
 

2018 – VWO – Advies CE Aardrijkskunde 1e  

tijdvak 

Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde VWO  

 

Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift VWO 2018. Dit advies is opgesteld  

door de docenten aardrijkskunde die bijeen waren op de door het KNAG georganiseerde  

landelijke examenbespreking VWO d.d. 28 mei 2018. Deze docenten waren de afgevaardigden van  

de regionale besprekingen en het Kennisnet-examenforum die voor alle aardrijkskundedocenten 

toegankelijk zijn.  

 

Opmerking: indien er in het correctievoorschrift sprake is van ‘een juiste … ’ dan zijn er meerdere 

antwoorden mogelijk. Deze worden verder niet genoemd, zie artikel 3.3 van het correctievoorschrift 

voor toelichting. 

 

De verantwoordelijkheid voor de correctie berust bij de examinator en gecommitteerde. 

Opmerkingen 

# Opgave 1 Migratie wereldwijd 

1 - Geen punt toekennen indien alleen ‘juist’ dan wel ‘onjuist’ zonder verdere toelichting zijn 

gegeven. 

- Antwoorden bij het tweede bolletje die ingaan op relatieve afstand niet goed rekenen. 

2 - Indien bij het eerste antwoord ‘politiek’ wordt genoemd en bij het tweede ‘economie’ als 

dimensie: 1p toekennen voor de gehele vraag.  

- Andere dimensies niet goed rekenen. 

3 - Per migratiestroom (India-Groot-Brittannië respectievelijk Afrika-Europa) oorzaak en 

gevolg goed genoemd: 1p toekennen. 

- Voor Afrika gelden meerdere migratiemotieven, niet alleen taal of koloniale band, 

bijvoorbeeld ook geografische nabijheid of lidmaatschap van de Schengenzone. 

- Meerdere benamingen voor Engeland / Groot-Brittannië / Verenigd Koninkrijk allemaal 

goed rekenen. 

4 - De informatie in het 1e bolletje hoeft niet per sé genoemd, maar voor 2p moet het 

antwoord wel duidelijk twee elementen bevatten. 

- Tweede bolletje: ‘In China’ tussen haakjes lezen. 

 

# Opgave 2 Het einde van de bloeddiamant 

5 - Botswana diamantwinning, Johannesburg slijpen kan gezien worden als een 

tussenliggend schaalniveau (continentaal) en kan ook als één van de twee bolletjes 

gelezen worden. 

- In bron 1 wordt verwezen naar bron 2, dus informatie uit bron 2 kan ook in het antwoord 

gebruikt worden. 

- Kaart bron 2 suggereert dat  Johannesburg aan de kust ligt, echter antwoorden die dat 

als feit noemen niet goed rekenen. 

6 - Eerste bolletje: Voor ‘stabieler’ kan ‘stabieler / minder corrupt’ gelezen worden. 



 

- Tweede bolletje: een ander vakinhoudelijk juist antwoord is: in een stabieler / minder 

corrupt land wordt meer geïnvesteerd. 

- Tweede bolletje: ‘uit de diamantwinning’ tussen haakjes lezen. 

7 - Eerste bolletje, eerste streepje: antwoorden die uitgaan van het begrip global shift 

kunnen ook goed gerekend worden. 

Als derde streepje kan gelezen worden: lagere productiekosten in deze landen. 

Antwoorden die ingaan op het kennisniveau / de know-how in deze landen: fout rekenen 

- Tweede bolletje: Nabijheid tot de vindplaats is de enige juiste reden. 

8 - Tweede bolletje: een juist antwoord kan ook uitgaan van ‘imagoverbetering’. 

 

# Opgave 3 Een geologische Tour de France 

9 Geen opmerkingen 

10 - Eerste bolletje: een beschrijving van convergentie ook goed rekenen. 

- Tweede bolletje: ook divergentie goed rekenen. ‘Opheffing’ alleen goed rekenen indien 

ook breukvorming genoemd is.  

11 - Eerste bolletje: uit het antwoord moet in elk geval blijken dat het om een dieptegesteente 

gaat. Een dieptegesteente vormt per definitie in de aardkorst door de langzame stolling 

van magma. 

Het gehele stuk tussen ‘vele miljoenen jaren’ en ‘Armorikaans Massief’ tussen haakjes 

lezen. 

- Tweede bolletje: ‘langdurige’ tussen haakjes lezen. 

12 - Antwoorden die ingaan op afzetting van sedimenten door de Seine fout rekenen. 

- Het antwoordmodel is leidend. Er is discussie over ‘bekken’ als begrip, dat niet in de 

syllabus staat. Dit punt is opgenomen in de brief over dit examen naar het CvTE.  

 

# Opgave 4 Water in het Midden-Oosten  

13 - ‘Uit het antwoord moet blijken dat’ lezen als ‘Een juist antwoord is’. 

- Eerste bolletje: een ander juist antwoord is dat er voldoende water in Irak valt als neerslag 

volgens kaart 147E.  

- Tweede bolletje: een juist antwoord kan ook ingaan op klimaatverandering als oorzaak 

van meer verdamping of langere periodes van droogte, of op het voorkomen van 

regionale verschillen in waterbeschikbaarheid binnen Irak. 

14 - De instructie ‘bevat de volgende elementen’ betekent dat het antwoordmodel ruim 

geïnterpreteerd kan worden. 

- Tweede bolletje: ‘tegen een gebergte’ tussen haakjes lezen‘ 

‘aanlandige wind’ kan ook een oorzaak zijn van neerslag. 

15 - Tweede bolletje: voor aquifer en fossiel water niet beide los punten toekennen. 

- Bij derde bolletje: een antwoord kan ook ingaan op de geringe beschikbaarheid van 

water om stuwmeren mee te vullen of dat veel water in de meren verloren gaat door 

verdamping. 

- Een foute keuze niet doorrekenen, zie artikel 5 uit het correctievoorschrift. 



 

- Drie goede maatregelen genoemd zonder uitleg: 0 punten toekennen. 

16 - Overbeweiding is geen vorm van landdegradatie. 

- Derde streepje: Overbeweiding kan worden aangemerkt als oorzaak van bodemerosie in 

plaats van akkerbouw.  

- Bij de toelichting op de drie vormen van landdegradatie zijn uitdrukkelijk meerdere 

uitwerkingen van wisselwerking mogelijk, als maar duidelijk de wisselwerking uitgelegd 

wordt. 

 

# Opgave 5 Natuurrampen in Zuidoost-Azië 

17 - Eerste bolletje: plaatnamen hoeven niet genoemd te worden, beschrijven van subductie in 

combinatie met aardbeving is voldoende  

- Tweede bolletje: antwoorden die ingaan op het ondieper worden van de zee nabij de kust 

mogen ook goed gerekend worden  

18 - Juist antwoord m.b.t. snelheid van het effect ook goed rekenen (bv. lava gaat langzaam, 

tsunami gaat snel) 

- Een ander juist antwoord is dat de risicoperceptie rondom vulkanen beter was dan bij 

tsunami’s 

19 Geen opmerkingen 

20 - ‘Uit de uitleg moet blijken dat’ lezen als: ‘een voorbeeld van een juist antwoord is’. 

- Tweede bolletje: toename van onregelmatige neerslag & toename van piekafvoer ook 

goed rekenen. 

 

# Opgave 6 Het grensgebied van Maleisië en Thailand 

21 - Eerste bolletje: alleen ingaan op negatief effect voor periferie is voldoende.  

alleen benoemen van het armer worden van de periferie is zonder uitleg niet voldoende. 

- Tweede bolletje: hiervoor geldt ‘juiste argumenten zijn:’ 

haakjes bij (en de werkgelegenheid) vervangen door ‘/de werkgelegenheid’ 

22 - Eerste bolletje: alles na ‘over zee’ lezen tussen haakjes  

- Tweede bolletje: juiste antwoorden die ingaan op de geopolitieke positie/strategie van 

China ook goed rekenen. 

23 Geen opmerkingen 

 

# Opgave 7 Kustversterking Katwijk aan Zee 

24 - Eerste bolletje: voor ‘(jonge) zeeklei’ mag gelezen worden: ‘(jonge/oude) zeeklei’. 

25 - ‘een regio met veel inwoners’ en ‘belangrijke economische activiteiten’ kunnen als twee 

losse antwoordelementen gezien worden 

- In plaats van ‘een deel van de Randstad’ mag ‘een deel van Nederland’ ook goed 

gerekend worden 



 

26 Andere juiste antwoorden zijn: 

- De dijk beschermt tegen het water uit het achterland en niet tegen het water vanaf zee. 

- De dijk vormt een fysieke barrière in het dorp (tweedeling) 

27 - Eerste bolletje: Basiskustlijn lezen als kustlijn (basiskustlijn is geen begrip uit de syllabus) 

- Juiste antwoorden kunnen ook uitgaan van een combinatie van economische en 

ecologische waarden. 

 

# Opgave 8 Het modekwartier in Arnhem 

28 - Eerste bolletje: Als oorzaak kan ook verandering van bevolkingssamenstelling gezien 

worden (kan zijn vertrek van bewoners of komst van gastarbeiders).Tweede bolletje: een 

juist gevolg van de komst van gastarbeiders is bijvoorbeeld afname van sociale cohesie in 

een wijk omdat die minder binding hebben met de samenleving. 

29 - Eerste bolletje: wat tussen haakjes staat mag gelezen worden als een schuine streep na 

‘inkomensgroepen’.  

30 Geen opmerkingen 

31 Geen opmerkingen 

 

 


