zit.
5 17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je uit bron 2 aflezen dat de goudprijs is gestegen. Uit bron 1 kon je verandering van boer/visser naar goudzoeker aflezen.

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het natuurlijke kenmerk is behandeld in de uitleg 'Indonesië'. Politieke kenmerken hebben we geoefend bij opgave 106.
19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je kenmerken van het 'centrum-periferie model' uit de uitleg 'Wereldsysteem' koppelen aan het voorbeeld.
20 3 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we negatieve gevolgen ('backwash effects') behandeld. Voor de positieve gevolgen had je je bronvaardigheden en bron 1 nodig. Hierin staan 

enkele negatieve kanten van de goudproductie genoemd (niet schoon vanwege geldgebrek/illegaal). De extra denkstap is dat de komst van westerse bedrijven dit zou kunnen oplossen.

6 21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Fysisch-geografische' kenmerken zijn tijdens de uitleg 'Atlas' aan bod gekomen.
22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je bronvaardigheden gebruiken om uit de bron te halen dat een droge periode goed is. Vervolgens moest je het 'stappenplan neerslag' uit de uitleg 'Klimaat' 

gebruiken.
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag had je de uitleg 'Landdegradatie' nodig. Hierin staat dat ontbossing kan leiden tot bodemerosie.
7 25 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Dat in de ijstijd de stroomsnelheid hoger was is niet in de cursus aan bod gekomen. Dit komt doordat het niet door CvTE in de syllabus wordt benadrukt.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De relatie tussen stroomsnelheid en type sediment is tijdens de cursus niet behandeld, omdat het als grote bakstof wordt gezien.

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je bronvaardigheden gebruiken om de doelen uit de tekst te halen. Vevolgens moest je met je kennis over dimensies (o.a. uitleg 'Landen Vergelijken') hier een 
dimensie aan koppelen.

27 1 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag moest je je atlasvaardigheden gebruiken om te zien dat er naast de meanderende rivier een kanaal loopt. Vervolgens moest je de denkstap zetten naar hoe het kanaal er 
voor zorgt dat meanderen niet voor problemen zorgt.

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'NL Rivieren' is aan bod gekomen dat bergingsmaatregelen zorgen voor kleinere afvoer stroomafwaarts.
1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Steden' is het begrip 'publiek-private samenwerking' behandeld en dat is precies wat er in de bron wordt beschreven.
1 III Welke stappen moest je zetten? Aangezien de Grensmaas langs de Nederlands-Belgische grens loopt, had je zelf moeten bedenken dat de andere partij de Belgische overheid is.

8 30 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag had je je bronvaardigheden nodig om uit de bronnen twee argumenten te halen. Ook had je het inzicht nodig waarom deze juiste argumenten vormen.
31 2 III Welke stappen moest je zetten? Het begrip 'subjectieve veiligheid' is aan bod gekomen tijdens de uitleg 'NL Steden'. De extra stap die je moest zetten is dat aanwezigheid van mensen zorgt voor subjectieve 

veiligheid.

32 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je de examentip voor teksten uit de uitleg 'Bronnen' gebruiken. Het antwoord stond namelijk in de laatste zin van deze tekst.
1 II Welke stof kon je gebruiken? Nadelen van gentrification zijn aan bod gekomen tijdens de uitleg 'NL Steden'.

33 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je met je atlasvaardigheden de juiste kaart vinden.
1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Hier moest je zelf bedenken dat Breda ligt tussen Randstad en Brussel/Parijs en dat dit gunstig is.
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I 6 9%
II 34 52%
III 24 36%
IV 2 3%

66 100%

Dit gold voor: 97% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?

23

29
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Bijlage 1: Toelichting categorieën 

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden
Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn opgenomen in de eindtermen in de syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan 
behoren de vragen tot één van de drie andere categorieën). 

Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag 
Dit betreft de volgende vragen:
• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);
• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;
• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden opgegeven door de hoofddocent;
• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. Samengevat);
• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven. 

Categorie III: een-stapje-extra-vraag
Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus combineren met een stukje ‘inzicht’. Bijvoorbeeld:
• Je moet net even buiten het stappenplan om denken;
• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of berekening uit te rekenen.

Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus
Dit betreft de volgende vragen: 
• Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen soelaas biedt;
• Vragen over grotebakstof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof op de vakkenpagina. 
• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) concept in een andere context gaat.
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