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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak aardrijkskunde havo, 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 
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toelichting categorie keuze:  
1 
  
  
  
  

1 2 III Welke stappen moest je zetten? Je kon met je bronvaardigheden aflezen in welke landen het bedrijf niet gevestigd was. In de uitleg 'Atlas' zijn 
de verschillende dimensies besproken. De extra denkstap die je moest zetten was het bedenken van een oorzaak per dimensie. 

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' is besproken dat Europa geen grote bevolkingsgroei heeft. In de uitleg 
'Wereldsysteem' is besproken dat veel landen buiten Europa economisch groeien. 

3 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste punt kon je met behulp van je bronvaardigheden bepalen welke informatie uit de bron nodig 
was voor de vraag. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Wereldsteden als New York zijn niet expliciet in de cursus besproken, omdat het grotebakstof is. Met 
algemene kennis over New York had je kunnen bedenken dat de opkomst van de 'creatieve sector', zoals behandeld in de uitleg 'NL Steden', 
ook toepasbaar is op New York. 

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' is besproken hoe het centrum-periferiemodel op verschillende schaalniveaus 
toepasbaar is. 

2 
  
  
  
  
  

5 1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je je atlasvaardigheden combineren met je bronvaardigheden.  
6 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' is 'braindrain' als negatieve effect van de migratie van Indiërs naar Groot-Brittannië 

besproken. Met de positieve effecten is geoefend in opgave 58 uit de bundel. 
7 1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' zijn de kenmerken van het centrum-periferiemodel besproken. Met behulp van je 

bronvaardigheden kon je het afwijkende kenmerk uit de bron halen. 
8 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' is besproken dat bedrijven werkzaamheden uitschuiven naar landen met lage lonen. 
Door de behandelde kennis dat India economisch groeit en de stelling in de vraag dat de werkzaamheden worden teruggehaald, kon je 
bedenken dat de lonen hoger zijn geworden. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Voor het tweede punt moest je een extra denkstap zetten en zelf bedenken welke voordelen er voor Groot-
Brittannië zijn verbonden aan het terughalen van de werkzaamheden. Je kon hier de opgedane kennis over 'spread-effecten' uit de uitleg 
'Wereldsysteem' in een nieuwe context toepassen. 

9 3 III Welke stappen moest je zetten? Met je bronvaardigheden had je kunnen afleiden dat de ontwikkelingshulp vervangen wordt door de 
uitwisseling van kennis en dat India zelf al aan het ontwikkelen was. De extra denkstap die je moest maken was hoe deze informatie kon 
leiden tot positieve of negatieve gevolgen. Je kon hier je kennis over 'backwash effecten' uit de uitleg 'Wereldsysteem' of je kennis over de 
ontwikkeling van een land uit de uitleg 'Landen vergelijken' gebruiken. 
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10 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' is de werking en het herkennen van een hotspot besproken. Met je 
atlasvaardigheden had je kunnen opzoeken dat het om een hotspot ging. 

11 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' zijn de soorten vulkanen en het bijbehorende soort vulkanisme besproken. 
1 II Welke stof kon je gebruiken? Hoewel we tijdens de cursus geen nadruk op de soort gesteentes hebben gelegd, hebben we gewezen op het 

overzicht 'soorten gesteentes' achterin de opgavenbundel. Hierin staat dat bij divergente breuken en hotspots basalt gevormd wordt. 
12 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' is het proces van vulkanisme bij een divergente plaatgrens besproken. Met je 

atlasvaardigheden had je kunnen opzoeken dat het om een divergente plaatgrens ging. 
13 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' is besproken dat tsunami's bij aardbevingen in zee ontstaan en dat er zwaardere 

aardbevingen plaatsvinden bij convergente plaatgrenzen. Met je atlasvaardigheden had je kunnen opzoeken dat er rondom de Grote Oceaan 
convergente plaatgrenzen liggen. 

4 
  
  
  
  

14 1 III Welke stappen moest je zetten? In de bron kon je zien dat de laagjes in het gesteente geplooid/scheef zijn, terwijl in de uitleg 'Landschappen' 
is besproken hoe deze laagjes normaal horizontaal ontstaan. Je had hieruit zelf moeten afleiden dat het gesteente door de convergente 
plaatbeweging op elkaar gedrukt en dus geplooid is. 

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' is besproken hoe je sedimentgesteente kunt herkennen aan de laagjes. In deze uitleg 
is ook besproken dat stollingsgesteente en metamorfgesteente gevormd worden door hoge druk en hitte.   

16 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' zijn erosie en verwering besproken als exogene processen waardoor ander gesteente 
boven komt te liggen. 

1 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap die je had moeten maken was waar de fossielen zich eerst bevonden (in het gesteente zelf) 
en hoe ze specifiek in deze situatie bloot kwamen te liggen. 

17 1 II Welke stof kon je gebruiken? Met je atlasvaardigheden kon je de vergelijking met de Jurassic Coast maken. 
5 
  
  
  

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag moest je je bron- en atlasvaardigheden combineren. Tijdens de cursus is ook geoefend met dit 
soort vragen in opgave 176 en 260. 

19 3 II Welke stof kon je gebruiken? Met je atlasvaardigheden kon je alle kenmerken in de atlas opzoeken, al was het behoorlijk wat werk. 
20 
  

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Dat bio-brandstoffen wat betreft CO2-uitstoot beter voor de natuur zijn dan andere 
brandstoffen is niet tijdens de cursus behandeld, omdat het Cito dit beschouwt als algemene kennis. 

2 III Welke stappen moest je zetten? De nadelen voor mens en natuur zijn op een vergelijkbare manier behandeld in opgave 218 uit de bundel. De 
extra denkstap die je hier moest zetten was bedenken wat er precies bedoeld wordt met 'bio-brandstoffen' en dat te koppelen aan de kennis 
uit opgave 218. 

6 
  
  
  

21 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Voor stelling 1: Het begrip 'groene druk' wordt niet door CvTE in de syllabus genoemd en is daarom niet 
tijdens de cursus behandeld. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor stelling 2: Met je bronvaardigheden kon je zien dat het geboortecijfer afnam en het sterftecijfer toenam, 
dus dat de natuurlijke bevolkingsgroei in totaal afnam. Voor stelling 3: In de uitleg 'Brazilië' is het begrip 'mestizering' behandeld. 
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  22 2 III Welke stappen moest je zetten? Hoewel 'gezinsplanning' niet expliciet behandeld is in de cursus, kon je uit de bron afleiden dat er relatief 
minder kinderen geboren worden. De extra denkstap die je zelf moest maken was het leggen van de link tussen minder kinderen en 
economische groei. In opgave 251 uit de bundel kwamen deze economische gevolgen van de bevolkingsopbouw ook aan bod. 

23 2 III Welke stappen moest je zetten? Met je atlasvaardigheden kon je afleiden dat het percentage stedelijke bevolking in deelstaat Bahia veel lager 
dan Rio de Janeiro is. In de uitleg 'Landen vergelijken' is besproken dat de bevolking 'natuurlijk' of via migratie groeit, en dat in ontwikkelde 
gebieden sprake is van een hoog percentage stedelijke bevolking en een laag geboortecijfer. De extra denkstap zat hem in het koppelen van 
deze informatie om zo tot het juiste antwoord te komen. 

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met je atlasvaardigheden kon je alle punten bij deze vraag scoren. 
7 
  
  
  

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je afleiden dat er sprake is van meer bebouwing en dus 'verstening'. In de uitleg 
'NL Water' is het effect van verstening besproken, evenals het effect van klimaatverandering op het overstromingsrisico. 

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon deze vraag beantwoorden met behulp van je bronvaardigheden, kennis uit de uitleg 'NL Water' en de 
genoemde maatregelen van 'ruimte voor de rivier' achterin de opgavenbundel. 

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'NL water' is besproken dat maatregelen stroomopwaarts ook effect hebben op het gebied 
stroomafwaarts. 

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is geoefend met de vergelijkbare opgave 284. 
8 
  
  
  

29 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het herkennen van het soort bebouwing naar ouderdom is tijdens de cursus niet behandeld, omdat dat 
grotebakstof is. 

30 2 III Welke stappen moest je zetten? Met je bronvaardigheden had je uit de foto af kunnen leiden wat mogelijke woningkenmerken waren waarom 
mensen uit de wijk wegtrokken. In de uitleg 'NL steden' is besproken dat er vooral lage inkomensgroepen in vervallen stadswijken wonen. Je 
had hier zelf de denkstap moeten maken dat het wegtrekken van jonge gezinnen leidt tot verval van de wijk. 

31 3 II Welke stof kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden en kennis uit de uitleg 'NL steden' kon je de voorwaarden voor een 'goede 
woonomgeving' en dus de vergrote kans op 'gentrification' in de bronnen herkennen. Het eerste kenmerk kwam ook terug in de geoefende 
opgave 321 uit de bundel. 

32 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'NL steden' zijn de oplossingen van de gemeente en de voorwaarden voor een 'goede 
woonomgeving' besproken. 

  64   
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I 1 2%

II 44 69%

III 16 25%

IV 3 5%

64 100%

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.  


