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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak aardrijkskunde vwo, eerste tijdvak (2019). 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 vak gerelateerde) 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 uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op 
info@sslleiden.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Huibregtse 

 

 



 
 

2 
 

 vr
aa

g 

 a
an

ta
l p

un
te

n 

 c
at

eg
or

ie
 v

ra
ag

 

toelichting categorie keuze:  
1 1 

  
1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' is besproken dat er sprake is van 'global shift' naar Azië. Deze kennis had je nodig 

om de economische reden te bedenken. 
1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus hebben we gezien dat tussen een (oud-)kolonie en moederland veel migratie is (o.a. vraag 9, 39). 

Met je atlasvaardigheden kon je uitzoeken dat Indonesië een kolonie van Nederland was. 
2 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat kennis een kenmerk is van centrumlanden. Je moest 
hier je bronvaardigheden gebruiken om uit de bron te halen dat alumni vooral in centrumlanden zitten. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het tegenargument moest je je bronvaardigheden inzetten om te zien dat er ook centrumlanden (bijv. Japan) 
zijn met weinig alumni of periferie landen met relatief veel (Suriname) 

3 3 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier uit bron 2 halen dat de Universiteit Groningen Chinese studenten wilde aantrekken. Vervolgens 
moest je bedenken dat dit waarschijnlijk is omdat er in Groningen weinig studenten zijn. Ook moest je bedenken dat China wil profiteren van 
de kennis uit Nederland (want Nederland is een centrumland en heeft dus veel kennis, zoals gezien in uitleg 'Wereldsysteem'). 

4 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om het eerste punt te halen had je hier de uitleg 'Wereldsysteem' nodig waarin is behandeld wat 'global shift' is en 
waardoor dit veroorzaakt wordt. 

1 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap die je moest zetten was dat door uitwisseling van kennis het economisch zwaartepunt nog 
verder naar Azië verschuift. 

2 5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je gebruik maken van je bronvaardigheden om uit kaartblad 235 en bron 1 af te lezen of de 
stellingen waar zijn. 

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier je bronvaardigheden gebruiken om uit de bron te halen dat Brazilië en China de laagste 
bevolkingsgroei hebben. 

7 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest gebruik maken van je atlasvaardigheden om uit de atlas te halen dat het BNP/hoofd in Nigeria relatief 
hoog is. Dit moest je combineren met de kennis dat de bevolkingsgroei van ontwikkelde (hoog BNP/hoofd) landen laag is, zoals is behandeld 
tijdens de uitleg 'Landen Vergelijken'. 

1 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap die gezet moest worden is dat een hoog BNP/hoofd kan betekenen dat een groot gedeelte 
van het geld in bezit is van een kleine groep mensen, waardoor een groot deel van Nigeria toch een laag inkomen heeft. 
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1 III Welke stappen moest je zetten? We hebben tijdens de uitleg 'Landen Vergelijken' gezien dat het geboortecijfer (en dus vruchtbaarheidscijfer) 
daalt als een land zich gaat ontwikkelen. Je moest zelf de extra denkstap zetten dat steeds meer landen zich aan het ontwikkelen zijn en dat 
hierdoor het vruchtbaarheidscijfer zal afnemen. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het tweede punt moest je je bronvaardigheden gebruiken en uit bron 2 halen dat er nog steeds veel mensen 
in de vruchtbare leeftijd zitten. 

3 9 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het actualiteitsbeginsel is tijdens de cursus niet aan bod gekomen, omdat het grotebakstof is. 
10 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Gedurende de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we gezien dat er bij subductie een trog onstaat. Ook is tijdens de 
cursus aan bod gekomen dat je bij vragen over plaattektoniek altijd Grote Bosatlas 216B mag gebruiken. Op deze kaart was te zien dat letter a 
bij een subductiezone hoort. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben tijdens de cursus niet behandeld dat oude korst betekent dat de oceaan dieper is, omdat dit 
grotebakstof is. 

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we het ontstaan van hotspots besproken en hoe deze te herkennen 
(midden op plaat). Deze kennis had je hier nodig om de punten te scoren. 

12 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste punt moest je je atlasvaardigheden gebruiken om kaart 216B te vinden en af te lezen dat 
divergentie bij de Oost-Pacifische Rug sneller is. 

1 III Welke stappen moest je zetten? We hebben tijdens de uitleg 'Plaattektoniek' besproken dat er bij divergentie nieuw gesteente ontstaat. De extra 
denkstap die je moest zetten is dat door de snellere plaatbeweging bij de Oost-Pacifische Rug meer gesteente wordt gemaakt waardoor de rug 
breder is. 

4 13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Dit was een vraag over verschillende klimaten en dus was het belangrijk om kaart 222 uit de Grote Bosatlas te 
gebruiken. Deze kaart is ook genoemd als belangrijke kaart tijdens de cursus. Hiermee kon je de plaatsen koppelen aan de foto's. 

14 1 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier bedenken dat met geofactor een fysisch-geografisch kenmerk wordt bedoeld. Zoals besproken in de 
uitleg 'Atlas' zijn er dan vier opties. 

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier je atlasvaardigheden inzetten om van het kaartblad af te lezen dat er minder planten/bomen zijn in 
het oosten. In de voorbereidende opgaven is aan bod gekomen dat bodemerosie wordt veroorzaakt door minder planten/bomen. Deze kennis 
had je nodig om het tweede punt te halen. 

16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je het 'stappenplan neerslag' uit de uitleg 'Klimaat' nodig. Het doorlopen van het stappenplan 
leidde in dit geval tot alle drie de punten. 

5 17 1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je het 'stappenplan atlas' uit de uitleg 'Atlas' gebruiken om de juiste kaart (162E) te vinden. Aflezen 
van deze kaart leidde tot het antwoord. 
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18 3 III Welke stappen moest je zetten? Voor de reden van China moest je je bronvaardigheden inzetten om uit bron 1 te halen dat Chinese bedrijven 
betrokken zijn bij de bouw. De denkstap is dat dit Chinese bedrijven geld oplevert. Ook moest je uit bron 1 halen dat de appartementen duur 
zijn en er dus rijke mensen komen te wonen. De denkstap die je moest maken is dat die rijke mensen dan geld uitgeven in Maleisië. Tot slot, 
moest je uit bron 2 halen dat Singapore weinig ruimte heeft. Je moest daarna bedenken dat Forest City ruimte biedt aan Singapore. 

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Zuidoost-Azië' hebben we gezien dat milieuvervuiling een 'backwash effect' is. Je moest vervolgens 
bedenken dat daktuinen/verticale tuinen zorgen voor een betere luchtkwaliteit/leefbaarheid. In de uitleg 'NL Water' hebben we gezien dat 
verstening zorgt voor afname van vertragingstijd en aanleg van planten ervoor zorgt dat water weer wordt vastgehouden. 

20 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je bronvaardigheden aanspreken om uit bron 2 te halen dat Forest City naast Singapore 
ligt, maar dat hier op het plaatje in bron 1 niets van te zien is. 

6 21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest je bronvaardigheden inzetten om af te lezen dat de Jinsha Jiang het kleinste verhang heeft. In de uitleg 
'NL Water' hebben we gezien dat een groter verhang tot een grotere stroomsnelheid leidt. Hier had je deze kennis nodig om te bepalen dat de 
Jinsha Jiang de laagste stroomsnelheid zal hebben. 

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' is besproken wat de drie exogene processen zijn. Ook hebben we gezien dat 
verwering en erosie in de bovenloop plaatsvinden, en dat het sediment vervolgens in de benedenloop zal worden neergelegd. 

23 3 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier bedenken dat de kans op verzilting in de delta het hoogst is als de rivier weinig water afvoert. 
Vervolgens had je je atlasvaardigheden nodig om uit te zoeken wanneer er weinig neerslag valt en de rivier dus weinig water heeft. 

7 24 2 III Welke stappen moest je zetten? Hier moest je je atlasvaardigheden gebruiken om de locatie van de Nieuwe Maas te bepalen en te zien wat er 
omheen ligt. De extra denkstap die je moest maken is dat omdat de dijk door de stad loopt en bovendien niet alles beschermd, versterking geen 
goede optie is. 

25 
  

2 III Welke stappen moest je zetten? Allereerst moest je hier je atlasvaardigheden inzetten om te vinden waar de Maeslantkering ligt en bedenken dat 
deze dichtgaat om Rotterdam tegen de zee te beschermen. Vervolgens moest je bedenken dat als de kering gesloten is het rivierwater nergens 
heen kan.   

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tot slot moest je uit kaart 45B halen dat na de ontpoldering er tijdelijk water uit de Maas in de Noordwaard kan 
worden geborgen. Dit laatste is een voorbeeld van 'bergen' zoals besproken tijdens de uitleg 'NL Water'. 

26 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' is behandeld dat het 'Ruimte voor de Rivier'-beleid na 1995 is begonnen. Ook het doel 
(verlagen van piekafvoer) is aan bod gekomen. Deze kennis moest je combineren met je bronvaardigheden om af te lezen dat er sinds het begin 
van 'Ruimte voor de River' geen hoge waterstand meer is voorgekomen. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Voor het tweede punt moest je uit de bron halen dat een hoge waterstand slechts in 1 op de 100 jaar voorkomt. 
Vervolgens moest je bedenken dat het 'Ruimte voor de Rivier'-beleid dus nog niet lang genoeg toegepast wordt om te kunnen concluderen dat 
het werkt. Voor het derde punt moest je je bronvaardigheden gebruiken om te zien dat de bron alleen over Rotterdam gaat. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste punt had je je bronvaardigheden nodig om te zien dat er een aantal centrale voorzieningen zijn 
(zoals het wijkcentrum). 

1 III Welke stappen moest je zetten? De denkstap die je voor het tweede punt moest zetten is dat mensen elkaar daar tegenkomen en dat dat voor 
sociale cohesie zorgt. 

28 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'NL Steden' is behandeld dat vanaf de jaren 60' de industrie werd verplaatst naar Azië en uit de 
Nederlandse steden verdween. Deze kennis had je nodig om te bedenken wat de ontwikkeling op mondiale schaal inhoud. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Dat bedrijven in deze periode ook naar de Randstad verplaatsten is niet aan bod gekomen, omdat het 
grotebakstof is. 

29 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag had je je bronvaardigheden nodig om uit bron 3 te halen dat de helft van de woningen 
koopwoningen zijn. De extra denkstap die je moest zetten is dat woningcorporaties alleen de huurwoningen bezitten en dus alleen die kunnen 
opknappen. 

30 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'NL Steden' hebben we gezien dat een VINEX-wijk dichtbij de stad ligt en goed bereikbaar is. 
Deze kennis had je nodig om uit bron 1 te halen dat Delftlanden een VINEX-wijk is. Ook hebben we in de uitleg 'NL Steden' behandeld dat 
hier vooral jonge gezinnen wonen. Deze kennis had je nodig om Delftlanden aan diagram a te koppelen. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Hier moest je je bronvaardigheden inzetten om uit bron 3 af te lezen dat Emmen Centrum veel 
meergezinswoningen heeft. De denkstap die je moest zetten is dat in dit soort woningen vaak jongvolwassenen en ouderen wonen en juist geen 
jonge gezinnen.  

  63   
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I 0 0%
II 37 59%
III 23 37%
IV 3 5%

63 100%

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 95% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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Bijlage 1: Toelichting categorieën  

Categorie I: Algemene (niet vak gerelateerde) 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.  


