
2021– vwo – 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. 22 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. 

 

Indien er in het correctievoorschrift sprake is van een ‘moet blijken dat…’ kunnen de genoemde losse elementen 

ook blijken uit een dezelfde zin. 

 

De verantwoordelijkheid voor de correctie berust bij de examinator en gecommitteerde. 

Vraag 

Advies 

Opgave 1 - Een wereld vol unicorns 

1.   

2.   

3.  Antwoorden die ingaan op de het relatief goed Engels van Singapore en India goedkeuren. 

Antwoorden die ingaan op de koloniale banden goedkeuren.  

4.   

 

  

Vraag 

Advies 

Opgave 2 - Groenland 

5.  Tweede bolletje: 

Antwoorden die ingaan op de Europese afkomst van Vikingen goedkeuren.  

6.   

7.  Eerste bolletje:  

Een juist antwoord kan ook uitgaan van aflandige wind.  

 

Tweede/derde bolletje:  

Een juist antwoord kan ook ingaan op de botsing van koude lucht met de relatief warme vochtige 

zeelucht of van de aanwezigheid van lage luchtdruk aan de kust. 

8.  Eerste bolletje: 

Antwoorden die ingaan op de hogere ligging van het binnenland in vergelijking met het 

kustgebieden goedkeuren. 

 

Tweede bolletje:  

Het noorden is kouder dan het zuiden niet goedkeuren.  

Het binnenland is kouder dan de kust niet goedkeuren.  

 

Tweede/derde bolletje: 

Een juist antwoord kan ook ingaan op de temperatuur gerelateerd aan de hoogteverschillen tussen 

de kustgebieden en de binnenlanden (dit niet goedkeuren als bij het A ook wordt ingegaan op de 

hoogteverschillen). 

9.  Tweede bolletje: 



‘Moderne levensstijl’ mag tussen haakjes gelezen worden.  

10.  Andere juiste redenaties uitgaande van drie dimensies beginnend met de natuurlijke dimensie 

goedkeuren.  

11.  Eerste bolletje:  

Juiste argumentaties die ingaan op de kleine omvang van de economie van Groenland goedkeuren.  

 

Vraag 

Advies 

Opgave 3 - Geografische Kos(t) 

12.  Eerste bolletje: 

Egeïsche plaat goedkeuren. 

 

Tweede bolletje: 

Lees: Anatolische/Egeïsche plaat 

13.   

14.  Een juist antwoord kan ook uitgaan van het vasteland in plaats van Kos. 

Antwoord die ingaan op (relatief) meer toeristen in Kos dan het vasteland goedkeuren.  

 

Antwoorden die ingaand op de stuwingsneerslag door hogere gebergten op het vasteland 

goedkeuren.  

15.   

 

Vraag 

Advies 

Opgave 4 - Zuid Amerika en twee andere ontwikkelingsregio’s 

16.  Eerste bolletje: 

Antwoorden dat ingaan op het lage sterftecijfer in Zuid-Amerika goedkeuren.  

17.  Demografische dimensie als de aparte dimensie met een juiste redenering goedkeuren. Antwoord 

met enkel de demografische gegeven niet goedkeuren. 

 

Andere voorbeelden vanuit de sociaal-culturele dimensies, zoals educatie van vrouwen, 

goedkeuren.  

 

18.  Een juist antwoord kan ook uitgaan van de situatie in Sub-Sahara Afrika. 

19.  Tweede bolletje:  

Antwoorden die ingaan op internationale platforms voor informatiedeling , zoals zgn. sociale media 

als Facebook en Twitter, goedkeuren.  

 

 

Vraag 

Advies 

Opgave 5 - De Aconcagua, de hoogste berg van de Andes 

20.  Eerste bolletje: 

‘135 miljoen jaar’ mag tussen haakjes gelezen worden. 

21.  Tweede bolletje: 

Een antwoord dat alleen aardbevingen noemt, goedkeuren.  



22.  Eerste bolletje: 

Antwoorden die ingaan op hogere temperaturen in het noorden van Chiligoedkeuren.  

 

Tweede en derde bolletje: 

Er wordt een opmerking verstuurd naar het CvtE. 

Vooralsnog: Juiste antwoorden kunnen ook uitgaan van de situatie in het noorden van Chili. 

 

Vraag 

Advies 

Opgave 6 - Waterbeheer in tijden van droogte 

23.  Eerste bolletje: 

Antwoorden die ingaan op de lage ligging van Nederland goedkeuren. 

 

Tweede bolletje: 

Antwoorden die ingaan op grotere verdamping goedkeuren.  

24.  Tweede/derde bolletje: 

Juiste antwoorden kunnen ook uitgaan van de wintersituatie.   

25.  Eerste bolletje: 

Antwoorden die ingaan op verzilting goedkeuren.  

26.  Antwoorden die ingaan op de toenemende concentratie vervuiling goedkeuren.  

 

Vraag 

Advies 

Opgave 7 - Buiksloterham: wijk van de toekomst 

27.   

28.  Antwoorden die ingaan op de mogelijke aanwezigheid van erfgoed en/of groen goedkeuren.  

Braakliggend lezen als braakliggend/veel ruimte/veel bouwgrond.  

29.  Eerste bolletje: 

Andere duurzaamheidsvraagstukken, zoals water of milieu zijn mogelijk.  

30.    

 

 


