
   

2019 – havo – Advies CE Aardrijkskunde 1e  tijdvak 

Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde havo  

 

Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift havo 2019. Dit advies is opgesteld  

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

landelijke examenbespreking havo d.d. 23 mei 2019. 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 Globalisering van Inditex 

1 De genoemde redenen hoeven zoals in het CV staat niet in alle landen te gelden. 

2 Eerste bolletje: / de ontgroening  

3 Eerste bolletje: / naamsbekendheid wil vergroten 

4 Antwoorden op andere schaalniveaus kunnen goed zijn (lokaal schaalniveau uitgezonderd) mits daar 
de juiste centrum-periferie verhouding in staat en het antwoord in gaat op Spanje / Galicië.  

 

# Opgave 2 Groot-Brittannië stopt ontwikkelingshulp aan India 

5 - 

6 ▪ Eerste bolletje: Positief gevolg kan ook zijn: Indiërs die naar Groot-Brittannië gaan kunnen 
handelsrelaties opzetten met het moederland. 

▪ Tweede bolletje: Negatief gevolg kan ook zijn: jonge arbeidskrachten trekken weg. 

7 Uitwisseling van kennis is niet goed.  

8 - 

9 ▪ Redenering moet vanuit Groot-Brittannië zijn, niet vanuit India. 
▪ Eerste bolletje derde streepje: ‘Groot-Brittannië kan besparen op ontwikkelingshulp’ is 

voldoende.  
 

# Opgave 3 Hawaii en de Azoren 

10 -   

11 Tweede bolletje: / is gasarm.  

12 Het advies is dat als een kandidaat de Azoren hotspot in het antwoord noemt naast een correcte 
uitleg van de mid-oceanische rug, de punten kunnen worden toegekend.   

13 Tweede bolletje: (zware) mag tussen haakjes gelezen worden.  
 

  



   
# Opgave 4 Fossielen zoeken bij de Jurassic Coast 

14 Opheffing / omhoog drukken is fout. 

15 Tweede bolletje: hoge druk of hoge temperatuur. 

16 Bij een volledig juist antwoord gaat het eerste deel in op verwering/erosie en het tweede deel op 
transport naar het strand.  

17 -  

 

# Opgave 5 Klimaten en landschappen in Brazilië 

18 -  

19 -  

20 Meerdere antwoorden mogelijk.  

 

# Opgave 6 Demografie en welvaart in Brazilië 

21 - 

22 Geadviseerd wordt ook een redenatie over werkende vrouwen goed te rekenen.  
Bijvoorbeeld:  Door kleinere gezinnen zullen vrouwen meer deelnemen aan het arbeidsproces.  

23 Er wordt geadviseerd andere van kaartblad 229 (indirect) af te leiden redeneringen die ingaan op 

verschil in welvaart goed te rekenen.  

24 Eerste bolletje: nationaal schaalniveau: 229B in combinatie met 229D of 229G ook 1 punt toekennen. 

 

# Opgave 7 De Neder-Rijn bij Arnhem 

25 Tweede bolletje: (in korte tijd) mag tussen haakjes gelezen worden. Of: Meer smeltwater als gevolg 
van smeltende gletsjers.  

26 -  

27 - 

28 ▪ In een juist antwoord kan het eerste bolletje geïntegreerd zijn in het tweede bolletje en 2 punten 
opleveren.  

▪ Voorbeeld: Meinerswijk biedt (nieuwe) natuur / recreatiemogelijkheden (1) in of vlakbij de 
(binnen)stad van Arnhem (wat de aantrekkelijkheid van Arnhem vergroot) (1).  

▪ Antwoorden die ingaan op verlaging van overstromingsrisico of vergroten veiligheid zijn niet 
goed.    

 

# Opgave 8 Aandachtswijken in Utrecht 

29 -  

30 ▪ Eerste bolletje: Voorbeelden van andere juiste woningkenmerken: geen lift, slechte kwaliteit en 
slecht onderhoud. 

▪ Tweede bolletje: voorbeelden van groepen met een lager inkomen: starters en studenten. 

31 Tweede bolletje, tweede streepje: (karakteristieke) mag tussen haakjes worden gelezen. Aanvullend: 

/ creatieve bewoners 

32 Geadviseerd wordt om concrete voorbeelden waaruit blijkt dat de openbare ruimte overzichtelijker / 

toegankelijker / veiliger wordt goed te rekenen. 

 


