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Examenverslag van aardrijkskunde havo, tweede 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 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat productie in fabrieken altijd plaatsvindt in 
de 'semi-periferie', omdat deze landen lage lonen hebben. Met deze kennis kon je alle punten bij deze opgave scoren. 

2 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat het uitbesteden van de productie vaak nadelen 
('backwash effecten') heeft voor de semi-periferie. De extra stap die je zelf kon maken, was het bedenken dat kleine bedrijven minder goed te 
controleren zijn en sneller slechtere omstandigheden hebben dan grote fabrieken. Op deze manier kon je de vraag volledig beantwoorden. 

3 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je beredeneren dat 'verkoop via internet' het meest aansloot bij 
'technologische innovatie', het eerste 'kernwoord' van de vraag. Hiermee kon je het eerste punt van deze opgave scoren. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je selecteren welke informatie in de bron je zou kunnen gebruiken 
voor 'vrijhandel', het tweede 'kernwoord' van de vraag. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat vrijhandel betekent dat je op meer 
plekken vrij kan handelen en dat China dus nu bereikt kan worden. Met deze informatie kon je het tweede punt van deze opgave scoren. 
Volgens het advies van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) mocht je ook 'verkoop via internet' aan 'vrijhandel' 
koppelen. Op deze manier kon je dus ook het tweede punt scoren.  

4 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we besproken dat de Amerikaanse cultuur overal over de 
wereld verspreid wordt ('Amerikanisering'). De extra stap die je kon maken, was het koppelen van de 'culturele globalisering'  aan deze 
informatie. Vervolgens kon je zelf bedenken dat het zelf ontwerpen van schoenen toch ook een individuele keuze blijft. Op deze manier kon 
je de vraag volledig beantwoorden. 
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5 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we besproken dat mensen migreren vanwege 
werkgelegenheid en betere lonen. In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat er overal in de wereld sprake is van 'economische 
groei'. Met deze kennis kon je het eerste punt van deze opgave scoren. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat er betere communicatiemiddelen zijn, 
waardoor de wereld beter bereikbaar wordt. De extra stap die je zelf kon zetten, was bedenken dat mensen hierdoor meer 
migratiemogelijkheden of meer kennis over de migratiegebieden hebben. Met deze stap kon je het tweede punt van deze opgave scoren. 
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6 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Aan het begin van de cursus hebben we de verschillende 'dimensies' besproken. Daarnaast hebben 
we bij de dimensie natuur genoemd dat 'ligging aan zee' vaak op het examen voorkomt. In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat 
de 'relatieve ligging' van een land beter is als het aan zee ligt. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat dit gegeven de mogelijkheden 
om te ontwikkelen voor Botswana dus ongunstig maakt. Met je bronvaardigheden kon je in het kaartenkatern aflezen dat Botswana een 
eenzijdige uitvoer heeft naar het Verenigd Koninkrijk. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat dit de mogelijkheden om te 
ontwikkelen voor Botswana ongunstiger maakt. Met deze stappen kon je beide punten van deze opgave scoren.  

7 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we besproken dat mensen eerder migreren naar landen 
waar dezelfde taal wordt gesproken (in deze opgave het Engels vanwege het koloniale verleden). Met deze kennis kon je het eerste punt van 
deze opgave scoren. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de 'relatieve afstand' belangrijk is voor 
handelsnetwerken. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat dit ook belangrijk is voor migratie. Hiermee kon je het tweede punt van 
deze opgave scoren. 

8 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat er meer emigranten naar Zuid-Afrika gaan dan 
immigranten uit Zuid-Afrika komen. Met je bronvaardigheden kon je ook aflezen dat Zuid-Afrika een hoger 'bbp per inwoner' heeft dan 
Botswana, maar dat Botswana een hoger 'bbp per inwoner' heeft dan de rest van de gegeven landen. In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben 
we besproken dat mensen migreren vanwege werkgelegenheid en betere lonen. Met deze informatie kon je alle punten van deze opgave 
scoren. 
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9 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken hoe je 'effusief vulkanisme' en een 
'schildvulkaan' kunt herkennen. Achterin de bundel hebben we een overzicht van de soorten gesteenten gegeven, waar we hebben genoemd 
dat 'basalt'  bij een 'hotspot' ontstaat. Met je bronvaardigheden kon je al deze kennis in de legenda's aflezen. Hiermee kon je beide punten bij 
deze opgave scoren. 

10 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we een typische redenering van het proces bij een 'hotspot' 
besproken. Met deze redenering kon je de hele vraag beantwoorden. 

11 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we in een stappenplan besproken hoe je neerslag kan verklaren. 
Daarbij hebben we gekeken naar de windrichting en 'stuwingsneerslag' (waarbij de wind gedwongen wordt te stijgen vanwege gebergte). Met 
deze kennis kon je de hele vraag beantwoorden. 
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12 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we de verschillende vormen van verwering besproken. Daarbij 
hebben we ook genoemd dat voor chemische verwering veel vocht nodig is. Met je bronvaardigheden kon je herkennen dat er veel neerslag 
op de hellingen valt en het dus heel vochtig is, in tegenstelling tot de toppen van de vulkaan. Met deze informatie kon je de hele vraag 
beantwoorden. Volgens het advies van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) kon je ook 'biologische verwering' 
(verwering door plantenwortels) noemen. Deze vorm van verwering hebben we in de uitleg 'Landschappen' besproken. Met je 
bronvaardigheden kon je herkennen dat er veel vegetatie op de hellingen is, in tegenstelling tot de toppen van de vulkaan. Ook met deze 
informatie kon je de hele vraag beantwoorden. 
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13 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken welke factoren invloed hebben op temperatuur. 
Hierbij hebben we ook het begrip 'reliëf' genoemd. Met je bronvaardigheden kon je aflezen welke klimaten er in het noorden van Zweden 
heersen. Daarnaast kon je ook aflezen welk klimaat kouder is en dat er een gebergte is bij het Sarek National Park. Met deze informatie kon je 
alle punten van deze opgave scoren. 

14 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we in een stappenplan besproken hoe neerslag te verklaren valt. 
Hierbij hebben er gekeken naar de invloed van gebergtes, naar de windrichting en naar 'luchtdruk'. Met je bronvaardigheden kon je deze 
informatie in de bronnen en het kaartenkatern aflezen. Op deze manier kon je bij deze opgave alle punten scoren. 

15 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat brede dalen in de bergen ontstaan door 
erosie van gletsjers. Met deze kennis kon je de vraag beantwoorden.  

16 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken hoe 'sediment' wordt aangevoerd, namelijk via 
rivieren na 'erosie' in de bergen. Met je bronvaardigheden kon je vinden dat het Sarek National Park ijs in de bergen heeft. Vervolgens kon je 
beredeneren dat ijs in het voorjaar smelt en dus meer erosie en sediment veroorzaakt. Op deze manier kon je bij deze opgave alle punten 
scoren. Je hebt met deze redenatie ook kunnen oefenen tijdens de cursus, bijvoorbeeld bij opgave 114 
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17 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat Brazilië en China BRIC-landen zijn en dat Brazilië 
een groeiende economie heeft. In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we genoemd dat China een groeiende economie heeft. Met deze kennis 
kon je het eerste punt van deze opgave scoren. In de uitleg 'Landen vergelijken' hebben we geoefend met een opgave waarin de 
'demografische' situatie van de BRIC-landen gevraagd wordt: opgave 57. Met deze kennis kon je het tweede punt van deze opgave scoren.  

18 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat Brazilië veel grondstoffen exporteert naar China. 
Met deze kennis kon je het eerste punt van deze opgave scoren.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat Brazilië veel grondstoffen exporteert naar het 
buitenland. In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de economische macht in de wereld vooral bij de Verenigde Staten, Japan 
en de Europese Unie ligt. Daarnaast hebben we besproken dat de 'relatieve ligging' (hoe dichtbij/makkelijk een plek te bereiken is) bepalend is 
voor een handelsnetwerk. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat de Verenigde Staten het dichtst bij Brazilië ligt en Brazilië dus 
het meest naar de Verenigde Staten exporteert. Hiermee kon je het tweede punt van deze opgave scoren. 
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19 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken hoe je 'periferie' en 'centrum' kunt herkennen. 
Hierbij hebben we 'grondstoffen' en de 'tertiaire sector' als belangrijkste kenmerken besproken. Met je bronvaardigheden kon je deze kennis 
in de bron aflezen en beide punten van deze opgave scoren.  

20 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat Brazilië veel grondstoffen exporteert en daardoor 
een groeiende economie heeft. Met deze kennis kon je beredeneren dat Brazilië in de toekomst een hoger bnp per inwoner krijgt en dus 
opschuift in de tabel. Hiermee kon je de eerste twee punten van deze opgave scoren.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat Brazilië afhankelijk is van het buitenland, met name 
in de export van veel niet-duurzame grondstoffen. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat in de toekomst de vraag naar niet-
duurzame grondstoffen afneemt. Hierdoor zal Brazilië economisch niet kunnen blijven groeien. Met deze stap kon je het laatste punt van 
deze opgave scoren. 
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21 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben 'culturele stereotypen' van Brazilië niet op de cursus behandeld, omdat dit grotebakstof is. 
1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat het belangrijkste natuurlijke kenmerk van Brazilië 

de grote biodiversiteit in de regenwouden is. Daarnaast hebben we besproken dat deze bossen gekapt worden. Met deze kennis kon je het 
tweede punt van deze opgave scoren. 

22 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we in een stappenplan besproken hoe neerslag te verklaren valt. 
Hierbij hebben we gekeken naar 'luchtdruk' en hebben we ook als voorbeeld een redenering uitgewerkt. Deze redenering kon je hier 
gebruiken om beide punten bij deze opgave te scoren. 

23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat 'temperatuur' naast neerslag een kenmerk van het 
klimaat is. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat het in juli in het grootste deel van Brazilië minder warm is dan in januari, behalve in 
Manaus. Met deze informatie kon je beide punten van deze opgave scoren.  

24 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je in het kaartenkatern vinden dat het in deze opgave specifiek om de 
landschappen 'Caatinga' en 'Cerrado' ging. Achterin de bundel hebben we een overzicht van de soorten landschappen in Brazilië gegeven, 
waarin genoemd wordt dat de 'Caatinga' en 'Cerrado' grote vlaktes zijn. In de uitleg 'Brazilië' hebben we besproken dat veel landschappen 
gebruikt worden voor grondstoffen en landbouwproducten zoals 'suikerriet' en dat daardoor de biodiversiteit naar beneden gaat. De extra 
stap die je kon maken, was bedenken dat deze grote vlaktes met name gebruikt kunnen worden voor de landbouw. Op deze manier kon je de 
vraag volledig beantwoorden. Volgens het advies van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) kon je ook noemen 
dat er stuwmeren worden aangelegd en dat deze stuwmeren land in gebruik nemen. Met dit negatieve gevolg van stuwmeren op biodiversiteit 
en culturele diversiteit hebben we geoefend in het blok 'Brazilië' met opgave 177. Op deze manier kon je ook alle punten voor deze vraag 
scoren. 
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25 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De overheidsinstanties 'Rijkswaterstaat', 'Tweede Deltacommissie' en 'waterschap' hebben we niet besproken 
op de cursus, omdat dit grotebakstof is. 
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Achterin de bundel hebben we een overzicht van de verschillende schaalniveaus gegeven. Tijdens 
de cursus heb je hier ook veel mee kunnen oefenen. Uit de omschrijvingen in de bron kon je afleiden dat de eerste twee omschrijvingen over 
een nationaal schaalniveau gingen. Ook kon je afleiden dat de derde omschrijving over een regionaal schaalniveau ging. Hiermee kon je het 
tweede punt van deze opgave scoren. 

26 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we de sluiting van de 'waterkeringen' bij het 'Deltaprogramma' 
besproken. Hierbij hebben we besproken dat de rivieren door deze sluiting hun water minder goed kunnen 'afvoeren' en het water daardoor 
tijdelijk extra moet worden opgeslagen. Met deze kennis kon je de hele opgave beantwoorden.   

27 1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat de Westerschelde niet met een dijk wordt afgesloten van 
de zee en daardoor in open verbinding met de zee staat. De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat dit gegeven extra veel 
'overstromingsrisico' geeft. Op deze manier kon je de vraag volledig beantwoorden. 

28 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je de overstromingskans voor de Zuidwestelijke Delta en de 
Randstad aflezen. Daarnaast kon je zien dat de Randstad meer inwoners en een hogere economische waarde heeft. Met deze informatie kon je 
de eerste twee punten van deze opgave scoren. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De waardering van overstromingskans op basis van een 'subjectief gevoel van veiligheid' hebben we niet 
besproken op de cursus, omdat dat grotebakstof is. 
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29 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De extra stap die je kon maken, was bedenken dat 'smart city' om kennis gaat en 'sustainable city' om 
duurzaamheid gaat. Met je bronvaardigheden kon je voorbeelden voor deze 'kernwoorden' selecteren. Hiermee kon je beide punten van deze 
opgave scoren. 

30 1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat 'stadsvernieuwing' vaak door een 'publiek-private 
samenwerking' gebeurt. De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat samenwerken leidt tot het (sneller) delen van kennis.  

31 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het blok 'Masterstappenplan' hebben we geoefend met opgave 19, die over het groeien van het 
'verzorgingsgebied' ging. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Groningen in verbinding komt te staan met omliggende 
gemeenten/dorpen, waardoor je kon afleiden dat het verzorgingsgebied groter wordt. Hiermee kon je beide punten van deze opgave scoren. 

32 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de voorbereidende opgaven hebben we 'samenwerking' als politieke indicator genoemd. De extra 
stap die je kon maken, was bedenken dat samenwerken tussen twee provincies lastiger is dan binnen één provincie. Met je bronvaardigheden 
kon je in de bron en het kaartenkatern aflezen dat er al een treinverbinding is tussen Groningen en Assen en dat de afstand tussen die steden 
groot is. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat je hierdoor minder snel gaat fietsen tussen Groningen en Assen. Met deze stappen 
kon je de beide punten van deze opgave scoren.   
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I 0 0%   
II 42 66%   
III 19 30%   
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.  
 
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.  


