
2021– vwo – Advies CE Aardrijkskunde 1e  tijdvak 
Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde vwo  

 

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 

vwo d.d. 31 mei 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 – Ontwikkeling en migratie in Afrika   

 

Advies 

1.  

Binnen de sociaal-culturele dimensie mogen antwoorden die ingaan op demografie 

(levensverwachting) en op onderwijs (analfebetisme) als twee afzonderlijke goede antwoorden 

gerekend worden. 

Eerste streepje: 

Antwoorden die ingaan op koopkracht (economische dimensie) goedkeuren 

2.  Er wordt een vraag gestuurd naar het CvtE. Voor nu het correctievoorschrift aanhouden.  

3.  

Eerste bolletje: 

Antwoorden die ingaan op twee rijke, twee arme of een rijk en een arm land met de juiste 

argumentatie goedkeuren.  

Tweede bolletje: 

Naast de voorbeelden in het CV kunnen ook hongersnood en klimaatverandering goedkeuren. 

4.  Een eerste fase zonder migratie als gevolg van een gebrek aan economische middelen goedkeuren. 

 

Vraag 

Opgave 2 - Ruimtelijke segregatie in Washington D.C. 

 

Advies 

5.  

Eerste bolletje: 

Uit het antwoord moet in elk geval de politieke functie van Washington blijken.  

Tweede bolletje: 

Hoogopgeleiden mag tussen haakjes gelezen worden.  

6.  

Eerste bolletje: 

Latino’s mag als alternatief voor hispanics worden gelezen. 

Tweede bolletje: 

Een antwoord dat apart ingaat op hispanics en Aziaten met twee aparte juiste oorzaken 

goedkeuren. Als één van deze oorzaken niet juist is, geen punt toekennen.  

7.  

Voor westen mag noordwesten gelezen worden en voor oosten mag zuidoosten gelezen worden.  

Antwoorden die apart ingaan op inkomensspreiding en spreidingspatroon van minderheden 

goedkeuren.  

8.  - 

 

  



Vraag 

Opgave 3 - De uitbarsting van Anak Krakatau 

 

Advies 

9.  

Voor Chinese plaat mag ook Euraziatische plaat gelezen worden.  

Eerste bolletje: 

Ten zuid(westen)/ voor de kust van Java en Sumatra, mag tussen haakjes gelezen worden.  

10.  

Tweede bolletje:  

Antwoorden die ingaan op de vorming  van een caldera na het legen van de magmakamer 

goedkeuren.  

Antwoorden die ingaan op een trog niet goedkeuren. 

11.  

Derde bolletje: 

Antwoorden die ingaan op de nabijheid van de bron tot de getroffen regio’s goedkeuren.   

12.  

Eerste streepje: 

Voor breder/vlakker mag lager gelezen worden. 

 

Vraag 

Opgave 4 - De Trans-Siberische spoorlijn 

 

Advies 

13.  - 

14.  - 

15.  

Eerste bolletje: 

Antwoorden die ingaan op divergentie tussen platen goedkeuren.  

16.  Antwoorden die ingaan op een koude zeestroom voor de kust één punt toekennen. 

 

Vraag 

Opgave 5 - Een geografisch beeld van Zuid-Amerika 

 

Advies 

17.  - 

18.  

Eerste bolletje: 

Voor ‘sloppenwijken / favela's’ lees ‘sloppenwijken/favela’s/cortiço/slums’.  

19.  

Indien twee kenmerken vanuit de sociaal-culturele dimensie gegeven worden, en één van deze 

kenmerken is demografisch van aard en de andere niet, kan dit goed gerekend worden. 

 

Vraag 

Opgave 6 - De fysische geografie van Zuid-Amerika 

 

Advies 

20.  - 

21.  

Antwoorden die ingaan op het koudere klimaat of de geringere vegetatie op de toppen van het 

Andesgebergte in vergelijking met de hooglanden van Guyana en Brazilië goed rekenen. 

22.  

Derde bolletje: 

Hogedruk alleen in combinatie met koude zeestroom goedkeuren.  

 

  



Vraag 

Opgave 7 - Herstructurering in Zaandam 

 

Advies 

23.  Antwoorden die ingaan op de internationale concurrentiepositie goedkeuren 

24.  

Eerste bolletje: 

Rijkere mag tussen haakjes gelezen worden.  

Tweede bolletje:  

‘Gemeente’ in zijn ruimste zin interpreteren (kan slaan op het instituut, de bewoners, het 

grondgebied enz.).  

25.  

In het antwoord hoeven de schaalniveaus niet genoemd te worden.  

Tweede bolletje, eerste streepje:  

De nabijheid van het centrum van Zaandam mag ook als lokaal schaalniveau worden gezien.  

26.  

Tweede en derde bolletje: 

Een juiste argumentatie dat uitgaat van herstructurering goedkeuren. 

 

Vraag 

Opgave 8 - De hoogwatergeul bij Heesselt en Varik 

 

Advies 

27.  
Derde bolletje: 

Er wordt een vraag gestuurd naar het CvtE. Voor nu het correctievoorschrift aanhouden.  

28.  - 

29.  - 

30.  

Klein mag tussen haakjes gelezen worden 

Snel en snel genoeg mogen tussen haakjes gelezen worden.  

 


