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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak aardrijkskunde havo, tweede  

tijdvak (2018). In dit examenverslag 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 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon hier de uitleg 'Wereldsysteem' gebruiken, hier 
staat wat global shift inhoudt. Vervolgens moest je je bronvaardigheden inzetten 
om te zien dat het aandeel van China is toegenomen en van de centrumlanden is 
afgenomen. 

2 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij opdracht 28b uit de bundel hebben we gezien 
dat het centrum veel kennis heeft, je moest voor het eerste punt inzien dat met de 
overname van een bedrijf uit het centrum je dus veel kennis binnenhaalt. Voor het 
tweede punt moest je uit de bron halen dat een bedrijf uit India een bedrijf uit 
Groot-Brittannië overneemt. Ook moest je met behulp van de uitleg 
'Wereldsysteem' tot de conclusie komen dat dit niet past in het 'centrum-periferie 
model'. 

3 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door het stappenplan 'Atlas' te gebruiken kon je hier 
komen op GB 230C/232. Op deze kaarten is te zien dat Australië veel steenkool en 
ijzererts verkoopt aan China. 

4 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Je had hier je atlasvaardigheden nodig om te zien dat 
de staalfabrieken zich bevinden in gebieden waar de werkloosheid al hoog is. 

1 III Welke stappen moest je zetten?  Vervolgens moest je zelf bedenken dat het sluiten 
van deze fabrieken zal zorgen voor nog meer werkloosheid en dus grotere regionale 
ongelijkheid. 

2 
  
  
  
  

5 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'lingua franca' is tijdens de cursus niet 
aan bod gekomen, omdat het wordt gezien als grote bakstof. 

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor dit punt moest je weten dat 
Chinees de meest gesproken eerste taal is. Dit wordt beschouwd als algemene 
kennis. (Wel is natuurlijk aan bod gekomen dat er in China heel veel mensen 
wonen.) 

6 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor het eerste punt moest je weten dat deze 
landen veel inwoners hebben (evt. ook in atlas op te zoeken). Voor het tweede punt 
kon je de uitleg 'Indonesië' gebruiken. Daar zagen we dat isolatie er voor zorgt dat 
een eenheid creëren moeilijk is. Je moest daarna zelf bedenken/opzoeken in de atlas 
dat Papoea gebergtes/regenwoud heeft en dat er daarom veel geïsoleerde gebieden 
zullen zijn. 

7 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de uitleg 'Wereldsysteem' hebben we gezien 
dat Afrikaanse landen pas vanaf de 20e eeuw onafhankelijk werden. Je moest 
bedenken dat ze toen pas aan een eenheidsstaat konden gaan werken. (In de uitleg 
'Indonesië' hebben we gezien dat landen dit doen door bijvoorbeeld het bevorderen 
van één taal)  Daarnaast moest je bedenken dat Europese landen hier al veel langer 
de tijd voor hebben gehad. 

8 2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier je kennis uit het blok 'Wereldsysteem' 
gebruiken. Daar hebben we gezien dat door 'tijd-ruimtecompressie' het steeds 
makkelijker is om jezelf te verplaatsen. Je moest bedenken dat er dan meer 
immigratie is naar centrumlanden waardoor daar meer talen voorkomen. Voor het 
tweede punt moest je zelf bedenken dat hierdoor de wereldtalen (zoals Engels) 
steeds dominanter worden waardoor er talen kunnen verdwijnen. 
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9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je atlasvaardigheden toepassen 
om te zien dat er een convergente beweging is. Uit de uitleg 'Plaattektoniek' kon je 
halen dat daardoor een gebergte ontstaat. De namen van de platen kon je ook uit de 
atlas halen. 

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier je atlasvaardigheden gebruiken om te 
vinden dat er ten westen van het gebergte meer neerslag valt. Vervolgens kon je de 
uitleg 'Klimaat' gebruiken om te verklaren hoe dit kan. 

11 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je je bronvaardigheden toepassen om uit 
de bron te halen dat de bevolking enorm is gegroeid. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je zelf bedenken dat er hierdoor 
meer water gebruikt zal worden. 

12 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van je atlasvaardigheden kon je op 
GB147E aflezen dat er steeds minder water zal zijn afkomstig uit neerslag. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Dat veeteelt minder water verbruikt dan 
akkerbouw is tijdens de cursus niet aan bod gekomen, omdat het onduidelijk is of 
dit examenstof is. 

4 
  
  
  
  

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Op de foto kon je een steile vulkaan zien. Tijdens de 
uitleg 'Plaattektoniek' is aan bod gekomen dat het dan om een 'stratovulkaan' gaat. 
Voor het tweede punt moest je je atlasvaardigheden inzetten: je moest de 
Popocatépetl opzoeken in de atlas. Dan had je kunnen zien dat deze in een 
dichtbevolkt gebied ligt. 

14 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Waarom er vlak voor uitbarstingen aardbevingen 
zijn is niet behandeld tijdens de cursus, omdat het onduidelijk is of dit examenstof 
is. 

15 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste punt moest je weten dat er bij een 
uitbarsting vulkanisch materiaal vrijkomt zoals behandeld tijdens de uitleg 
'Plaattektoniek'. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je je bronvaardigheden inzetten 
om uit de bron te halen dat er een gletsjer op de vulkaan ligt. De denkstap die je 
moet maken is dat deze zal smelten door het hete vulkanische materiaal waardoor er 
lahars ontstaan. 

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van je atlasvaardigheden kon je het eerste 
punt verdienen door de klimaten op te zoeken. Vervolgens moest je een droog 
klimaat koppelen aan winderosie en een tropisch klimaat aan erosie door water. We 
hebben tijdens de uitleg 'Landschappen/Kringlopen' besproken dat winderosie 
vooral in droge gebieden voorkomt. Van een tropisch klimaat moest je weten dat er 
veel neerslag is en er dus erosie door neerslag zal zijn.   

5 
  
  
  
  
  

17 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Je had hier je atlasvaardigheden nodig om het juiste 
percentage van de atlaskaart af te lezen. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je in de atlas het totaal aantal 
inwoners van Indonesië opzoeken en het aantal mensen dat in armoede leeft 
berekenen. 

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag moest je je kennis over 'regionale 
ongelijkheid' gebruiken die je hebt opgedaan bij opdr. 28f uit de bundel. 

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je je bronvaardigheden gebruiken om uit 
de bron twee argumenten te halen. 

20 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je je kennis uit de uitleg 'Indonesië' 
gebruiken. Hier hebben we gezien dat er sociaal-culturele verschillen zijn tussen 
Java en de andere eilanden. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Hier moest je weten dat Papua onafhankelijk wil 
worden van Indonesië. Dit is tijdens de cursus niet behandeld want het is niet 
duidelijk of dit feitje examenstof is. 
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21 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon de uitleg 'Indonesië' gebruiken waarin staat dat 
het land een tropisch klimaat heeft. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier ook zelf bedenken dat Indonesië 
goedkoper is dan Australië, dit had gekund aan de hand van de uitleg 
'Wereldsysteem' waarin staat dat centrumlanden rijker zijn dan (semi-)periferie. 
Daarnaast moest je nog bedenken dat de cultuur op Bali wel het meest op die van 
Australië zal lijken aangezien Australiërs graag naar Bali gaan. 

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van de atlas en het stappenplan 'neerslag 
verklaren' uit de uitleg 'Klimaat' kon je hier uitleggen dat er in de periode mei-
september weinig neerslag valt. 

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon hier de uitleg 'Plaattektoniek' gebruiken waarin 
staat dat tsunami's voorkomen bij een convergente plaatgrens. Uit de atlas kon je 
halen dat dit wel ten zuiden maar niet ten noorden van Bali te vinden is. 

24 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Met je atlasvaardigheden moest je aflezen dat er een 
zuidoosten wind waait in die periode.  
 

1 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je hier zelf bedenken dat de 
vulkanische as dan niet richting Bali wordt geblazen. 

7 
  
  
  
  
  

25 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is niet aan bod gekomen dat in 
de buitenbocht de stroomsnelheid hoger is, omdat dit wordt beschouwd als grote 
bakstof. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier kon je gebruik maken van kennis uit het blok 
'Landschappen'. Daar hebben we gezien dat een hogere stroomsnelheid zorgt voor 
meer erosie en een lagere stroomsnelheid voor meer sedimentatie. 

26 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor het eerste punt moest je de uitleg 'NL 
Rivieren' koppelen aan de maatregelen. Je moest kunnen bedenken welke 
maatregelen onder 'afvoeren' vallen. Voor het tweede punt moest je bedenken dat 
er door het verplaatsen van de dijk meer ruimte voor water is.  

27 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon hier je bronvaardigheden inzetten om uit de 
bron te halen dat er landbouwgrond onder water komt te staan. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je zelf bedenken dat boeren hier 
dan tegen zouden zijn. 

28 2 III Welke stappen moest je zetten? Met behulp van het stappenplan 'Atlas' kon je 
GB43C2 vinden waar op te zien is dat de stuw water uit de Rijn verdeelt over de 
IJssel en de Neder-Rijn. Je moest zelf bedenken dat bij een dichte stuw meer water 
richting de IJssel en dus richting Noord-Nederland gaat. 

8 
  
  
  
  

29 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag kon je met behulp van je 
bronvaardigheden argumenten uit de bron halen. Je moest hierbij zelf bedenken dat 
een ligging bij de binnenstad/knooppunt van waterwegen gunstig is. 

30 
  

1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier je atlasvaardigheden inzetten om te 
zien dat Dordrecht relatief dicht bij zee ligt en bedenken dat Dordrecht dus ook last 
zal hebben van een hoge waterstand op zee (want in dat geval kunnen rivieren niet 
afvoeren). 

1 III Welke stappen moest je zetten? Voor dit tweede punt moest je bedenken dat er 
door ontpoldering meer water door het Hollands Diep kan en dit water dus niet 
langs Dordrecht hoeft. 

31 3 III Welke stappen moest je zetten? Hier kon je je bronvaardigheden gebruiken om uit 
de bronnen drie maatregelen te halen. 

32 2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier zelf beredeneren waarom ligging bij 
een grote stad zowel positief als negatief kan uitpakken. Dit beschouwen we als een 
algemene vaardigheid. 

  65   
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I 1 2% 

  II 29 45% 
  III 29 45% 
  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 en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere 

categorieën).  

 

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 begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven 

door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen soelaas biedt;  

• Vragen over grotebakstof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de 

hoofddocent, 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.  


