
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Aardrijkskunde VWO, eerste 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 vakgerelateerde) 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 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 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je weten wat de triade is zoals besproken in de uitleg 'Zuidoost-Azië'. Vervolgens moest je je bronvaardigheden gebruiken om af te lezen of de gebieden die onder 

de triade vallen een positief of negatief migratiesaldo hebben.
1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip afstandsverval is niet aan bod gekomen tijdens de cursus, omdat we het zien als grote bakstof.

2 2 III Welke stappen moest je zetten? Hier moest je je kennis over dimensies uit de uitleg 'Landen Vergelijken' gebruiken. De extra denkstap die je  hier moest zetten is bedenken welke dimensie bij welke migratiestroom 
past.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? .Bij opdracht 5 uit de opgavebundel hebben we gezien dat migratiestromen vaak van (ex-)kolonie naar moederland lopen. Deze kennis moest je hier gebruiken
4 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag moest je de uitleg 'Wereldsysteem' gebruiken, hierin staat dat Shanghai 'semi-periferie' is en het platteland 'periferie'. Vervolgens moest je zelf bedenken dat er daardoor 

migratie is van het binnenland naar de kust.

2 5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je gebruik maken van de uitleg 'Wereldsysteem', hier wordt het 'centrum-periferiemodel' behandeld. Ook had je je bronvaardigheden nodig om twee voorbeelden 
van dit model uit de tekst te halen.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je kennis over politieke oorzaken gebruiken zoals geoefend bij opdracht 106c uit de bundel.
1 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap die je moest zetten is dat politieke onstabiliteit zorgt voor minder inkomsten.
2 II Welke stof kon je gebruiken? Je had hier de uitleg 'Wereldsysteem' nodig waaruit blijkt dat er de afgelopen decennia economische groei was in India/China. Je moest je bronvaardigheden inzetten om te zien dat 

Johannesburg heel dicht bij de vindplaats ligt.
1 III Welke stappen moest je zetten? Tot slot moest je zelf bedenken dat ontwikkeling in Dubai/Mumbai/Hongkong ook heeft gezorgd voor een toename van rijke toeristen.

8 2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest je bronvaardigheden gebruiken om er achter te komen dat diamanthandel nu rebellen financiert. Vervolgens moest je bedenken dat door afspraken met Sierra Leone/Congo 
de rebellen deze handel en dus macht kwijtraken. Ook moest je bedenken dat westerse consumenten liever niet bijdragen aan oorlog.

3 9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je bronvaardigheden toepassen door aan de hand van de reliëfkaart (bron 1) te bepalen welk profiel uit bron 2 waar hoort. In sommige gevallen kon je ook met 
behulp van de atlas plaatsen uit bron 2 opzoeken om de profielen aan de juiste plek te koppelen.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je atlasvaardigheden combineren met de uitleg 'Plaattektoniek'. Daar zijn de gevolgen van plaattektoniek besproken.
1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Horsten- en slenken zijn niet behandeld aangezien het grote bakstof is.

11 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Instrusieve stollingsgesteentes zijn grote bakstof.
1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je atlasvaardigheden gebruiken om te bepalen wat oud en wat jong is.
2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier je atlasvaardigheden inzetten om te vinden dat Parijs het laagst ligt. Uit de uitleg 'Kringlopen' blijkt dat sedimentgesteente op het laagste punt wordt gevormd. De extra 

denkstap die je moest zetten is dat daar dan het nieuwste gesteente ligt.
4 13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier je bronvaardigheden gebruiken om de rivieren te zien. Vervolgens had je de uitleg 'NL Rivieren' nodig waarin staat dat maatregelen bovenstrooms de rest van de rivier 

beïnvloeden.
14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je gebruik maken van het 'stappenplan neerslag' uit de uitleg 'Klimaat'.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Allereerst moest je hier je atlasvaardigheden gebruiken om de drie manieren op te schrijven. Vervolgens moest je de kennis van opdr. 7b uit de bundel gebruiken om te weten dat 
ondergronds zoet water niet duurzaam is.

2 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap die je vervolgens moest zetten is dat stuwdammen maar in een heel klein gedeelte kunnen liggen en dus ook niet geschikt zijn. 'Ontzilten' blijft dan over.
16 2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier gebruik maken van je kennis uit de 'voorbereidende opgaven'/tabel achterin opgavebundel. Hier staan de vormen van 'landdegradatie' en hun menselijke oorzaak. De 

extra denkstap is dat je daar nog een natuurlijke oorzaak bij moest bedenken.
5 17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier de uitleg 'Plaattektoniek' gebruiken: hier wordt uitgelegd hoe een tsunami ontstaat.
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18 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Je moest hier zelf bedenken dat vulkanen op een kleinere schaal voor slachtoffers zorgen. Ook moest je bedenken dat vulkaanuitbarstingen beter te voorspellen zijn dan 
aardbevingen (en dus tsunami's)

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je je atlasvaardigheden gebruiken om op Myanmar te komen.
1 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je met behulp van de bron bedenken dat mangroves golven breken.
1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Je moest hier weten dat door klimaatverandering de zeespiegel stijgt.
1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Dat klimaatverandering voor afvoerproblemen van rivieren zorgt is tijdens de cursus niet aan bod gekomen.

6 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je de uitleg 'Zuidoost-Azië' gebruiken, hierin staan voorbeelden van 'backwash effects'.
1 III Welke stappen moest je zetten? Voor het tweede punt moest je zelf bedenken dat een 'SBEZ' goed is voor de handel.

22 2 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Wereldsysteem' staat dat westerse bedrijven hun productie naar China hebben verplaatst. Deze kennis moest je gebruiken om te bedenken dat de handel met Europa 
makkelijker wordt als er een kanaal komt.

23 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor het eerste punt moest je gebruik maken van de atlas om een politieke oorzaak (veel conflicten) te vinden. Voor het tweede punt had je de uitleg 'Zuidoost-Azië' nodig. Hierin 
staat dat Singapore de exportmachine is. De extra denkstap die je moest maken is dat door het kanaal Singapore minder nodig zal zijn.

7 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je gebruik maken van je atlasvaardigheden om 'zeeklei' te vinden. 
1 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap die je moest maken is dat het achterland van Katwijk dus overstroomde vanuit zee (via de Oude Rijn).

25 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag moest je weten dat Katwijk in de Randstad ligt en dat dit niet mag overstromen.
26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je je bronvaardigheden gebruiken om redenen uit het kaartje af te lezen.

1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier je bronvaardigheden grbuiken plus de kennis van 'NL Kusten' om de twee manieren van kustbeheer te herkennen. Vervolgens moest je hier zelf bedenken dat het 
aanleggen van een dijk nodig was om de kustlijn te handhaven.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Bolwerkvorming is niet behandeld omdat het grote bakstof is.
8 28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je de uitleg van het blok 'NL Steden' gebruiken. Bij het stuk 'ontwikkeling vanaf 1960' is deze situatie behandeld.

1 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag moest je uit de bron halen dat er vooral sociale woningbouw is gekozen. In de uitleg 'NL Steden' wordt behandeld dat een combinatie van huur- en koop zorgt voor 
verbetering. De extra denkstap die je moest maken is dat alleen huurwoningen hier dan niet voor zal zorgen.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier de uitleg 'Wereldsteden' gebruiken, daar staat de definitie van gentrification.
30 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je de uitleg 'Wereldsteden' gebruiken waar de voorwaarden (aantrekkelijke gebouwen) en de gevolgen van herstructurering/gentrification staan.
31 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je de uitleg 'Wereldsteden' gebruiken, hier zijn de voorwaarden voor herstructurering/gentrification behandeld. Twee van deze voorwaarden moest je met behulp 

van je bronvaardigheden in de bron zien te vinden.
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I 4 6%
II 31 48%
III 23 36%
IV 6 9%

64 100%

Dit gold voor: 91% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?
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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.

Bijlage 1: Toelichting categorieën 

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) 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. 
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