
2021– havo – Advies CE Aardrijkskunde 2e  tijdvak 
Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde havo  

 

Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift havo 2021. Dit advies is opgesteld door de 

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

havo d.d. 19 juni 2021. 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. 

 

Vraag 

Opgave 1 - Globalisering van Nike 

Advies 

1.  Tweede bolletje:  

Uit het antwoord moet blijken dat de lonen in deze landen (relatief) laag zijn/de productiekosten 

(lonen, belasting, milieuregels) in deze landen (relatief) laag zijn 

2.   

3.  Eerste bolletje: 

‘600%’ mag tussen haakjes gelezen worden.  

 

Tweede bolletje:  

‘110 %’ mag tussen haakjes gelezen worden. 

Antwoorden die ingaan op de directe verkoop (via internet) met daarbij een juiste uitleg van 

vrijhandel goedkeuren.   

4.  Eerste bolletje:  

Amerikaans mag gelezen worden als Amerikaans/Westers.  

Antwoorden die ingaan op de wereldwijde verspreiding van culturele uitingen opgenomen in de 

ontwerpen van Nike. 

 

Vraag 

Opgave 2 - Botswana in trek: migratie 

Advies 

5.  Een goed antwoord moet specifiek ingaan op een proces dat duidelijk wereldwijd toeneemt. 

Antwoorden als oorlogen/conflicten en tijd/ruimtecompressie niet goedkeuren.  

6.  De dimensies hoeven niet specifiek goedgenoemd te worden. 

De twee antwoorden moeten wel elk uit een andere dimensie komen.  

7.  Antwoorden die uitgaan van een juiste andere sociale/politieke reden die uit het kaartenkatern te 

halen is met juist bijbehorend land goedkeuren.  

8.   

 

  



Vraag 

Opgave 3 - Hawaii, eilandenketen in het midden van de Grote Oceaan  

Advies 

9.   

10.   

11.  Antwoorden die ingaan op de van loefzijde waarbij duidelijk wordt dat de loefzijde zich aan de 

oostzijde van Hawaii bevindt, goedkeuren. 

Eerste bolletje: 

Noordoost mag gelezen worden als (noord)oost.  

12.  Antwoorden die ingaan op biologische verwering goedkeuren. 

 

Vraag 

Opgave 4 - Sarek National Park in Zweden  

Advies 

13.  Tweede streepje: 

Breedteligging als geofactor niet goedkeuren.  

14.    

15.   

16.  Tweede bolletje: 

Antwoorden die ingaan op de grote hoeveelheid (smelt)water in de lente/zomer goedkeuren.  

 

Vraag 

Opgave 5 - Brazilië als BRIC-land  

Advies 

17.  Tweede bolletje:  

Antwoorden die ingaan op laag vruchtbaarheidscijfer goedkeuren. 

18.   

19.   

20.  Een andere juiste argumentatie bestaand uit twee stappen goedkeuren.  

 

Vraag 

Opgave 6 - Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië 

Advies 

21.  Tweede bolletje:  

Antwoorden die ingaan op zon/zee/strand goedkeuren.  

22.   

23.   

24.  Antwoorden die ingaan op de aanleg van stuwmeren met een juiste oorzaak gevolg redenatie 

goedkeuren.  

Antwoorden die ingaan op stedelijke uitbreiding niet goedkeuren.  

Antwoorden die ingaan op het kappen van het regenwoud/bosbranden (vanwege het landschap) 

niet goedkeuren. 

 

Vraag 

Opgave 7 - De Zuidwestelijke Delta  

Advies 

25.   

26.   

27.  Antwoorden die ingaan op de haven van Antwerpen enkel goedkeuren als de open verbinding met 

de zee wordt benadrukt.   

28.   

 

  



Vraag 

Opgave 8 - Transities in de gemeente Groningen 

Advies 

29.   

30.  Soortgelijke bedrijven mag gelezen worden als soortgelijke 

bedrijven/onderwijsinstellingen/onderzoeksinstanties. 

31.  Er wordt een opmerking naar het CvtE verstuurd, volg het correctievoorschrift.  

32.   

33.   

 


