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Examenverslag van aardrijkskunde vwo, 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 'Landen Vergelijken' hebben we een rij indicatoren besproken die de mate van 
ontwikkeling van een land weergeven. In de voorbereidende opgaven heb je kunnen oefenen met het indelen van indicatoren per dimensie. 
Met deze kennis kon je de hele vraag beantwoorden.  

2 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je de onderdelen van de legenda stap voor stap op de kaart 
terugvinden. De extra stap die je kon maken, was dat je elke stelling kon toetsen aan deze informatie. 

3 
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je de kleuren van de verschillende bronnen met elkaar vergelijken om 
te zien hoe ze elkaar aanvulden. De extra stap die je kon maken, was het vinden van landen met een hoger bnp en een negatief migratiesaldo. 
Op deze manier kon je bij deze opgave het eerste punt scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we verschillende redenen uit verschillende dimensies 
besproken waarom mensen migreren. Hierbij hebben we als voorbeeld oorlog genoemd, wegens veiligheid. Met deze kennis kon je het 
tweede punt van deze opgave scoren. 

4 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat de emigratie eerst sterk toeneemt. In de uitleg 'Landen 
Vergelijken' hebben we besproken dat 'lage lonen' een economische reden is om te emigreren. De extra stap die je kon maken, was dat je voor 
emigratie geld nodig hebt en dat dit door de economische ontwikkeling mogelijk gemaakt werd. Hiermee kon je de eerste fase verklaren en 
het eerste punt van deze opgave scoren. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat de emigratie vervolgens langzaam afneemt en daarna 
zelfs lager is dan de mate van immigratie. In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we ook besproken dat 'werkgelegenheid' een reden kan zijn 
om te immigreren. De extra stap die je kon maken, was dat je deze kennis kon koppelen aan de ontwikkeling van de mate van emigratie en 
immigratie. Hiermee kon je de tweede en derde fase verklaren en de overige punten van deze opgaven scoren. 
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5 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsteden' hebben we besproken dat Washington als wereldstad een 'knooppunt' 
van politiek is. Met deze kennis kon je het eerste punt van deze opgave scoren. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De extra stap die je hier kon maken, was het bedenken dat Washington als politiek knooppunt veel 
internationale mensen aantrekt. Hiermee kon je het tweede punt van deze opgave scoren. 

6 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Aziaten en Hispanics in Los Angeles meer 
vertegenwoordigd zijn. In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de 'relatieve ligging' van een plek (welke plek het makkelijkst 
bereikbaar is) bepalend is voor handelsnetwerken. Met deze informatie kon je de hele vraag beantwoorden. 
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7 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Atlasboekje en bronnen' hebben we het begrip 'spreidingspatroon' besproken. Met je 
bronvaardigheden kon je het spreidingspatroon aflezen en de juiste gegevens uit de legenda halen. Met deze informatie kon je de hele vraag 
beantwoorden. 

8 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Op de cursus hebben we het begrip 'edge city' en de kenmerken daarvan niet besproken, omdat het 
grotebakstof is. 
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9 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het stappenplan van de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken hoe je het soort plaatgrens 
in een kaart kunt aflezen. Daarnaast hebben we besproken hoe subductie ontstaat en welke stappen je daarbij altijd moet benoemen. Met deze 
kennis kon je de volle punten scoren bij deze opgave. 

10 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat de vulkaan in 1883 zeer explosief is uitgebarsten. Ook 
kon je aflezen dat naast de Anak Krakatau een 'caldera' is ontstaan. In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken dat bij een zeer 
explosieve vulkaanuitbarsting een 'caldera' ontstaat. Ook hebben we hierbij uitgelegd dat de top van de vulkaan wordt weggeblazen en er een 
krater ontstaat. Met deze informatie kon je vraag volledig beantwoorden. 

11 
  

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Dat bij vulkaanuitbarstingen modderstromen en aardverschuivingen kunnen ontstaan, hebben we in de 
cursus niet besproken omdat het grotebakstof is. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken dat een tsunami normaal ontstaat door een 
aardbeving onder zee, niet door een uitbarsting van een vulkaan. Met deze kennis kon je het laatste punt van deze opgave scoren.  

12 1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Pandeglang een bredere / vlakkere kuststrook heeft en in 
een V-vormige baai ligt. De extra stap die je zelf kon zetten, was het bedenken dat het water van de tsunami door deze omstandigheden 
verder landinwaarts kon komen. 

4 
  
  
  

13 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je aflezen welke vegetatietypen er in welk gebied voorkomen. In de 
cursus hebben we in de uitleg 'Landschappen' met dergelijke foto's geoefend en hebben we besproken dat er weinig bomen in aride gebieden 
groeien. Met deze kennis kon je de hele vraag beantwoorden. 

14 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 
kon je doen door eerst te kijken welke plek het koudst / warmst is en welke plek het droogst / natst. Met je bronvaardigheden kon je deze 
informatie uit de kaart aflezen en zo koppelen aan de grafieken. Op deze manier kon je alle punten bij deze opgave scoren. 

15 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je in het kaartenkatern aflezen dat er een 'divergente' plaatbeweging 
plaatsvond bij het oosten van Afrika, en dus ook bij het Bajkalmeer. In het stappenplan van de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken 
dat er bij divergentie op land een deel naar beneden zakt (een 'slenk'). Met deze informatie kon je de vraag volledig beantwoorden. 

16 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In het stappenplan van de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken hoe 'drukgebieden' invloed hebben 
op de windrichting. Ook hebben we besproken dat de temperatuur lager wordt naarmate je verder van de evenaar afgaat. De extra stap die je 
kon maken, was het bedenken dat de winden uit het noorden deze koude lucht meebrengen. 
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Zuid-Amerika' hebben we besproken dat de 'Lorenzcurve' gebruikt wordt om 
ongelijkheid weer te geven. Daarnaast hebben we in de uitleg 'Zuid-Amerika' besproken dat veel landen tot de 'semi-periferie' behoren (en dus 
een middeninkomen hebben) en veel grondstoffen exporteren. Met deze kennis kon je de eerste twee punten van deze opgave scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het blok 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de vraag altijd over 'koloniën' gaat wanneer 
een 'historische' reden gevraagd wordt. Hierbij kon je bedenken dat de meeste landen in Zuid-Amerika door Spanje of Portugal zijn 
gekoloniseerd. Deze kennis is niet op de cursus behandeld, omdat het Cito dit als algemene kennis ziet. Daarnaast kon je bedenken dat 
Suriname door Nederland is gekoloniseerd en Frans-Guyana door Frankrijk gekoloniseerd is (dit kon je eventueel uit de naam afleiden). Met 
deze informatie kon je het derde punt van deze opgave scoren. 

18 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Zuid-Amerika' hebben we de begrippen 'gated communities' en 'favela's' besproken. 
Met deze kennis kon je het eerste punt van deze opgave scoren. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de cursus hebben we de situatie van grootgrondbezitters / latifundia vs. zelfvoorzienende boeren niet 
besproken, omdat het grotebakstof is. 

19 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Zuid-Amerika' hebben we voor de politieke dimensie besproken dat er nu sprake is 
van 'democratisering' na een geschiedenis vol 'dictaturen' (en de politiek dus stabieler is geworden). Voor de economische dimensie hebben 
we besproken dat er veel investeringen uit China komen door de 'Global Shift' en er veel grondstoffen/natuurlijke hulpbronnen worden 
geëxporteerd. Deze kennis kon je noemen als voordelen om verder te ontwikkelen, waarmee je de eerste twee punten van deze opgave kon 
scoren.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Zuid-Amerika' hebben we besproken dat er veel 'raciale verschillen' / etnische 
verschillen zijn. De extra stap die je kon maken, was het bedenken dat dit een belemmering voor verdere ontwikkeling kan vormen.  

6 
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1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Je kon met behulp van het kaartenkatern aflezen dat de westkant van het continent uit 'actieve' 
plaatgrenzen bestaat en de oostkant niet bij een plaatgrens ligt (en dus 'passief' is). Hierdoor kon je het begrip 'subductie' aan de 'actieve 
continentrand' koppelen, omdat we dit begrip besproken hebben in de uitleg 'Plaattektoniek'. Ook kon je met je bronvaardigheden herkennen 
dat 'cordillera's' hoge spitse bergen zijn, wat we in het blok 'Landschappen' hebben gekoppeld aan 'jonge gebergtes' bij een plaatgrens. 
Hierdoor kon je het begrip 'cordillera's' koppelen aan de 'actieve continentrand' en het begrip 'oude continentale korst' aan de 'passieve 
continentrand'. Met je bronvaardigheden kon je daarnaast aflezen dat de Roraima-tafelberg in Guyana ligt, wat zich aan de 'passieve 
continentrand' bevindt. Met al deze informatie kon je vier letters aan de begrippen koppelen, wat je het eerste punt van deze opgave kon 
opleveren. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de cursus hebben we 'andesiet' en het ontstaan van 'aardoliereserves' niet besproken, omdat het 
grotebakstof is. 

21 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat 'jonge gebergtes' hoger zijn, waardoor er 
meer 'erosie' plaatsvindt en er dus meer 'sediment' kan worden aangeleverd. Met deze kennis kon je het eerste punt van deze opgave scoren. 
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1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat er meer zijrivieren van de Amazone in het 
Andesgebergte ontspringen. De extra stap die je kon zetten, was het bedenken dat hoe meer rivieren er zijn, des te meer sedimentaanvoer er 
plaatsvindt. Op deze manier kon je het tweede punt van deze opgave scoren. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 
(KNAG) benoemde ook nog een andere antwoordoptie. Volgens het advies van de KNAG kon je ook noemen dat er minder vegetatie in het 
Andesgebergte is in vergelijking met de hooglanden van Guyana en Brazilië. In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat er meer 
sedimentatie plaatsvindt als er minder vegetatie is. 

22 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat plaatsen tussen 23°NB en 23°ZB normaal onder 
invloed van de 'ITCZ' staan en dus veel neerslag krijgen. Met deze kennis kon je het eerste punt van deze opgave scoren. In deze uitleg 
hebben we ook besproken dat 'aflandige wind' (bij deze opgave uit het oosten) en 'koude zeestromen' ervoor zorgen dat een plek weinig 
neerslag krijgt. Ook hebben we besproken dat wind aan de ene kant van een gebergte opbotst en daar stuwingsneerslag veroorzaakt (bij deze 
opgave aan de oostkant van de berg). Hierdoor krijgt de andere kant van het gebergte dus weinig neerslag. Met deze kennis kon je de overige 
punten van deze opgave scoren. 

7 
  
  
  

23 1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'NL Steden' hebben we het begrip 'metropoolvorming' besproken als vorming van een 
'grootstedelijk gebied'. Met je bronvaardigheden kon je zien dat de stedelijke ontwikkelingen in Zaandam de connectie met Amsterdam 
vergroten. De extra stap die je kon maken was bedenken dat hierdoor het grootstedelijk gebied nog groter wordt. Het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) benoemde ook nog een andere antwoordoptie. Volgens het advies van de KNAG kon je ook 
noemen dat de 'internationale concurrentiepositie' verbetert. In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat de Randstad als metropool 
internationaal wil concurreren. 

24 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat midden/hoge inkomensgroepen vaak zelf uit de 
stad willen trekken naar omliggende gebieden. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Zaandam een goede verbinding heeft met 
Amsterdam en nabijgelegen is. De extra stap die je kon maken, was het bedenken dat veel mensen niet in Amsterdam kunnen wonen door de 
hoge huren en dus sneller in Zaandam gaan wonen, waardoor de 'leefomgeving' daar verbetert. Met deze informatie kon je alle punten van 
deze opgave scoren. 

25 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Steden' hebben we de voorwaarden voor 'herstructurering' besproken: een goede 
ligging bij het centrum, goede bereikbaarheid en aantrekkelijke gebouwen (met als voorbeeld oude fabriekshallen). Met deze kennis kon je 
beide punten van deze opgave scoren.   

26 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat de industrie verdwenen is en in de nabijheid van 
Poelenburg juist veel creatieve werkgelegenheid wordt gecreëerd. In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat de 'creatieve sector' te 
koppelen is aan de groei van de 'tertiare sector' met hogere inkomens. In de uitleg 'Wereldsteden' hebben we besproken dat de komst van 
hogere inkomensgroepen ervoor zorgt dat de oorspronkelijke bewoners verdrongen worden. Met deze kennis kon je alle punten van deze 
opgave scoren. 
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27 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat meanders werden afgesneden ten behoeve van 
de scheepvaart. Ook hebben we in deze uitleg besproken dat hoogwatergeulen het overstromingsrisico verlagen, beter voor de natuur zijn en 
voor recreatie zorgen. In de uitleg hebben we ook het begrip 'vertragingstijd' besproken en besproken dat de stroomsnelheid bij het afsnijden 
van meanders omhoog gaat (en de 'piekafvoer' ook). Hieruit kon je opmaken dat de 'vertragingstijd' omlaag gaat. Met deze kennis kon je alle 
punten van deze opgave scoren. 

28 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat hoogwatergeulen worden aangelegd om het 
water af te voeren en zo de overstromingskans te verlagen. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat het water via de hoogwatergeul niet 
langs Rossum en Heerewaarden gaat, waardoor de overstromingskans in die plaatsen verlaagd wordt. Met deze informatie kon je alle punten 
van deze opgave scoren. 

29 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat maatregelen 'bovenstrooms' de 'benedenloop' 
beïnvloeden en hebben we besproken dat 'ruimte voor de rivier' gemaakt kan worden om de overstromingskans stroomafwaarts te verlagen. 
Met deze kennis kon je alle punten van deze opgave scoren.  

30 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je zien dat Heesselt en Varik bij de geplande hoogwatergeul omsloten 
komen te liggen door water. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat de bewoners hierdoor niet makkelijk weg kunnen en het 
overstromingsgevaar dus extra groot is. 
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verdeling per categorie: 
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I 0 0%   
II 41 63%   
III 18 28%   
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). 
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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.  


