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Examenverslag van aardrijkskunde vwo, 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 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat er wereldwijd sprake is van economische groei 
en hebben we  'tijdruimtecompressie' besproken. Daarnaast hebben we in de uitleg 'Landen Vergelijken' besproken dat er in veel landen 
sprake is van bevolkingsgroei. De extra stap die je kon maken, was beredeneren dat al deze factoren invloed hebben op de snelle groei van 
Unicorns. Hiermee kon je alle punten van deze opgave scoren. 

2 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De kenmerken van 'anamorfosekaarten' zijn niet op de cursus behandeld, omdat het grotebakstof is. 
3 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we verschillende redenen besproken waarom bedrijven 

zich in een ander land vestigen. Als voorbeeld voor de 'sociaal-culturele dimensie' hebben we besproken dat bedrijven zich sneller vestigen in 
landen waar dezelfde taal wordt gesproken. Met deze kennis kon je de hele vraag beantwoorden. Daarnaast heb je bij opgave 56 kunnen 
oefenen met deze redenatie. 

4 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de Verenigde Staten al langer meer 
economische macht hebben in de wereld en dat China pas de afgelopen veertig jaar gegroeid is. De extra stap die je kon maken, was bedenken 
dat de Verenigde Staten hierdoor op grotere schaal actief zijn kan zijn in tegenstelling tot China. Hiermee kon je de hele vraag beantwoorden.  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Groenland op het Canadese Schild ligt / op de 
Amerikaanse plaat ligt. Daarnaast kon je aflezen dat Groenland bij het Koninkrijk Denemarken hoort en economisch gericht is op 
Denemarken. Met deze gegevens kon je alle punten van deze opgave scoren. 

6 
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Uit de tekst kon je halen dat de kaartvorm in het kaartenkatern een 'azimutale projectie' was. Met je 
bronvaardigheden kon je aflezen dat het vasteland van Rusland dichter bij Groenland ligt dan het vasteland van Canada. Daarnaast kon je ook 
afleiden dat alle vlakken op de kaart steeds wijdlopiger worden. Hieruit kon je beredeneren dat de gebieden rond de evenaar sterker vervormd 
zijn. Met deze gegevens kon je de tweede en derde stelling correct beantwoorden en het eerste punt scoren. 

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Het begrip 'meridiaan' hebben we niet besproken op de cursus, omdat Cito dat als 
algemene kennis beschouwd. Je kon het begrip eventueel wel opzoeken in het woordenboek. Met deze kennis kon je de eerste stelling correct 
beantwoorden en dus het laatste punt scoren. 

7 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we met een stappenplan besproken dat neerslag verklaard kan 
worden door de luchtdruk en stuwingsneerslag bij gebergtes (hierbij wordt lucht gedwongen om op te stijgen). Met je bronvaardigheden kon 
je in het kaartenkatern aflezen waar en hoe deze factoren in Groenland aanwezig zijn. Vervolgens kon je met deze informatie de vraag 
volledig beantwoorden.  
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8 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat temperatuurverschillen bepaald worden door de 
invloed van 'zeestromen'. Daarbij hebben we ook behandeld dat gebieden die niet aan de kust liggen dus kouder zijn. Met deze kennis kon je 
stelling a beantwoorden en het eerste punt van deze opgave scoren.  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je in de tabel aflezen dat de verschillen tussen noord/zuid en tussen 
kust/binnenland al genoemd waren. De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat alleen het verschil tussen oost/west nog genoemd kon 
worden. Met deze stap kon je stelling b beantwoorden en het tweede punt scoren. Met je bronvaardigheden kon je vervolgens aflezen dat aan 
de westkust van Groenland een warme zeestroom ligt. In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat gebieden met een warme zeestroom 
een warmer klimaat hebben. Op deze manier kon je tot slot stelling c beantwoorden en het laatste punt van deze opgave scoren.  

9 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'negatieve handelsbalans' is niet op de cursus behandeld, omdat het grotebakstof is. 
10 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je vinden dat de grootmachten interesse hebben voor het 'door 
ijskap bedekte land'. In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat de ijskappen op Groenland smelten. Met deze kennis kon je het eerste 
punt van de beredenering scoren. 

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Wereldsysteem' en 'Zuid-Amerika' hebben we besproken dat 'centrumlanden' en 
opkomende landen zoals China behoefte hebben aan' grondstoffen'. We hebben daarbij ook behandeld dat deze landen daardoor in veel 
gebieden investeren. De extra stap die je hier kon maken, was bedenken dat door het smelten van de ijskappen meer grond vrijkomt voor het 
winnen van grondstoffen. Hiermee kon je het tweede punt scoren bij deze vraag. In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat de 
'relatieve ligging' (hoe makkelijk een gebied te bereiken is) van een gebied bepalend is om invloed te krijgen in handelsnetwerken. De extra 
stap die je hier kon maken, was bedenken dat de ligging van Groenland tussen Noord-Amerika en Europa politiek gunstig is (en dat dit 
verbetert door het smelten van de ijskappen). Hiermee kon je tot slot je redenering afmaken en het derde punt scoren. 

11 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Met je bronvaardigheden kon je vinden dat Groenland een kleine bevolking heeft. Daarnaast kon je 
ook vinden dat Denemarken verantwoordelijk is voor onder andere de beveiliging. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat het 
lastig is voor Groenland om de beveiliging goed over te kunnen nemen met zo'n kleine bevolking. Op deze manier kon je de hele vraag 
beantwoorden. 
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12 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 in het kaartenkatern de namen van de platen aflezen die bij de betreffende plaatbewegingen horen. Op deze manier 
kon je alle punten bij deze opgave scoren.  

13 
  
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de tekst kon je vinden dat door de verschuiving van de 'subductiezone' eilandenbogen zijn 
ontstaan. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat er een eilandenboog uit het Mioceen (tussen 22 en 5 miljoen jaar geleden) en een 
eilanden boog met 'actieve' vulkanen is. De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat de eilandenboog uit het Mioceen vroeger actief was 
maar nu 'dode vulkanen' heeft en dat de subductiezone dus naar het zuiden is verschoven. Hiermee kon je het eerste punt van deze opgave 
scoren.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken hoe actief vulkanisme kan ontstaan bij 
'subductie'. Hierbij hebben we de stappen 'smelten' en 'stijgend magma' besproken. Hiermee kon je het tweede punt van deze opgave scoren. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken dat voor actief vulkanisme 'stijgend magma' nodig 
is. De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat er door de verschuiving van de subductiezone geen magma meer omhoog komt bij de 
eilandenboog uit het Mioceen. Hiermee kon je het laatste punt van deze opgave scoren. 

14 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat de formulering 'de waterbalans staat onder druk' 
betekende dat er een minder goede watervoorziening op de Griekse eilanden is dan op het vasteland. In de uitleg 'Landschappen' hebben we 
besproken waar water vandaan kan komen. Hierbij hebben we als oorzaken neerslag, rivieren en grondwater genoemd. Met je 
bronvaardigheden kon je de informatie uit het kaartenkatern selecteren die het meeste bij deze kennis en bij de 'kernwoorden' van de vraag 
aansloot. Op deze manier kon je beide punten bij deze opgave scoren. 

15 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In opgave 5 van de voorbereidende opgaven hebben we naar 'landdegradatie' gevraagd (de 
antwoorden hiervan hebben we achterin de bundel opgenomen). Hierbij werd het aanplanten van bomen als oplossing voor 'bodemerosie' 
genoemd. In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken dat bomen de grond met hun wortels vasthouden en daarmee erosie tegengaan. 
Met deze kennis kon je de hele vraag beantwoorden. 
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16 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we het 'demografisch transitiemodel' besproken. Daarbij 
noemden we dat het geboortecijfer en sterftecijfer afnemen des te verder een land de transitie heeft doorlopen. Ook hebben we in deze uitleg 
'bevolkingsdiagrammen' gekoppeld aan verschillende fases in het transitiemodel. Met je bronvaardigheden kon je deze kennis in de bronnen 
toepassen/aflezen om beide punten van deze opgave te scoren.  

17 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landen Vergelijken' hebben we besproken dat des te verder een land ontwikkelt, des 
te lager de 'demografische druk' is. Als ontwikkelingsindicatoren hebben we daarbij 'verstedelijking/urbanisatie' en 'economische groei' 
benoemd. Met deze kennis kon je beide punten van deze opgave scoren.  

18 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we besproken dat het antwoord altijd over 'kolonies' gaat, als 
het Cito om een 'historische' reden vraagt. Met deze kennis kon je de hele vraag beantwoorden. 

19 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben het begrip 'Gini-coëfficiënt' en de wisselwerking tussen 'populisme' en 'globalisering' niet op de 
cursus behandeld, omdat het grotebakstof is. 

5 
  
  
  
  

20 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De extra stap die je kon zetten, was bedenken dat een continentrand 'actief' is als er een plaatgrens in 
de buurt ligt en er dus 'tektonische' activiteit plaatsvindt. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat het continent sinds 135 miljoen jaar 
geleden naar het westen is gaan bewegen en dat er nu een plaatgrens met 'subductie' aan de westkant van het continent ligt. In de uitleg 
'Plaattektoniek' hebben we besproken dat bij subductie de continentale korst boven de oceanische korst schuift.  Met deze gegevens kon je 
beide punten van deze opgave scoren. 

21 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'vlakke subductie' is niet op de cursus behandeld, omdat het grotebakstof is. 
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Plaattektoniek' hebben we besproken dat er actief vulkanisme ontstaat als de 
'oceanische korst' de mantel in duikt en daar smelt. In het stappenplan van deze uitleg hebben we ook besproken dat wanneer er géén plaat de 
diepte in duikt, er dus ook geen smeltproces, stijgend magma en vulkanisme plaatsvinden. Met deze kennis kon je het tweede punt van deze 
opgave scoren. Met je bronvaardigheden kon je afleiden dat bij 'vlakke subductie' veel aardbevingen ontstaan. Volgens het advies van het 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) was het voldoende om dit gegeven te noemen om het derde punt van deze 
opgave te scoren. 

22 
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat temperatuurverschillen bepaald worden door de 
afstand tot de evenaar. De extra stap die je kon maken, was bedenken dat het hierdoor te warm was in het noorden van Chili.  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Klimaat' hebben we besproken dat er meer neerslag valt bij 'aanlandige wind'. Met je 
bronvaardigheden kon je aflezen dat er bij de Aconcagua vooral aanlandige wind uit het westen komt. Met deze informatie kon je de laatste 
punten van deze opgave scoren. 
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23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Landschappen' hebben we besproken waar water vandaan komt, waarbij we rivieren 
en neerslag besproken hebben. In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat Nederland in de 'benedenloop' van veel rivieren ligt. Ook 
hebben we hier behandeld dat er door klimaatverandering in de toekomst drogere periodes zullen plaatsvinden. Met deze kennis kon je de 
hele vraag beantwoorden. 

24 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat de Afsluitdijk bij het IJsselmeer dicht is als de 
Waddenzee te hoog staat. Ook hebben we besproken dat de Afsluitdijk water kan afvoeren als de Waddenzee lager staat. Daarnaast hebben 
we in deze uitleg besproken dat het water in het IJsselmeer kan worden gebruikt als 'zoetwatervoorraad'. Met je bronvaardigheden kon je 
afleiden dat het in de zomer droger. Hieruit kon je beredeneren dat de zoetwatervoorraad dus in de zomer nodig is. Met deze kennis kon je de 
hele vraag beantwoorden. 

25 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Met je bronvaardigheden kon je vinden dat het belangrijkste doel van de verdringingsreeks het 
voorkomen van inklinking van veen is. Daarnaast kon je in het kaartenkatern aflezen dat het westen van Nederland vooral uit veen bestaat. 
Met deze informatie kon je het eerste punt van deze opgave scoren. In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat de Randstad (in het 
westen van Nederland) het nationale economische centrum is waar de meeste mensen wonen. Met deze kennis kon je het tweede punt van 
deze opgave scoren. 

26 1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Water' hebben we besproken dat in het westen van Nederland het zeewater soms 
de monding van de rivier kan binnendringen. Met deze kennis kon je de opgave beantwoorden. 

7 
  
  
  

27 1 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. In de uitleg 'NL Steden' hebben we het begrip 'creatieve stad' gekoppeld aan de 'creatieve sector'. Met je 
bronvaardigheden kon je voorbeelden voor deze 'kernwoorden' selecteren. Op deze manier kon je deze opgave beantwoorden. 
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28 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat een 'goede ligging' de belangrijkste voorwaarde 
voor herontwikkeling is. Met je bronvaardigheden kon je aflezen dat Buiksloterham dicht bij Amsterdam CS en aan het water ligt. Hiermee 
kon je de hele vraag beantwoorden. Volgens het advies van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) kon je ook 
noemen dat er veel ruimte en veel groen aanwezig is. Met je bronvaardigheden kon je deze informatie aflezen. Op deze manier kon je dus ook 
de hele vraag beantwoorden. 

29 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In opgave 7 en 8 uit de voorbereidende opgaven hebben we naar bredere voorbeelden van 
vraagstukken over duurzaamheid gevraagd (de antwoorden hiervan hebben we achterin de bundel opgenomen). Met je bronvaardigheden kon 
je informatie selecteren die het meest aansloot bij het kernwoord 'duurzaamheid'. De extra stap die je hier kon zetten, was dat je deze 
informatie kon groeperen in 'energie' enerzijds en 'water/milieu' anderzijds. Volgens het advies van het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) mocht je in plaats van 'klimaatverandering' ook water/milieu als vraagstuk noemen. Met deze stappen 
kon je beide punten van deze opgave scoren. 

30 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'NL Steden' hebben we besproken dat de 'leefbaarheid' van een wijk kan verbeteren 
door meer 'sociale cohesie', een overzichtelijkere opzet van de wijk en een gevoel van veiligheid. Ook hebben we besproken dat het 
combineren van 'huur- en koopwoningen' de 'ruimtelijke segregatie' tegengaat en de wijk meer divers maakt. Met je bronvaardigheden kon je 
al deze kennis aflezen om zo de vraag volledig te beantwoorden.   
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verdeling per categorie: 
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I 1 2%   
II 37 57%   
III 21 32%   
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.  


