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Examenverslag van aardrijkskunde havo, eerste tijdvak 2021 

Beste leerling,  

In dit examenverslag voor leerlingen 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 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de periferie vooral grondstoffen 
exporteert en de semi-periferie vooral industrieproducten. Met je bronvaardigheden kon je die producten in de tabel aflezen en bij deze 
opgave het eerste punt scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Aan de hand van het advies van de KNAG mag ook goed gerekend worden dat Vietnam een 
lager 'urbanisatietempo' heeft dan Burkina Faso. In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we besproken dat het 'urbanisatietempo' lager 
wordt als een land gaat ontwikkelen. Met deze informatie kon je dus het tweede punt bij deze opgave scoren. 

2 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je de informatie vinden dat Burkina Faso meerdere etnische groepen 
heeft en Vietnam niet. De extra denkstap die je kon zetten was bedenken dat er in Burkina Faso dus niet één heersende taal was en in 
Vietnam wel. 

3 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we de 'verdeling van de beroepsbevolking over sectoren' 
gekoppeld aan het 'centrum-periferiemodel'. Met deze informatie kon je het eerste punt bij deze opgave scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we deze drie leeftijdsopbouwen gekoppeld aan het 
'centrum-periferiemodel' en de ontwikkeling van landen. Met deze informatie kon je het tweede punt bij deze opgave scoren. 

4 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de relatieve ligging bepalend is voor 
handel. Daar hebben we ook besproken dat plaatsen aan zee makkelijker bereikbaar zijn voor schepen. Tot slot hebben we in de uitleg 
'Wereldsysteem' besproken dat (Zuidoost-)Azië en China opkomende gebieden zijn. Met behulp van deze informatie kon je bij deze 
opgave alle punten scoren. 
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat er weinig vegetatie is in droge gebieden, 
met als voorbeeld een woestijn.  Met deze informatie kon je bij deze opgave het eerste punt scoren. 

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Dat bomen niet kunnen groeien in te koude gebieden, hebben we niet expliciet 
op de cursus behandeld omdat Cito dit als algemene kennis beschouwt. We hebben in de uitleg 'Klimaat' wel besproken dat de 
poolgebieden koud zijn en ver van de evenaar afliggen. Hieruit kon je afleiden dat er in de poolgebieden geen bomen kunnen groeien (in 
tegenstelling tot de andere landschapzones). Met deze informatie kon je bij deze opgave het tweede punt scoren. 

6 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken welke landen in de wereld centrumlanden 
zijn en welke tot de periferie behoren. Met je bronvaardigheden kon je het patroon van die landen herkennen in de bron en het eerste punt 
scoren. 
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1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je de informatie vinden dat 'ruimtelijke afwenteling' plaatsvindt als 
landen de negatieve effecten van vooruitgang afschuiven op andere gebieden. De extra denkstap die je kon zetten was bedenken dat dit 
proces niet zichtbaar was in de kaart, door stap voor stap de titel en legenda te bekijken. Zo kon je ook het tweede punt in deze opgave 
scoren.  

7 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat Brazilië, India en China BRIC-landen zijn. Met je 
bronvaardigheden kon je aflezen dat Brazilië een ander patroon heeft dan India en China. Op deze manier kon je de vraag volledig 
beantwoorden. 

8 
  
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat hout wordt gekapt als grondstof om geld aan te 
verdienen. Met deze informatie kon je bij deze opgave het eerste punt pakken. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we 'corruptie' als veelvoorkomende politieke oorzaak 
besproken. De extra stap die je bij deze opgave kon bedenken was dat dit ervoor zorgt dat de bestrijding van illegale houtkap geen prioriteit 
krijgt. Zo kon je bij deze opgave het tweede punt pakken. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Omdat Cito 'bevolkingsgroei' vaak als onderdeel van de 'demografische dimensie' beschouwt, hebben we 
dit niet behandeld als mogelijke 'sociaal-culturele' oorzaak. 
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9 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we de verschillende plaatbewegingen besproken. Met je 
bronvaardigheden kon je de namen van de platen en de beweging aflezen. Zo kon je bij deze opgave alle punten pakken.  

10 
  
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat de goudaders op grote diepte zijn gevormd en door 
een combinatie van 'endogene' en 'exogene' processen aan de oppervlakte liggen. In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we gebergtevorming 
als endogeen proces besproken. De extra stap die je bij deze opgave kon bedenken was dat dit het enige mogelijke endogene proces was 
om de goudaders omhoog te krijgen. Zo kon je bij deze opgave het eerste punt scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat diepe gesteenten boven komen te liggen 
door 'erosie'/'verwering' als 'exogeen' proces. Zo kon je bij deze opgave het tweede punt scoren. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Coloma aan een rivier ligt. In de uitleg 'Landschappen' 
hebben we besproken dat het afgebroken materiaal na 'erosie'/'verwering' via rivieren worden verplaatst. De extra denkstap die je kon 
zetten was bedenken dat de gouddeeltjes op dezelfde manier verplaatst moeten zijn. Op deze manier kon je het laatste punt bij deze opgave 
scoren. 

11 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat er grote dalen in de bergen gemaakt 
worden door erosie door gletsjers. Met deze kennis kon je vraag beantwoorden. 

12 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je de klimaten uit de kaart aflezen. In de uitleg 'Klimaat' hebben 
we het begrip 'stuwingsneerslag' bij gebergtes besproken, waarbij de wind van zee tegen het gebergte aan botst. Hierdoor valt er aan de 
kant waar de zee ligt meer neerslag, dan aan de andere kant van het gebergte. Met deze informatie kon je vraag volledig beantwoorden.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat 'oceaancirculatie' en 'luchtcirculatie' de 
temperatuur over de aarde verdelen en dat deze twee processen samenhangen. Met deze informatie kon je de eerste twee stellingen correct 
beoordelen. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben de richting van zeestromen niet expliciet besproken tijdens de cursus, omdat het grotebakstof 
is. In de uitleg 'Klimaat' hebben we wel besproken dat wind en zee worden afgebogen door de 'Wet van Buys Ballot' / het 'Corioliseffect'. 
Door het kaartenkatern te gebruiken kon je aflezen dat winden op het noordelijk halfrond met de klok meegaan. Aan de hand van deze 
informatie kon je zelf bedenken dat de zeestromen hetzelfde patroon volgen om zo ook de laatste stelling te beantwoorden. 

14 1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat je uit de bron/vraag altijd moet aflezen of de vraag 
over januari of juli gaat. Op de kaart kon je aflezen dat de winden rond januari bij de kust van Afrika naar het noorden gaan, terwijl de 
winden bij de kust Zuid-Amerika naar het Zuiden gaan. De extra denkstap die je kon zetten was bedenken dat de winden bij de kust van 
Afrika dus ongunstig zijn voor zeilschepen en bij de kust van Zuid-Amerika gunstiger zijn voor zeilschepen. 

15 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Achterin de bundel hebben we een overzicht van de soorten gesteenten gegeven (als bijlage bij 
de uitleg 'Landschappen'). In het overzicht waren graniet en zandsteen aangegeven, wat je kon gebruiken om deze vraag te beantwoorden. 

16 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het blok 'Klimaat' hebben we geoefend met het koppelen van klimaatgrafieken aan plaatsen. 
Dit deden we door te kijken welke plek het koudst / warmst is en welke plek het dichtst bij de evenaar ligt. Met je bronvaardigheden kon je 
in het kaartenkatern aflezen welk klimaat op welke plek heerst om zo de vraag te beantwoorden. 
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1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'Mentaal beeld' of 'stereotype' hebben we niet op de cursus behandeld, omdat dat grotebakstof 
is. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat hout in de Amazone wordt gekapt als grondstof 
om geld aan te verdienen. De extra denkstap die je kon zetten was bedenken dat de 'machtige heren' in de Amazone machtig zijn geworden 
door dit hout te kappen, omdat we in de uitleg 'Wereldsysteem' het principe 'geld=macht' besproken hebben. 

18 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je de informatie vinden dat sojabonen gebruikt worden voor 
veevoer en dat deze sojabonen in de deelstaat Mato Grosso op grote schaal geteeld worden. De extra denkstap die je kon zetten was 
bedenken dat veevoer dus in grote hoeveelheden aanwezig is en er weinig transportkosten nodig zijn. Zo kon je bij deze opgave alle punten 
scoren. 

19 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat in veel landen sprake is van economische 
groei. In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat er veel bossen gekapt worden om plaats te maken voor grondstoffen en dat dit dus 
slecht is voor de biodiversiteit. De extra denkstap die je kon zetten was herkennen dat de 'vleesconsumptie' volgens hetzelfde patroon 
verloopt. 
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20 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'good governance' hebben we niet expliciet besproken op de cursus, omdat het grotebakstof 
is. Je kon aan het woord wel afleiden dat deze vraag om de 'politieke dimensie' ging. In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we besproken 
dat 'corruptie' een van de meest voorkomende politieke oorzaken is. Voor de tweede reden kon je zelf bedenken dat het bij een omvangrijk 
gebied extra lastig is om controle uit te oefenen.  

6 
  
  
  
  
  

21 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'NL Water' hebben we het begrip 'debiet' besproken. De extra denkstap die je kon 
zetten was het begrip 'debiet' in de context van de Amazone te plaatsen om te bedenken waar het water van de Amazone vandaan komt. In 
de uitleg 'Landschappen' hebben we gekeken naar de waterkringloop en gezien dat de aanvoer van water onder andere via rivieren en 
neerslag plaatsvindt. Met je bronvaardigheden kon je die kennis in het kaartenkatern terugvinden. 

22 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je de rivieren in het kaartenkatern vinden. Deze kaart kon je 
vervolgens koppelen aan de foto van het bruine water van de Amazone en het donkere water van de Rio Negro. Zo kon je bij deze opgave 
beide punten pakken. 

23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat de 'ligging van de luchtdrukgebieden' 
verschuiven door de 'ITCZ' en dat door dit 'lage drukgebied' veel neerslag valt. Met je bronvaardigheden kon je in het kaartenkatern 
aflezen dat de ITCZ in juni-augustus boven de evenaar (en dus bij de bovenloop van de Rio Negro) staat. 

24 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'NL Water' en in vraag 9 van het proefexamen hebben we gezien dat een rivier gaat 
meanderen. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat 'd' opgedroogd ver buiten de rivier ligt. De extra denkstap die je met deze 
informatie kon zetten was bedenken dat 'd' de oudste was en de andere letters steeds jonger, naarmate ze minder opgedroogd of los van de 
rivier waren.  

25 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat stuwdammen enorme meren in de bergen zijn. 
Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat hier geen bergen zijn om zo de vraag te beantwoorden. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben op de cursus naast 'bergen' geen andere 'fysisch-geografische' voorwaarden van stuwdammen 
besproken, omdat dat grotebakstof is. 
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26 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat er geen oude metrolijnen in Amsterdam-Noord 
aanwezig waren. De extra denkstap die je kon zetten was bedenken dat de nieuwe metrolijn dus voor een nieuwe verbinding zorgt. Ook 
kon je met je bronvaardigheden aflezen dat er weinig tussenstations tussen Amsterdam-Noord en Centraal Station waren. De extra 
denkstap die je kon zetten was bedenken dat  Noord hierdoor sneller bereikbaar is. Met deze informatie kon je de vraag volledig 
beantwoorden. 

27 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat de woonomgeving verbetert door 
aanwezigheid van voorzieningen, wat bij deze vraag een argument vóór de stelling kon zijn omdat de Noord/Zuidlijn de voorzieningen 
bereikbaarder maakt. In de uitleg 'NL Steden' hebben we ook besproken dat de woonomgeving verbetert door 'sociale cohesie' en de wijk 
dus niet te druk moet worden, wat bij deze vraag een argument tegen de stelling kon zijn omdat het door de Noord/Zuidlijn juist te druk 
wordt. 
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28 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Steden' hebben we het begrip 'gentrification' en de voorwaarden en nadelen 
hiervan besproken. Met deze kennis kon je beide punten scoren bij deze vraag. 

29 
  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Station Zuid de dichtstbijzijnde verbinding met 
Schiphol vormt. De extra denkstap die je kon zetten was bedenken dat dit in de toekomst dus steeds belangrijker zal worden. 

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Op de cursus hebben we niet besproken dat Amsterdam-Zuid het economische 
centrum van Amsterdam is, omdat Cito dit beschouwt als algemene kennis.  
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30 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat 'verstening' de 'vertragingstijd' doet afnemen 
en daardoor het 'regiem' onregelmatiger maakt. Met deze kennis kon je de vraag volledig beantwoorden. 

31 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Achterin de bundel hebben we een overzicht van de maatregelen voor 'Ruimte voor de Rivier' 
gegeven (als bijlage bij de uitleg 'NL Water'). Hierin worden de uiterwaarden gebruikt als ruimte voor de rivier en moeten obstakels in die 
uiterwaarden juist verwijderd worden. Met deze informatie kon je bij deze vraag alle punten scoren. 

32 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken waarom 'kribben' zijn aangelegd en welk 
overstromingsgevaar deze kribben geven. Met deze uitleg kon je de vraag volledig beantwoorden. 

33 
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Achterin de bundel hebben we een overzicht van de maatregelen voor 'Ruimte voor de Rivier' 
gegeven (als bijlage bij de uitleg 'NL Water'). Hierin is het verlagen van de uiterwaarden weergegeven naast het verwijderen van obstakels. 
De extra denkstap die je kon zetten was het bedenken dat boeren deze grond gebruikten voor landbouw. Zo kon je het eerste punt scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat 'Ruimte voor de Rivier' beter is voor de 
natuur dan dijkverzwaringen. Dit kon je gebruiken om het tweede punt te scoren.   
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verdeling per categorie: 
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I 2 3%   
II 35 54%   
III 22 34%   
IV 6 9%   

 65 100%   

     
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 91% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 

  



 
 

2 
 

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.  
 
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 grotebakstof (examenstof die niet behandeld is tijdens de cursus). De stof is niet voorkomen in de standaard opgegeven opgaven, 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.  


