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een nieuw centraal examen 
aardrijkskunde vmbo



waarom deze brochure?
 
In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde  
vmbo van start gegaan in de bovenbouw van de basisberoepsgerichte 
leerweg (BB), de kader beroepsgerichte leerweg (KB) en de gemengde  
en theoretische leerweg (GL/TL). De eerste centrale examens over het 
nieuwe programma worden afgenomen in 2015.  
 
Deze brochure heeft als doel om docenten aardrijkskunde te informeren 
over de structuur en de inhoud van de nieuwe syllabus en om voorbeelden 
te geven bij de vraagtypes die in het centrale examen voorkomen. 
 
Naast deze brochure is er voor elke leerweg een voorbeeld van een  
centraal examen (CE) beschikbaar. Deze voorbeeld-CE’s zijn vanaf maart 
2014 te downloaden van de website van Cito. De digitale voorbeeld-CE’s 
voor BB en KB zijn te downloaden als een powerpointpresentatie.  
Het papieren voorbeeld-CE voor GL/TL is als pdf beschikbaar. 
Zie ook pagina 32.
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1 totstandkoming  
examenprogramma  
en syllabus

Het nieuwe examenprogramma vloeit voor uit het rapport Kijk op een veranderende wereld 
(februari 2008) van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).  
In dit rapport deed het KNAG, op verzoek van het ministerie van onderwijs, een voorstel  
voor een nieuw examenprogramma aardrijkskunde vmbo. 

In 2009 gaf het ministerie van onderwijs opdracht aan een vernieuwingscommissie om een 
conceptexamenprogramma op te stellen. Deze commissie bestond uit docenten aardrijkskunde 
vmbo, vertegenwoordigers vanuit het KNAG, SLO, het College voor Examens (CvE) en Cito. 

Nadat het examenprogramma in concept klaar was, benoemde het CvE een syllabuscommissie 
om het CE-deel van het examenprogramma, het gedeelte dat in het centraal examen wordt 
getoetst, uit te werken in een syllabus. Deze commissie bestond uit docenten aardrijkskunde 
die lesgeven aan eindexamenklassen vmbo, een medewerker van SLO, een toetsdeskundige 
van Cito en de voorzitter van de vaststellingscommissie van het CvE. 

Het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo is op 23 november 2011 gepubliceerd  
in de Staatscourant. Na twee veldraadplegingen waaruit enkele bijstellingen volgden, is de 
syllabus vastgesteld en gepubliceerd op Examenblad.nl.

http://www.examenblad.nl/vak/aardrijkskunde/2015
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1. Kijk op een verande-
rende wereld, KNAG,  
februari 2008.

Het examenprogramma:  
verdeling centraal examen  
en schoolexamen

‘Een dynamische kijk op een veranderende wereld, zowel dichtbij als ver weg,’ dat was het uitgangspunt 
van het voorstel van het KNAG voor een nieuw examenprogramma1. Een programma dat 
kennis bijbrengt over de leefomgeving dicht bij huis en leerlingen inzicht geeft in mondiale 
problemen als klimaatverandering, welvaartverdeling en duurzame ontwikkeling.

Dit uitgangspunt heeft zijn beslag gekregen in een thematisch opgebouwd programma 
waarbij leerlingen zes thema’s op verschillende schaalniveaus uitdiepen. 

De thema’s van het nieuwe aardrijkskundeprogramma zijn: 
 − Weer en klimaat
 − Bronnen van energie 
 − Water 
 − Arm en rijk 
 − Bevolking en ruimte 
 − Grenzen en identiteit

De toepassing van de thema’s is gekoppeld aan verschillende schaalniveaus: 
 − De eigen omgeving
 − Nederland en eventueel een contrasterende regio in Europa (CRE)
 − Een buiten-Europese macroregio (BEM) en eventueel een contrasterende buiten-Europese 

macroregio (CBEM)

Niet alle thema’s en schaalniveaus worden in het centraal examen getoetst.  
De thema’s van het CE-deel zijn: 

 − AK/K/4  Weer en klimaat
 − AK/K/6 Water
 − AK/K/8 Bevolking en ruimte

Van deze thema’s behoort het schaalniveau ‘de eigen omgeving’ niet tot het  
centraal examen, maar tot het schoolexamen. 

Download het examenprogramma en de syllabus voor 2015 via deze link of ga naar 
www.examenblad.nl, kies achtereenvolgens: jaarring 2015, vmbo TL en aardrijkskunde. 
Het examenprogramma geldt voor BB, KB en GL/TL.

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mviq7lq25vpaf_n11vga6k854m5p9/vixdl89dz0mp?topparent=vga6k854m5p9
http://www.examenblad.nl
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Figuur 1

In onderstaand schema is weergegeven welke thema’s en schaalniveaus behoren tot het 
centraal examen (blauw) en welke tot het schoolexamen (groen). 

verdeling thema’s en regio’s over het centraal examen en het schoolexamen

weer en  
klimaat

Bronnen van  
energie

water arm en rijk Bevolking en 
ruimte

Grenzen en  
identiteit

de eigen  
omgeving

Nederland  
en spanje

eigen regio eigen regio eigen regio eigen regio eigen regio

Nederland 
en Europa

Nederland  
en spanje

Nederland  
en CrE

Nederland Nederland Nederland  
en Duitsland

Nederland  
en CrE

buiten-  
Europese  
regio 

verenigde 
staten van  
amerika

BEm midden- 
oosten  
en China 

BEm  
en CBEm

China BEm

CrE = contrasterende regio in Europa
BEm = buiten-Europese macroregio
CBEm = contrasterende buiten-Europese macroregio

Het examenprogramma schrijft niet voor welke contrasterende regio’s in het schoolexamen 
geëxamineerd moeten worden. Een school kan hierin eigen keuzes maken. In het KNAG- 
rapport Kijk op een veranderende wereld en in de handreiking voor het schoolexamen van SLO 
staan aanbevelingen voor de invulling van de regio’s. 
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2. Een syllabus is geen 
volledig gesloten en  
afgebakende beschrij-
ving van alles wat op 
een examen zou kunnen 
voorkomen. Het is  
mogelijk, al zal dat maar 
in beperkte mate voor-
komen, dat op een CE 
ook iets aan de orde  
komt dat niet met zo veel 
woorden in de syllabus 
staat, maar dat naar het 
algemeen gevoelen in 
het verlengde daarvan 
ligt.

Figuur 2

de syllabus

Functie van de syllabus

De syllabus aardrijkskunde vmbo geeft toelichting op de exameneenheden uit het examen-
programma die centraal getoetst worden, het CE-deel. De functie van de syllabus is een leraar 
aardrijkskunde vmbo in staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal 
examen wel en niet gevraagd kan worden.2 

Behalve een beschrijving van de exameneisen voor het centraal examen bevat de syllabus 
aardrijkskunde vmbo ook verdere specificaties van de examenstof, evenals begrippenlijsten, 
topografielijsten en een toelichting op de vraagstelling.

structuur van de syllabus

In de syllabus staat per thema beschreven wat kandidaten moeten kennen en kunnen. In de 
tekst is herkenbaar wat voor BB-kandidaten geldt, wat voor KB- en GL/TL-kandidaten geldt en 
wat alleen voor GL/TL-kandidaten. 
De tekst met normale opmaak geldt voor alle kandidaten. De cursieve tekst geldt alleen voor 
KB- en GL/TL-kandidaten. De verrijkingsdelen gelden alleen voor de GL/TL-kandidaten.

voorbeeld uit de syllabus

 
Syllabus aardrijkskunde centraal examen 2015 conform preliminaire vaststelling 2011 12 

 
AK/K/4 

 
Weer en klimaat   
 

 
examen- 
programma 
- 
eindterm 5  
 

 
De kandidaat kan weer en klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid van 
Nederland en een contrasterende regio in Europa beschrijven en verklaren en de 
situatie in beide gebieden vergelijken.  

 
BB = rechtop 
 
KB+GL/TL = 
rechtop  
+ cursief 
 

 
De aangewezen contrasterende regio in Europa is Spanje. 
 
Eindterm 5 luidt dan: 
De kandidaat kan weer en klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid van 
Nederland en Spanje beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden 
vergelijken. 
 

 
BB =  
rechtop 
 
KB+GL/TL = 
rechtop  
+ cursief 
 
  

 
In dit verband kan de kandidaat: 
 
5.1  
… het weer in Nederland en Spanje beschrijven aan de hand van de weerelementen 
temperatuur, neerslag, luchtdruk, wind en bewolking en voor gegeven 
omstandigheden het weer verklaren met behulp van weer-en klimaatfactoren en 
verschillen tussen het weer in beide gebieden beschrijven en verklaren. 
 
5.2  
… weerkaarten, satellietbeelden en luchtfoto’s van standaard weersituaties in 
Nederland (West-Europa) en Spanje (Zuid-Europa) gebruiken bij het opstellen van 
een weerbericht voor Nederland en Spanje door een gegeven weerkaart aan te 
vullen en aan de hand van een schrijfkader een weerbericht te schrijven bij een 
gegeven weerkaart. 
 
5.3  
… de kenmerken van het klimaat in Nederland (West-Europa) en Spanje (Zuid-
Europa) beschrijven en verklaren aan de hand van de klimaatfactoren. 
 
5.4  
… voorbeelden van de invloed van weer en klimaat op menselijke activiteiten 10 in 
Nederland en in Spanje beschrijven en de verschillen en overeenkomsten 
beschrijven en verklaren. 
 
5.5    
… de samenhang tussen klimaat enerzijds en vegetatie en agrarisch bodemgebruik 
anderzijds in Nederland en Spanje beschrijven en verklaren. 
 
5.6 
… de mogelijke samenhang tussen het versterkt broeikaseffect en 
klimaatverandering voor Nederland en Spanje beschrijven. 
 
5.7 
… mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen in Nederland en Spanje voor 
natuurlijke  vegetatie, landbouwgewassen, waterhuishouding en klimaatgebonden 
ziekten en plagen in Nederland  beschrijven en verklaren. 
 

  
                                                   
10 Het gaat om de activiteiten zich verzorgen, wonen, werken, recreëren, zich verplaatsen en verbijzonderingen hiervan, 

bijvoorbeeld beroepen en bedrijven 

Download het examenprogramma en de syllabus voor 2015 via deze link of ga naar 
www.examenblad.nl, kies achtereenvolgens: jaarring 2015, vmbo TL en aardrijkskunde. 
Het examenprogramma geldt voor BB, KB en GL/TL.

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mviq7lq25vpaf_n11vga6k854m5p9/vixdl89dz0mp?topparent=vga6k854m5p9
http://www.examenblad.nl
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Figuur 3

Thema’s en regio’s

Voor de thema’s die in het centraal examen getoetst worden, liggen de regio’s vast. In de tabel 
hieronder staan de aangewezen regio’s. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen BB, KB en GL/TL: 

 − Nederland en de buiten-Europese regio’s gelden voor zowel BB, KB als GL/TL; 
 − De cursief gedrukte contrasterende regio’s in Europa en de contrasterende buiten-Europese 

macroregio gelden voor KB en GL/TL;
 − De onderstreepte verrijkingsdelen gelden alleen voor GL/TL.

aangewezen regio’s in het centraal examen

weer en klimaat water Bevolking  
en ruimte

Nederland Nederland Nederland Nederland

De contrasterende regio  
in Europa

Spanje Duitsland

De buiten-Europese  
macroregio

verenigde staten  
van amerika

midden-oosten China

De contrasterende buiten- 
Europese macroregio

China

Verrijkingsdeel GL/TL verenigde staten van 
amerika

midden-oosten China en de stedelijke zones 
van Guangzhou en shanghai

De drie thema’s worden in vergelijkbare mate en zwaarte aan de orde gesteld in de centrale 
examens. 

Begrippenlijst

Bij elk thema is niet alleen beschreven wat een leerling moet kunnen, maar is ook een 
begrippenlijst opgenomen. In deze begrippenlijst staan de begrippen die een leerling bij 
het desbetreffende thema moet kennen en moet kunnen toepassen.

Topografie

In de syllabus zijn topografielijsten opgenomen. Bij de exameneenheid AK/K/4 ‘Leervaardighe-
den in het vak aardrijkskunde’ zijn drie basislijsten topografie opgenomen: Nederland, Europa 
en wereld. Dit is de topografische basiskennis die in ieder CE bekend wordt verondersteld. 
Daarnaast is per thema vermeld welke topografische kennis aan de orde kan komen.
De topografie en topografische kennis zal in een centraal examen alleen functioneel getoetst 
worden, dat wil zeggen in relatie tot een aardrijkskundig verschijnsel of lokalisatie in een gebied. 
Een voorbeeld van een topografische vraag vindt u in deze brochure bij paragraaf 4.7 ‘Vragen 
over topografie’. 
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vraagtypen

In de exameneenheid AK/K/4 ‘Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde’ is globaal 
beschreven welke vraagtypen in het centraal examen kunnen voorkomen. Per vraagtype 
wordt aangegeven wat van de leerlingen wordt verwacht. 

De vraagtypen zijn: 
1. beschrijven
2. verklaren
3. waarderen
4. probleem oplossen/adviseren
5. voorspellen

In de bijlage ‘Beschrijving van de vraagtypen’ vindt u de omschrijving van de vraagtypen uit 
de syllabus. 

Verderop in deze brochure vindt u voorbeeldopgaven bij elk vraagtype. 

Niveaudifferentiatie tussen de leerwegen

Niveaudifferentiatie tussen de leerwegen wordt voor een deel bepaald door de leerstof.  
De centrale examens voor BB, KB en GL/TL gaan over dezelfde thema’s. BB–leerlingen hoeven 
de contrasterende regio’s niet te kennen. Daarnaast verdiepen de GL/TL-leerlingen zich bij de 
verrijkingsdelen nog in een casus die bij het thema past. 

In het centraal examen aardrijkskunde vmbo wordt ook in niveau gedifferentieerd door 
middel van de complexiteit van de informatie en de complexiteit van de vragen: 

Complexiteit van de aangeboden informatie
Bedoeld wordt dat leerlingen van GL/TL-niveau een meer complexe tekst kunnen lezen dan 
KB- en BB-leerlingen.  
De inleidende teksten en bronnen bij vragen kunnen per leerweg verschillen door meer of 
minder objecten, kenmerken of relaties op te nemen die nodig zijn om de vraag te kunnen 
beantwoorden. In een centraal examen van BB-niveau betekent dit kortere teksten met 
eenvoudige zinnen en informatie in vereenvoudigde beeldweergaven. In een centraal GL/
TL-examen zullen tekst en (kaart)beeldweergaven meer ‘onbewerkt’ overgenomen worden  
uit bekende nieuwsmedia. In de specifiek KB-vragen zal dit weer iets minder zijn dan in  
de specifieke vragen voor GL/TL, maar tussen KB en GL/TL blijft vooralsnog 50% overlap 
gehandhaafd.

Complexiteit van de vragen 
Dit wordt gerealiseerd door differentiatie in vraagtypen waarop leerlingen hun kennis en 
vaardigheden moeten aantonen. De mate waarin de meer complexe vraagtypen aan de orde 
komen neemt toe van BB via KB naar GL/TL.
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Hieronder staat een schematische weergave van de mogelijkheden voor niveau differentiatie. 
De figuur is echter geen blauwdruk voor de precieze verhoudingen in complexiteit tussen BB, 
KB en GL/TL (zie ook syllabus pagina 6). 

mogelijkheden voor niveaudifferentiatie

Behalve differentiatie in complexiteit van de informatie en complexiteit van de vragen,  
is er ook een verschil in de verhouding tussen open en gesloten vragen. Het centraal examen 
op BB-niveau zal, net als de centrale examens aardrijkskunde vmbo van voor 2015, minder 
open vragen bevatten dan de examens KB en GL/TL. 

Behalve in de verhouding open en gesloten vragen wordt niveauverschil ook uitgewerkt in 
de mate van aansturing bij open vragen. Aansturing in de open vragen zal op KB-niveau 
groter zijn dan bij GL/TL. De aansturing zal op alle niveaus echter wel zodanig zijn dat zowel 
leerlingen als beoordelaars daaruit kunnen afleiden in welke mate van gedetailleerdheid de 
vraagstelling beantwoord dient te worden. 

Gebruik hulpmiddelen

Het gebruik van een atlas blijft bij de centrale examens vmbo niet toegestaan. Benodigde 
kaarten en beelden worden in de opgave opgenomen als bron.
Leerlingen mogen tijdens het centraal examen wel gebruik maken van andere hulpmiddelen, 
zoals een tekenpotlood, liniaal, passer en rekenmachine. Voor de precieze opsomming van  
de toegestane hulpmiddelen kunt u de ‘Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor  
de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015’ raadplegen op 
www.examenblad.nl.

Let op!
Ook bij de centrale examens over het nieuwe programma is de atlas NIET toegestaan. 

co
m

pl
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it 
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complexiteit van de vragen

BB

KB

GT

beschrijven verklaren waarderen probleem  
oplossen

voorspellen
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4.1

Figuur 5

voorbeeldopgaven
In deze paragraaf staan voorbeelden van vragen die op het centraal 
examen aardrijkskunde vmbo kunnen voorkomen.

vraagtype ‘beschrijven’

In de syllabus staat over het vraagtype ‘beschrijven’:
 − Beschrijven: wat is daar? waar is dat?
 − Onder ‘beschrijven’ wordt in de syllabus verstaan: een voorstelling geven van een  

aardrijkskundig verschijnsel, proces en/of vraagstuk in woord, cijfers en/of beeld  
(inclusief kaarten). Onder beschrijven valt ook ‘herkennen’.

Leerlingen moeten aardrijkskundige verschijnselen en begrippen kunnen beschrijven,  
benoemen of herkennen aan de hand van hun voornaamste kenmerken. 

Vraagstellingen waarin gevraagd wordt of een bepaald aardrijkskundig verschijnsel of begrip 
wel/niet van toepassing is op een in een bron aangereikte situatie, kunnen met behulp van 
kenmerken/eigenschappen beantwoord, beargumenteerd en beoordeeld worden. 

vraagtype ‘beschrijven’

vraagstelling: aardrijkskundig verschijnsel of begrip is wel/niet van toepassing

bron met tekst of (kaart)beeld 
met situatie beschrijvingen

- kenmerk 1  
- kenmerk 2 
- kenmerk 3 
- kenmerk …



EEn niEuw cEntraal ExamEn aardrijkskundE vmbo 11

Voorbeeldopgave 1

 GT-0131-vb-15-o 5 / 29 lees verder ►►►

bron 4 
Weerkaart van Europa 
 

 
 

1p 3 Op een weerkaart wordt een lagedrukgebied aangegeven met een L en 
een hogedrukgebied met een H. Op de weerkaart in bron 4 zijn die letters 
weggehaald en vervangen door een 1 en een 2. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet het juiste 

weersymbool (L of H) erachter. 
 

1p 4 Op de weerkaart in bron 4 zie je een aantal lijnen met getallen lopen. 
 Hoe worden deze lijnen op de weerkaart genoemd? 
 

2p 5 Zie bron 4. 
 Waar zal de windsnelheid het hoogst zijn? Kies uit P, Q, R en S.  
 Geef een argument voor je keuze. 
 
 

 GT-0131-vb-15-o 5 / 29 lees verder ►►►

bron 4 
Weerkaart van Europa 
 

 
 

1p 3 Op een weerkaart wordt een lagedrukgebied aangegeven met een L en 
een hogedrukgebied met een H. Op de weerkaart in bron 4 zijn die letters 
weggehaald en vervangen door een 1 en een 2. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet het juiste 

weersymbool (L of H) erachter. 
 

1p 4 Op de weerkaart in bron 4 zie je een aantal lijnen met getallen lopen. 
 Hoe worden deze lijnen op de weerkaart genoemd? 
 

2p 5 Zie bron 4. 
 Waar zal de windsnelheid het hoogst zijn? Kies uit P, Q, R en S.  
 Geef een argument voor je keuze. 
 
 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-vb-15-c 5 lees verder ►►► 
 

 4 maximumscore 1 
isobaren 
 
Opmerking 
Het antwoord isolijnen mag niet goedgerekend worden. 
 

 5 maximumscore 2 
• Q 1 
• Voorbeeld van een juist argument is: 1 

De isobaren liggen hier het dichtst bij elkaar. / Het verschil in luchtdruk 
is hier het grootst. 

 
 6 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste oorzaak is: 
Nederland ligt in het ontmoetingsvlak van warme luchtstromen en koude 
polaire luchtstromen en daar komen vaak depressies / lagedrukgebieden 
voor. 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden is: 
Zaragoza ligt bij wind uit het noorden aan de lijzijde / in de regenschaduw / 
aan de droge zijde van de Pyreneeën en bij wind uit het zuiden aan de 
lijzijde / in de regenschaduw / aan de droge zijde van het Iberisch 
Randgebergte. / Zaragoza ligt in beide gevallen aan de lijzijde van een 
gebergte. 
 

 8 maximumscore 1 
4 - 2 - 3 - 1 
 
Opmerking 
Alleen als de volgorde geheel juist is het scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 2 
1 (San Francisco) = mediterraan klimaat 
2 (Chicago) = landklimaat 
3 (Washington DC) = zeeklimaat 
4 (Las Vegas) = woestijnklimaat  
 
indien vier antwoorden juist  2 
indien drie of twee antwoorden juist  1 
indien één antwoord juist  0 
 

 10 C 
 

 11 C 
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4.2 vraagtype ‘verklaren’

In de syllabus staat over het vraagtype ‘verklaren’:
 − Verklaren: waarom is dat daar? waarom is dat daar zo? wie krijgt wat, waar en waarom?
 − Onder ‘verklaren’ wordt in de syllabus verstaan: uitleg geven van samenhangen tussen 

aardrijkskundige verschijnselen en hoe aardrijkskundige processen werken. Het kan gaan 
om oorzaak-gevolg relaties (causale verklaring), functionele relaties (functionele 
verklaring) en/of ontwikkelingen in de tijd (historische verklaring). 

Bij ‘verklaren’ wordt er niet alleen vanuit gegaan dat leerlingen de aardrijkskundige verschijn-
selen aan de hand van hun kenmerken kunnen beschrijven, maar ook een samenhang tussen 
desbetreffende aardrijkskundige verschijnselen of begrippen kunnen aangeven. 

Samenhangen in een gebied zijn te herkennen, doordat verschijnselen tegelijk aanwezig zijn 
of na elkaar voorkomen. Deze samenhangen kunnen functioneel zijn, maar er kan ook een 
oorzaak-gevolgrelatie bestaan tussen beide aardrijkskundige verschijnselen. Leerlingen 
dienen bekend te zijn met deze typen van samenhang. 
In de centrale examens vóór 2015 kwamen dergelijke vragen al aan de orde, bijvoorbeeld  
bij het in de juiste volgorde plaatsen van de onderdelen van het ‘versterkte broeikaseffect’ 
(voorbeeldopgave 3). 

Een proces is ook een vorm van samenhang. Een proces is een keten van diverse zaken die met 
elkaar samenhangen in een systeem. Verschillende fasen komen na elkaar voor. De relaties 
zijn causaal of functioneel. Van leerlingen wordt dan verwacht dat zij de juiste opeenvolging 
van de fasen in het desbetreffende proces kunnen aangeven. Ook dit type vraagstelling was 
reeds in de oude centrale examens opgenomen. Een voorbeeld daarvan is de kringloop van 
het water, waarbij gevraagd werd de fasen van de kringloop in de juiste volgorde te benoemen 
of aan te duiden. Of met betrekking tot ‘verzilting’ zoals in onderstaande voorbeeldopgave  
(voorbeeldopgave 4). 
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Voorbeeldopgave 2

 GT-0131-vb-15-o 7 / 29 lees verder ►►►

1p 8 Voor laag-Nederland is de ligging aan de Noordzee een belangrijke 
oorzaak van de verzilting van de bodem. Vooral groenten, bloembollen en 
snijbloemen in de open grond van Noord- en Zuid-Holland hebben veel 
last van verzilting. 
Hieronder staan omschrijvingen van de oorzaak en de gevolgen van 
verzilting door elkaar: 
1 De bodem gaat verzilten. 
2 Het grondwaterpeil gaat dalen 
3 Het kwelwater stijgt daardoor. 
4 Er wordt te veel zoet water opgepompt. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de omschrijvingen in de juiste 

volgorde over op het antwoordblad. 
 
 
 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-vb-15-c 5 lees verder ►►► 
 

 4 maximumscore 1 
isobaren 
 
Opmerking 
Het antwoord isolijnen mag niet goedgerekend worden. 
 

 5 maximumscore 2 
• Q 1 
• Voorbeeld van een juist argument is: 1 

De isobaren liggen hier het dichtst bij elkaar. / Het verschil in luchtdruk 
is hier het grootst. 

 
 6 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste oorzaak is: 
Nederland ligt in het ontmoetingsvlak van warme luchtstromen en koude 
polaire luchtstromen en daar komen vaak depressies / lagedrukgebieden 
voor. 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden is: 
Zaragoza ligt bij wind uit het noorden aan de lijzijde / in de regenschaduw / 
aan de droge zijde van de Pyreneeën en bij wind uit het zuiden aan de 
lijzijde / in de regenschaduw / aan de droge zijde van het Iberisch 
Randgebergte. / Zaragoza ligt in beide gevallen aan de lijzijde van een 
gebergte. 
 

 8 maximumscore 1 
4 - 2 - 3 - 1 
 
Opmerking 
Alleen als de volgorde geheel juist is het scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 2 
1 (San Francisco) = mediterraan klimaat 
2 (Chicago) = landklimaat 
3 (Washington DC) = zeeklimaat 
4 (Las Vegas) = woestijnklimaat  
 
indien vier antwoorden juist  2 
indien drie of twee antwoorden juist  1 
indien één antwoord juist  0 
 

 10 C 
 

 11 C 
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Voorbeeldopgave 3
Vraag 36 uit het centraal examen GL/TL 2013-2

 GT-0131-a-13-2-o 20 / 27 lees verder ►►►

1p 36 In een aardrijkskundeles worden de oorzaken en gevolgen van het 
versterkt broeikaseffect besproken. Achter de cijfers hieronder staan 
zaken die met (de gevolgen van) het versterkt broeikaseffect te maken 
hebben. 
1 afsmelten ijskappen 
2 overstromingen 
3 toename CO2 in de atmosfeer 
4 toename temperatuur 
5 zeespiegelstijging 
Leerlingen krijgen de opdracht om de cijfers in de juiste volgorde te zetten 
zodat de oorzaak van het versterkt broeikaseffect en de gevolgen ervan 
logisch worden beschreven. 
Achter welke letter staat de juiste volgorde? 
A 1-2-5-4-3 
B 3-4-1-5-2 
C 3-4-2-1-5 
D 4-3-1-5-2  
 
bron 26 
Gemiddelde maandafvoer van de Rijn bij Basel en Lobith 
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1p 37 Bekijk bron 26. De Rijn voert bij Basel (Zwitserland) in de maanden juni, 
juli en augustus veel water af.  
 Wat is hiervan de oorzaak? 
 

1p 38 Stel dat je een regenrivier hebt die in een gebied stroomt met in alle 
maanden van het jaar evenveel neerslag.  
 Door welke natuurlijke oorzaak zal een regenrivier bij gelijke neerslag 

gedurende het hele jaar toch minder water afvoeren in de 
zomermaanden? 

 
 

Correctievoorschrift

 

 GT-0131-a-13-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• Kwaliteit: 1 

− afval dumpen in de bovenloop 
− rioolstelsel direct lozen in de bovenloop 
− industrieel afvalwater lozen in de bovenloop 

• Kwantiteit: 1 
− dam bouwen voor een stuwmeer 
− water aftappen voor irrigatie 
− ontbossing 
− verstening 

 
 35 maximumscore 1 

Als een land veel grondwater oppompt, dan kan een buurland met een 
(groter) tekort komen te zitten. 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
In de maanden juni, juli en augustus wordt veel smeltwater uit de Alpen 
afgevoerd. 
 

 38 maximumscore 1 
Dit komt door de grotere verdamping van water in de zomer. Dit water 
komt niet in de rivier terecht. 
 

 39 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Nederland stroomafwaarts ligt / in de 
benedenloop van de Maas ligt. 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
veel water verdampt door de warmte van de zon en dan blijven de zouten 
achter op de bodem. 
 

 41 maximumscore 1 
1 = korte kringloop van het water 
2 = lange kringloop van het water 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 42 maximumscore 1 
fossiele energiebronnen: aardgas, aardolie, bruinkool en steenkool  
 
Opmerking 
Alleen als alle antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.
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Voorbeeldopgave 4
Vraag 29 uit het centraal examen GL/TL 2013-2

 GT-0131-a-13-2-o 17 / 27 lees verder ►►►

bron 23  
Stroomgebied van de Rijn 
 

 
 

1p 26 Zie bron 23. Onder normale omstandigheden bevat de Rijn het hele jaar 
door voldoende water.  
 Geef aan waardoor de Rijn het hele jaar door voldoende water bevat. 
 

1p 27 Zie bron 23. Welke bewering over het stroomgebied van de Rijn is juist? 
A De rivieren Main en Moezel behoren niet tot het stroomgebied van de 

Rijn.  
B De rivieren Main en Moezel voeren het Rijnwater af. 
C Nederland ligt in de benedenloop van de Rijn. 
D Vanaf Basel neemt de stroomsnelheid van het water van de Rijn flink 

toe. 
 

1p 28 Nederland is voor de kwaliteit van het Rijnwater mede afhankelijk van 
landen stroomopwaarts.  
 Geef een argument waardoor Duitsland de kwaliteit van het Rijnwater 

meer beïnvloedt dan Zwitserland. 
 

1p 29 Door menselijk handelen hebben de duingebieden de laatste tientallen 
jaren meer last van verzilting. 
Achter de letters a, b, c en d staan, in willekeurige volgorde, onderdelen 
van het verziltingsproces. 
a binnendringen kwelwater 
b daling grondwater 
c het water in de bodem wordt zouter 
d winning drinkwater 
 Zet de letters a, b, c en d in juiste volgorde, zodat het 

verziltingsproces wordt beschreven. 
 
 

Correctievoorschrift

 

 GT-0131-a-13-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 1 
d-b-a-c 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen indien de volgorde geheel juist is. 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
Bij hogere grondwaterstanden 
− kunnen de gewassen niet goed groeien / verrotten de gewassen. 
− kan de oogst moeilijk binnengehaald worden / kunnen boeren het land 

niet goed met machines bewerken. 
− kan grond vaak alleen gebruikt worden als grasland. 
 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
als er ruimte vrijgemaakt moet worden voor opslag van overtollig water, de  
hoeveelheid landbouwgrond ingeperkt wordt / de boer minder kan 
produceren. 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
bij een overstroming vruchtbaar slib wordt afgezet. 
 

 33 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een juiste natuurlijke oorzaak zijn:  1 

− Tijdens natte moessonperiode / warme periode vallen veel 
moessonregens (nog versterkt door de stuwingsregens vanuit de 
Himalaya richting het deltagebied). 

− Tropische cyclonen veroorzaken vloedgolven aan de kust / stuwen 
water in de riviermonding op. 

• Voorbeelden van een juiste menselijke oorzaak zijn: 1 
− Het (dichtbevolkte, vruchtbare) deltagebied is onvoldoende 

beveiligd met dijken / Er is te weinig geld om dijken aan te leggen. / 
Er is weinig technische kennis over dijkaanleg. 

− Ontbossing (waardoor de piekafvoer toeneemt). 
− Minder waterbergend vermogen van de rivieren door afgezet 

erosiemateriaal in de bedding. 
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vraagtype ‘waarderen’

In de syllabus staat over het vraagtype ‘waarderen’:
 − Waarderen: is dat daar gewenst? is dat daar zo gewenst? hoe beleeft men dat daar? 
 − Onder ‘waarderen’ wordt in deze syllabus verstaan: bij ontwikkeling(en), plan(nen) en 

maatregel(en) voor- en nadelen herkennen vanuit verschillende dimensies en argumenten 
geven bij het maken van keuzen.

Het gedragswerkwoord ‘waarderen’ was niet eerder zo expliciet opgenomen in de syllabus 
aardrijkskunde vmbo. Dat betekent echter niet dat dit soort type vragen niet eerder voor-
kwamen in de centrale examens (voorbeeldopgave 5 en 6). 

Bij dit type vraagstelling wordt vooral van leerlingen verwacht dat zij de aangereikte voor- en 
nadelen kunnen relateren aan de desbetreffende dimensie en deze relatie kunnen beargumen-
teren. Dan wel dat leerlingen in vraagstellingen, waarbij in de inleiding verwezen wordt naar 
dimensies, voor- of nadelen kunnen benoemen en voor hun keuze argumenten kunnen geven.

4.3
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Voorbeeldopgave 5
Opgave 31 en 32 uit het centraal examen GT 2012-1

 

 GT-0131-a-12-1-o 23 lees verder ►►►

bron 28 
Verdeling van windmolens in Nederland naar hoogte en vermogen. 
 

 
 
In bron 28 staat de verdeling van windmolens in Nederland naar hoogte en 
vermogen. Het plan is om bij Urk tachtig tot honderd windmolens te bouwen van 
zo’n 135 meter hoog. 
Deze windmolens moeten voor ongeveer 400.000 huishoudens elektriciteit 
produceren. Ondanks het feit dat het hier om een vorm van groene energie gaat, 
is niet iedereen enthousiast over dit project. 
 

1p 31 In Nederland worden niet vaak zulke hoge objecten gebouwd. Toch is het 
logisch dat men graag hogere windmolens wil bouwen. 
 Geef met behulp van bron 28 een argument voor het bouwen van hoge 

windmolens.  
 

1p 32 Geef één argument dat tegenstanders zullen aanvoeren tegen de bouw van 
deze hoge windmolens. 
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Correctievoorschrift

 

 GT-0131-a-12-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 24 A 
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− piekafvoer in de rivieren voorkomen 
− verdroging tegengaan 
− overbelasting van het riool voorkomen 
 

 28 maximumscore 1 
grijs 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Men hoeft nu geen hout meer te kappen om water te koken. 
− Door de behouden begroeiing kan de woestijn minder snel oprukken.  
 

 30 maximumscore 1 
zure neerslag / zure regen 
 

 31 maximumscore 1 
Hoe hoger de windmolens, hoe hoger het opgewekte vermogen (in 
megawatt). 
 
Opmerking 
Ook goed rekenen dat er minder windmolens gebouwd hoeven te worden / 
een hoge windmolen kan evenveel produceren als twee of meer lagere 
windmolens (en kost dus minder ruimte). 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
− Hogere windmolens veroorzaken meer geluidsoverlast. 
− Hogere windmolens veroorzaken meer horizonvervuiling. 
 

 33 maximumscore 1  
In de tropen is er een hogere temperatuur / veel meer verdamping dan in 
Nederland. 
 

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat veel bewoners / dorpsgemeenschappen 
verplaatst zijn of hun akkers onder water verdwenen zijn. 
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Voorbeeldopgave 6
Opgave 45 uit het centraal examen KB 2010-2

 KB-0131-a-10-2-o 23 lees verder ►►►

bron 30 
 
Kanalen in China 
China kampt met een van de grootste waterproblemen ter wereld. 
Het waterverbruik is de laatste dertig jaar enorm gestegen. 
Bovendien zijn veel waterbronnen ernstig vervuild. 
Vooral in het noorden van China dreigt een watercrisis. 
De hoofdstad Peking moet nu al water ‘lenen’ uit de omliggende provincies. 
Met de aanleg van enkele kanalen probeert men deze watercrisis het hoofd te 
bieden. 
 
bron 31 
Geplande kanalen in China 
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1p 43 In de tekst van bron 30 staat dat het waterverbruik in China de afgelopen dertig 

jaar enorm is gestegen. 
 Noem een oorzaak voor deze enorme stijging. 

 
2p 44 In de tekst van bron 30 staat dat China kampt met veel waterproblemen. Veel 

waterbronnen zijn ernstig vervuild. 
Met name de landbouw en de industrie zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 Geef eerst een voorbeeld van watervervuiling door de landbouw. 
 Geef vervolgens een voorbeeld van watervervuiling door de industrie. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 
 
 

 KB-0131-a-10-2-o 24 lees verder ►►►

2p 45 Zo’n grootschalig project als dit kanalenproject in China kent ook bezwaren. 
Hieronder staan drie bezwaren. 
1 Er gaan historische plekken verloren. 
2 Het water moet via twee huizenhoge buizen onder de Gele Rivier (Huang 

He) door worden geleid. 
3 De vergoeding voor het onteigende land is erg laag. 
Deze uitspraken worden in willekeurige volgorde gedaan door de volgende 
personen:  
− een arme boer 
− een dorpsbewoner 
− een bouwkundige 

 Welk bezwaar hoort bij welke persoon? 
Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de bezwaren over op het antwoordblad en zet er 
de bijbehorende persoon achter.  
 
 

KB-0131-a-10-2-o* einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Correctievoorschrift

 

 KB-0131-a-10-2-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 44 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een juist antwoord bij de landbouw zijn: 1 

− het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
− het gebruik van kunstmest 

• Voorbeelden van een juist antwoord bij de industrie zijn: 1 
− Het lozen van chemische stoffen/koelwater. 
− Het lozen van zware metalen. 
− Het lozen van giftig proceswater. 

 
 45 maximumscore 2 

1 = een dorpsbewoner 
2 = een bouwkundige 
3 = een arme boer 
 
Indien drie antwoorden goed 2 
Indien twee antwoorden goed  1 
Indien één antwoord goed 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
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4.4 vraagtype ‘probleem oplossen/adviseren’

In de syllabus staat over het vraagtype ‘probleem oplossen/adviseren’:
 − Probleem oplossen/adviseren: wat kan daar? waar kan dat?
 − Onder ‘probleem oplossen’ wordt in de syllabus verstaan: een gewenste aanpak (plan, 

maatregel) voor een vraagstuk voorstellen en daarvoor argumenten geven.

Probleem oplossen is in de syllabus nu ook expliciet opgenomen als een vraagtype. Het kan 
voorkomen dat in het centraal examen een probleemstelling voorkomt waarbij aan de 
kandidaten gevraagd wordt om oplossingen te bedenken. Het zal echter vaker voorkomen 
dat kandidaten oplossingsmaatregelen voor een probleem worden aangereikt en waarbij 
vervolgens aan hen gevraagd wordt een voor- of nadeel van een oplossingsmaatregel te 
benoemen en een argument te geven voor de keuze. Van leerlingen kan ook gevraagd 
worden aangereikte problemen correct te matchen bij aangereikte oplossingen. 
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Voorbeeldopgave 7

 GT-0131-vb-15-o 27 / 29 lees verder ►►►

bron 35 
Chek Lap Kok Hongkong 
 

 
 

2p 44 Bekijk bron 35. 
De oude luchthaven van Hongkong bevond zich in de stad. In 1988 werd 
de nieuwe luchthaven van Hongkong gebouwd op een enorm, kunstmatig 
eiland.  
 Noem eerst een voordeel van de verplaatsing voor de luchthaven van 

Hongkong. 
 Noem daarna een voordeel van deze verplaatsing voor de bewoners 

van Hongkong. 
 
 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-vb-15-c 11 lees verder ►►► 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat China voldoende voedsel / een groot 
deel van het voedsel voor de eigen bevolking wil produceren / niet 
afhankelijk wil worden van import van voedsel uit het buitenland. 
 

 44 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een voordeel voor de luchthaven zijn: 1 
− Op de nieuwe locatie is meer ruimte voor grotere vliegtuigen en er zijn 

uitbreidingsmogelijkheden. 
− betere bereikbaarheid van de luchthaven 
− minder kans op ongelukken / betere veiligheid 
• Voorbeelden van een voordeel voor de bewoners zijn: 1 
− minder geluidsoverlast 
− minder vervuiling 
− Door het verdwijnen van het vliegveld uit de stad ontstaat er ruimte 

voor andere bestemmingen. 
 

 45 maximumscore 2 
• China heeft een eenpartijstelsel / heeft een communistisch systeem 1 
• De Chinese centrale overheid bepaalt als enige het beleid. / De 

besluitvormingstrajecten zijn veel korter dan in Nederland. / Er zijn 
geen lange inspraak- en bezwaarprocedures. 1 

 
 46 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn twee van de volgende: 
− Er is gekozen voor ecologische landbouw. 
− Er is voor gekozen een metro / openbaar vervoer aan te leggen naar 

Shanghai. 
− Men heeft ervoor gekozen om wonen en recreatie dicht bij elkaar te 

plaatsen (waardoor er minder gereisd hoeft te worden). 
 
per juist antwoord 1 
 

 47 D 
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4.5 vraagtype ‘voorspellen’ 

In de syllabus staat over het vraagtype ‘voorspellen’:
 − Voorspellen: waar kan dat toe leiden? waartoe kan dat daar leiden?
 − Onder ‘voorspellen’ wordt in de syllabus verstaan: een verwachting uitspreken omtrent 

een aardrijkskundig verschijnsel, proces of vraagstuk en daarvoor argumenten geven. 

Het vraagtype ‘voorspellen’ maakt dat aan leerlingen gevraagd kan worden om een trend of 
een ontwikkeling in gegevens of in (kaart)beelden te herkennen en aan te geven of deze trend/
ontwikkeling zich zal voortzetten (of juist niet). Vaak zal ook gevraagd worden naar een 
argument voor de gemaakte keuze. 

Deze vorm van vraagstelling kwam al eerder voor bij de centrale examens aardrijkskunde 
vmbo. Voorbeelden zijn: vragen over ontwikkelingen in bijvoorbeeld winkelvoorzieningen op 
het platteland of ouderenvoorzieningen in relatie tot vergrijzing. Maar ook komt dit vraagtype 
aan de orde met betrekking tot het ‘versterkte broeikaseffect’.
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Voorbeeldopgave 8

 GT-0131-vb-15-o 16 / 29 lees verder ►►►

bron 19 
 
Nieuw soort plein in Rotterdam 
Op het Benthemplein in Rotterdam wordt een waterplein aangelegd. 
Waterpleinen staan een groot deel van het jaar droog en dan kunnen ze 
gebruikt worden voor sport en ontspanning. Als het hard regent lopen ze 
vol met water. Het waterplein is een Rotterdamse vernieuwing om in tijden 
van hevige regenval het riool in sterk verstedelijkt gebied te ontlasten en 
tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maken. 
 
 
bron 20 
Benthemplein oude situatie Benthemplein nieuwe situatie 

 
1p 21 Lees bron 19 en bekijk bron 20. 

 Geef de reden waarom maatregelen als het aanleggen van deze 
waterpleinen steeds vaker nodig zullen zijn. 

 
2p 22 Veel waterschappen eisen de afkoppeling van de hemelwaterafvoer van 

de riolering zodat al het regenwater dat op daken valt niet zomaar in het 
riool verdwijnt.  
 Noem eerst een economisch voordeel van het afkoppelen van de 

hemelwaterafvoer van de riolering.  
 Geef vervolgens een reden waarom het juist in stedelijke gebieden 

goed is om de hemelwaterafvoer af te koppelen van de riolering. 
 
 
 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-vb-15-c 7 lees verder ►►► 
 

 19 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er méér oppervlaktewater en minder 
grondwater en duinwater wordt gebruikt om verdroging te voorkomen. 
 
Opmerking 
Het antwoord: ‘om verzilting te voorkomen’ mag ook goedgerekend 
worden. 
 

 20 maximumscore 1 
1976 was een droog jaar. 
 

 21 maximumscore 1 
Het zal (door klimaatverandering) vaker harder gaan regenen. 
 

 22 maximumscore 2 
• Uit het antwoord betreffende het economisch voordeel moet blijken dat 

er minder rioolwater gezuiverd hoeft te worden / hemelwater schoon is 
en minder zuivering behoeft dan rioolwater.  1 

• Voorbeelden van een juiste reden zijn: 1 
− Het gaat verdroging van stedelijke gebieden tegen. / Grote delen van 

stedelijke gebieden zijn verhard en daardoor kan het water niet in de 
bodem dringen. / Opgevangen hemelwater kan opgeslagen worden in 
tijdelijke waterbergingsvoorzieningen (wadi’s, vijvers, waterpleinen, 
etc.) en dit water kan dan infiltreren. 

− Het grondwater wordt dan op natuurlijke wijze aangevuld. 
− Regenwater zakt de grond in / infiltreert en het duurt veel langer voor 

het bij de rivier komt, waardoor hoogwater wordt beperkt / de 
piekafvoer minder wordt. 

 
 23 maximumscore 2 

• Q 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat als je overloopgebieden meer 

stroomopwaarts aanlegt een groter gebied er voordeel van heeft 1 
 

 24 B 
 

 25 A 
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Voorbeeldopgave 9

 GT-0131-vb-15-o 21 / 29 lees verder ►►►

Bevolking en ruimte 
 
bron 27 
Geboortecijfer Nederland en Duitsland 
 

Legenda:

Duitsland
Nederland

1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2023 2033 2043

25

20

15

10

5

0

geboorte-
cijfer

 
 
bron 28 
Leeftijdsopbouw in verschillende landen (2010) 
 

Duitsland
Italië

Griekenland
Zweden
Portugal

EU-27 (2010)

Nederland

Luxemburg
Polen

Cyprus
Slowakije

Ierland
0 20 40 60 80 100

percentage van de bevolking

Legenda:
0 - 19 jaar
20 - 64 jaar
65 jaar of ouder

 
 

1p 31 Bekijk bron 27 en 28.  
Nederland en Duitsland vergrijzen. 
 Welk van de twee landen is het sterkst vergrijsd in 2010? 
 Waaruit blijkt dat in bron 27. 
 

2p 32 Organisaties zullen rekening moeten houden met een vergrijzende 
bevolking. 
 Geef eerst met een voorbeeld aan op welke manier een 

woningbouwvereniging rekening moet houden met een vergrijzende 
bevolking. 

 Geef daarna aan hoe een ziektekostenverzekeraar rekening moet 
houden met een vergrijzende bevolking. 

 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-vb-15-c 9 lees verder ►►► 
 

Bevolking en ruimte 
 

 31 maximumscore 1 
Duitsland  
Uit de argumentatie moet blijken dat in Duitsland het geboortecijfer eerder 
is gedaald / men eerder begonnen is met geboortebeperking (waardoor het 
percentage ouderen in de bevolking toeneemt / waardoor Duitsland relatief 
een grotere groep ouderen heeft).  
 
Opmerkingen 
− Scorepunt alleen toekennen bij juiste keuze land en juiste argument. 
− Niet goed rekenen dat het geboortecijfer nu lager is. 
 

 32 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een juist antwoord bij een woningbouwvereniging 

zijn: 1 
− meer bejaardenwoningen bouwen 
− meer gelijkvloerse woningen bouwen 
− meer kleinere huizen bouwen 
− dicht bij voorzieningen voor ouderen bouwen 
• Voorbeeld van een juist antwoord bij een ziektekostenverzekeraar is: 1 
Uit het voorbeeld moet blijken dat ziektekostenverzekeraars rekening 
houden met meer uitgaven aan kosten voor medische voorzieningen / 
vroegtijdig reserves moeten opbouwen of premies moeten verhogen. 
 

 33 maximumscore 1 
de toename van het aandeel 65-plussers / de stijging van het aandeel 
(hoog)bejaarden 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
3-2-1 
 
Opmerking 
Alleen als de volgorde geheel juist is het scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bedrijven vanuit Frankfurt door de 
centralere ligging in Europa een grotere markt kunnen bedienen / Frankfurt 
gunstiger ligt ten opzichte van de opkomende markten in het oosten van 
Europa. 
 

 37 A 
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4.6

Figuur 6

Figuur 7

Het vergelijken van regio’s

Nieuw is dat in de syllabus staat dat van leerlingen gevraagd kan worden een geo grafisch 
verschijnsel of begrip in twee regio’s met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt expliciet aange-
sloten bij de ‘Vakspecifieke leervaardigheid in het vak aardrijkskunde’ (AK/K/3.2).
De kandidaat kan:

 − verschijnselen en gebieden vergelijken in ruimte en tijd;
 − enkelvoudige/meervoudige verbanden leggen binnen een gebied en tussen gebieden.

De enkelvoudige verbanden gelden voor alle leerwegen, de meervoudige verbanden alleen 
voor KB en GL/TL. 

In de centrale examens kan van leerlingen gevraagd worden om overeenkomsten  
of verschillen te benoemen aan de hand van de specifieke kenmerken van een aardrijkskundig 
verschijnsel en begrip. Dit vergelijken kan bijvoorbeeld bevraagd worden in de tijd: in de 
aangereikte context wordt dan hetzelfde verschijnsel weergegeven op twee tijdsmomenten. 
Het vergelijken kan ook ruimtelijk bevraagd worden: in de bij de vraagstelling gevoegde 
bronnen wordt dan (min of meer) hetzelfde verschijnsel in twee gebieden/regio’s weergegeven.

In schema’s ziet dat er als volgt uit.

vergelijking in de tijd

Context/toepassing in een gebied/regio:

Tijdperiode 1:
- kenmerk 1  
- kenmerk 2 
- kenmerk ...

Tijdperiode 2:
- kenmerk 1  
- kenmerk 2 
- kenmerk ...

vergelijking in ruimte

Context/toepassing in gebieden/regio’s:

regio 1:
- kenmerk 1  
- kenmerk 2 
- kenmerk ...

regio 2:
- kenmerk 1  
- kenmerk 2 
- kenmerk ...
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In de bron bij een vraagstelling kan een situatie of aardrijkskundig verschijnsel worden 
weergegeven (in tekst of (kaart)beeld), bijvoorbeeld kaartbeelden uit twee tijdsperioden.  
De bijbehorende opdracht kan zijn om deze te vergelijken ten aanzien van een bepaald 
kenmerk of begrip. Dit soort vragen is ook in eerdere centrale examens aardrijkskunde  
vmbo aan de orde geweest, zoals bijvoorbeeld over de ontwikkelingen bij het Aralmeer of 
zoals in het centraal examen van 2013 GL/TL vraag 43 en 44 over de Niger in Mali (voorbeeld-
opgave 11 en 12).

Dat van leerlingen nu ook gevraagd kan worden geografische verschijnselen ruimtelijk  
te vergelijken, is nieuw in het centraal examen. De vraagstellingen zullen bij ruimtelijke 
vergelijkingen op vergelijkbare wijze geformuleerd zijn als bij het vergelijken tussen twee 
tijdsperioden. Zo kan er ten aanzien van een aardrijks kundig verschijnsel gevraagd worden 
om de reden/argument te noemen waarom het in het ene gebied meer of minder zal optreden  
in vergelijking met het andere gebied. Of waarom het verschijnsel in de ene regio wel en in de 
andere niet optreedt.

Ander voorbeeld uit een eerder centraal examen is de vraag 33 met betrekking tot de keuze 
voor getijdenenergie: Frankrijk (Le Havre) t.o.v. Duitsland (Hamburg) in het GL/TL centraal 
examen 2013 tijdvak 1 (voorbeeldopgave 13). 

Voorbeeldopgave 10

 

 voorbeeldopgave.doc - 23-01-14 2 / 2 lees verder ►►► 

2p 1 In de klas wordt de film besproken waarin een Tsunamigolf de grote 
steden aan de oostkust van de V.S. treffen. De leraar vraagt of een 
dergelijke golf ook op de Noordzee zou kunnen optreden en de steden 
aan de kust in Nederland zou kunnen  treffen. Drie leerlingen noemen een 
argument.  
! Geef van elk argument  aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
Het argument van Bart: In de Noordzee komt geen 
breukzone of vulkanisme in de aardkorst voor. 

  

Het argument van Jase: De golfstroom en de 
golfbewegingen stromen van oost naar west. 

  

Het argument van Venna: De Noordzee is te ondiep 
voor grote golven. 

  

 

Correctievoorschrift

 correctievoorschriftvraag10.doc - 24-01-14 2 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 1 maximumscore 2 
Bart = juist 
Jase = onjuist 
Venna = onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Voorbeeldopgave 11
Opgave 43 uit het centraal examen GL/TL 2013-1

 GT-0131-a-13-1-o 29 / 31 lees verder ►►►

1p 42 De toename van het bebouwd oppervlak heeft geleid tot problemen met 
water in de stad Utrecht en omgeving. 
Welk van de volgende maatregelen past goed in een beleid dat erop 
gericht is om deze problemen met water op te lossen? 
A een nieuwe waterzuiveringsinstallatie bouwen 
B grachten dichtgooien 
C overloopgebieden aanwijzen 
D wadi’s aanleggen in woonwijken 
 
bron 34 
Ontwikkeling Tsjaadmeer, Afrika 
 

water

vroegere kustlijn
landsgrenzen
vegetatie

Legenda:

Tsjaad

Nigeria

120 km600

Niger

1963 1973 1987

1997 2001

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

120 km600

120 km600 120 km600

120 km600

 
 

1p 43 Bron 34 laat de ontwikkeling zien bij het Tsjaadmeer in de Sahelzone in 
Afrika. De verdroging van het Tsjaadmeer heeft meerdere oorzaken.  
 Geef een belangrijke menselijke oorzaak voor de verdroging van het 

Tsjaadmeer.  
 

1p 44 Bekijk nogmaals bron 34. 
 Welke twee landen zijn het meest benadeeld doordat het Tsjaadmeer 

steeds kleiner wordt? Geef een argument voor je keuze. 
 Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-a-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 38 maximumscore 1 
Uitspraak 3 is onjuist. 
De waterkringloop zorgt ervoor dat er altijd zoet water beschikbaar is / 
door verdamping van zeewater ontstaat steeds weer nieuw zoet water. 
 
Opmerking 
Alleen als beide deelantwoorden juist zijn het scorepunt toekennen. 
 

 39 maximumscore 1 
waterscheiding 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn twee van de volgende: 
− Infiltratie zorgt voor een voorzuivering van het drinkwater. 
− Infiltratie gaat verzilting / opdringend zout water tegen. 
− Door infiltratie wordt verdroging van de duinen tegengegaan. 
− Door infiltratie wordt de zoetwaterbel aangevuld en daardoor komt de 

drinkwatervoorziening van Noord- en Zuid-Holland niet in gevaar. 
 
per juist antwoord 1 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist gevolg zijn:  
− minder infiltratie van regenwater / verdroging in het gebied 
− meer afstroom over land 
 

 42 D 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste menselijke oorzaak zijn: 
− intensievere landbouw  
− irrigatie van landbouwgrond 
− toename wateronttrekking door toegenomen bevolking langs de oevers 

van het meer 
− aanleg van dammen 
 

 44 maximumscore 1 
Niger en Nigeria 
Deze landen zijn het meest benadeeld doordat het meer daar compleet 
verdwenen is.  
 
Opmerking 
Alleen bij de juiste combinatie van landen en argument het scorepunt 
toekennen. 
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Voorbeeldopgave 12

 GT-0131-a-13-1-o 29 / 31 lees verder ►►►

1p 42 De toename van het bebouwd oppervlak heeft geleid tot problemen met 
water in de stad Utrecht en omgeving. 
Welk van de volgende maatregelen past goed in een beleid dat erop 
gericht is om deze problemen met water op te lossen? 
A een nieuwe waterzuiveringsinstallatie bouwen 
B grachten dichtgooien 
C overloopgebieden aanwijzen 
D wadi’s aanleggen in woonwijken 
 
bron 34 
Ontwikkeling Tsjaadmeer, Afrika 
 

water

vroegere kustlijn
landsgrenzen
vegetatie

Legenda:

Tsjaad

Nigeria

120 km600

Niger

1963 1973 1987

1997 2001

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

Tsjaad

Nigeria

Niger

KameroenKameroen

120 km600

120 km600 120 km600

120 km600

 
 

1p 43 Bron 34 laat de ontwikkeling zien bij het Tsjaadmeer in de Sahelzone in 
Afrika. De verdroging van het Tsjaadmeer heeft meerdere oorzaken.  
 Geef een belangrijke menselijke oorzaak voor de verdroging van het 

Tsjaadmeer.  
 

1p 44 Bekijk nogmaals bron 34. 
 Welke twee landen zijn het meest benadeeld doordat het Tsjaadmeer 

steeds kleiner wordt? Geef een argument voor je keuze. 
 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-a-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 38 maximumscore 1 
Uitspraak 3 is onjuist. 
De waterkringloop zorgt ervoor dat er altijd zoet water beschikbaar is / 
door verdamping van zeewater ontstaat steeds weer nieuw zoet water. 
 
Opmerking 
Alleen als beide deelantwoorden juist zijn het scorepunt toekennen. 
 

 39 maximumscore 1 
waterscheiding 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn twee van de volgende: 
− Infiltratie zorgt voor een voorzuivering van het drinkwater. 
− Infiltratie gaat verzilting / opdringend zout water tegen. 
− Door infiltratie wordt verdroging van de duinen tegengegaan. 
− Door infiltratie wordt de zoetwaterbel aangevuld en daardoor komt de 

drinkwatervoorziening van Noord- en Zuid-Holland niet in gevaar. 
 
per juist antwoord 1 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist gevolg zijn:  
− minder infiltratie van regenwater / verdroging in het gebied 
− meer afstroom over land 
 

 42 D 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste menselijke oorzaak zijn: 
− intensievere landbouw  
− irrigatie van landbouwgrond 
− toename wateronttrekking door toegenomen bevolking langs de oevers 

van het meer 
− aanleg van dammen 
 

 44 maximumscore 1 
Niger en Nigeria 
Deze landen zijn het meest benadeeld doordat het meer daar compleet 
verdwenen is.  
 
Opmerking 
Alleen bij de juiste combinatie van landen en argument het scorepunt 
toekennen. 
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Voorbeeldopgave 13
Opgave 33 uit het centraal examen GL/TL 2013-1

 GT-0131-a-13-1-o 23 / 31 lees verder ►►►

2p 32 In de laatste zin van bron 25 wordt gezegd dat de inwoners van 
Bundanoon een wereldwijd debat hebben geopend over de gevolgen van 
flessenwater op het milieu. Niet alleen het water staat ter discussie, maar 
ook de plastic verpakking. 
 Geef twee voorbeelden van een gevolg op het milieu wereldwijd van 

het gebruik van plastic waterflessen. 
 
bron 27  
Getijdenenergie 
 

 

In Frankrijk is een project gestart waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
verschillen in waterhoogte. Het gaat om een grote dobber die op de 
oceaan drijft. Hierbij wordt golfkracht, die ontstaat door stroming tijdens 
getijden, omgezet in elektrische energie.  

bron 28 
Getijdentabel van Hamburg (Duitsland) en Le Havre (Frankrijk) 
 
 Hamburg Le Havre 
13 september 
2011 

Tijd Waterstand in 
meters 

Tijd Waterstand in 
meters 

Laagwater 01:05 0,4 07:05 1,40 
Hoogwater 06:11 3,9 12:03 7,71 
Laagwater 13:16 0,4 19:20 1,49 

 
1p 33 In de zoektocht naar duurzame energie zoeken landen naar een systeem 

dat voor hen zo gunstig mogelijk is. Zo heeft Frankrijk gekozen voor 
getijdenenergie zoals te zien is in bron 27. Duitsland daarentegen heeft 
gekozen voor windmolenparken. 
 Geef een argument vanuit bron 28 waarom Frankrijk eerder zal kiezen 

voor een getijdencentrale dan Duitsland. 
 

1p 34 Getijdencentrales hebben ten opzichte van windmolenparken voordelen 
en nadelen. 
 Geef een voordeel van een getijdencentrale ten opzichte van een 

windmolenpark. 

Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-a-13-1-c 8 lees verder ►►► 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist tegenargument zijn: 
− Grondwater dat gewonnen wordt uit de diepe ondergrond wordt weer 

aangevuld met regenwater / grondwater van elders. 
− Dit is een momentopname. Andere (delen van de) jaren hebben  

minder / geen neerslagtekort. 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn twee van de volgende: 
− Bij de productie van plastic flessen komen schadelijke stoffen vrij, die 

het milieu verontreinigen. 
− Plastic wordt niet afgebroken en blijft in het milieu aanwezig. 
− Plastic flessen eindigen vaak als zwerfvuil. 
− De productie van plastic flessen vraagt veel grondstoffen. 
 
per juist antwoord 1 
 

 33 maximumscore 1 
Aan de Franse kust / in Le Havre is een veel groter verschil tussen eb en 
vloed / hoogwater en laagwater dan aan de Duitse kust / in Hamburg. 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De eb- en vloedbeweging is er altijd / de wind waait niet altijd. 
− Getijdencentrales veroorzaken minder horizonvervuiling dan 

windmolens. 
 

 35 maximumscore 2 
• Een voorbeeld van een argument waardoor kernenergie kan worden 

gezien als duurzaam is: 1 
Er worden bij de opwekking van stroom geen broeikasgassen uitgestoten. 
 
• Voorbeelden van een argument waarom kernenergie niet duurzaam is 

zijn: 1 
− De grondstof voor kernenergie (uranium) kan opraken. 
− Bij kernenergie blijft een radioactieve reststof over die schadelijk kan 

zijn voor het milieu. 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 2 
• letter D 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat bij letter D water gedurende lange tijd 

wordt vastgehouden in de vorm van ijs 1 
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vragen over topografie

In de syllabus is bij exameneenheid ‘Leesvaardigheden in het vak aardrijkskunde’ opgenomen 
welke topografische basiskennis bekend verondersteld wordt. Deze basislijst is identiek aan de 
topografielijst voor het basisonderwijs. 

Daarnaast is bij de thema’s specifiek vermeld welke topografische kennis naast de basislijst 
aan de orde is. Dit biedt duidelijkheid aan de leerlingen: andere topografische items  
zullen niet gevraagd kunnen worden, en het biedt duidelijkheid aan de docenten: van 
leerlingen wordt verwacht dat zij aardrijkskundige verschijnselen ruimtelijk kunnen  
plaatsen (aanduiden/lokaliseren) en dat zij de topografie die in de lijstjes zijn opgenomen 
daarbij als referentiekader kunnen hanteren. 

De topografie en de topografische kennis zal in een centraal examen functioneel getoetst 
worden, dat wil zeggen in relatie tot een aardrijkskundig verschijnsel of lokalisatie in een 
gebied. In de syllabus zijn alleen die topografische items opgenomen die een functionele 
relatie hebben met het betreffende thema of de daarbij genoemde aardrijkskundige  
verschijnselen. 

4.7
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Voorbeeldopgave 14

 GT-0131-vb-15-o 29 / 29 lees verder ►►►

bron 37 
De vijf nationale centrale steden in China 
 

4000 800 km

Beijing
Tianjin

1

3

2

 
De nationale centrale stad is een ‘Nationaal stedelijk systeemplan’ waarin 
vijf grote stedelijke gebieden een belangrijke functie hebben bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van taken op politiek, economisch en cultureel 
gebied. De vijf nationale steden zijn: Beijing, Tianjin, Shanghai, 
Guangzhou en Chongqing. 
 
 

1p 47 De kaart in bron 37 laat de vijf nationale centrale steden in China zien. De 
Chinese overheid bepaalt met haar nationaal stedelijk systeemplan hoe 
de vijf nationale steden binnen het overheidsbeleid de grote groei van 
steden kunnen regelen.  
De nationale steden Tianjin en Beijing zijn al aangegeven. 
Achter welke letter staat de juiste combinatie van plaats en ligging van de 
andere drie nationale steden? 
 

 Guangzhou Chongqing Shanghai 
A  1 2 3 
B  2 1 3 
C  2 3 1 
D  3 1 2 
E  3 2 1 

  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift. Correctievoorschrift

 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

GT-0131-vb-15-c 11 lees verder ►►► 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat China voldoende voedsel / een groot 
deel van het voedsel voor de eigen bevolking wil produceren / niet 
afhankelijk wil worden van import van voedsel uit het buitenland. 
 

 44 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een voordeel voor de luchthaven zijn: 1 
− Op de nieuwe locatie is meer ruimte voor grotere vliegtuigen en er zijn 

uitbreidingsmogelijkheden. 
− betere bereikbaarheid van de luchthaven 
− minder kans op ongelukken / betere veiligheid 
• Voorbeelden van een voordeel voor de bewoners zijn: 1 
− minder geluidsoverlast 
− minder vervuiling 
− Door het verdwijnen van het vliegveld uit de stad ontstaat er ruimte 

voor andere bestemmingen. 
 

 45 maximumscore 2 
• China heeft een eenpartijstelsel / heeft een communistisch systeem 1 
• De Chinese centrale overheid bepaalt als enige het beleid. / De 

besluitvormingstrajecten zijn veel korter dan in Nederland. / Er zijn 
geen lange inspraak- en bezwaarprocedures. 1 

 
 46 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn twee van de volgende: 
− Er is gekozen voor ecologische landbouw. 
− Er is voor gekozen een metro / openbaar vervoer aan te leggen naar 

Shanghai. 
− Men heeft ervoor gekozen om wonen en recreatie dicht bij elkaar te 

plaatsen (waardoor er minder gereisd hoeft te worden). 
 
per juist antwoord 1 
 

 47 D 
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Tot slot 

Met het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo verandert ook het centraal examen. 

Kort samengevat: 
 − Er zijn drie thema’s in plaats van twee en bij elk thema worden de begrippen  

en aardrijkskundige verschijnselen expliciet vermeld. 
 − Bij de thema’s worden ook de toepassingsregio’s vermeld.
 − Er wordt gebruikgemaakt van het wisselen van schaalniveaus en leerlingen moeten begrip-

pen op verschillende schaalniveaus en in verschillende gebieden kunnen toepassen.

Maar veel blijft ook bij het oude, zoals:
 − De opzet met open en gesloten vragen blijft hetzelfde. 
 − De lengte van het examen verandert niet.
 − De vraagtypes uit de bestaande examens komen ook voor in dit nieuwe examens. 
 − Voor GL/TL blijft bij elk thema ook verrijkingsstof (nu casus genoemd).

De voorbeelden in deze brochure en in het voorbeeldexamen zijn niet volledig, maar geven 
wel de richting aan voor de centrale examens van de komende jaren. 

Met dit nieuwe examen blijft aardrijkskunde de komende jaren weer in de pas met de ontwik-
kelingen op de wereld. Veel op aarde verandert, maar er blijft ook veel hetzelfde! 

Zo blijft aardrijkskunde ‘kijken naar een veranderende wereld’.

Meer informatie over het examenprogramma aardrijkskunde vmbo
 − examenprogramma aardrijkskunde vmbo 2015 zie www.examenblad.nl 
 − syllabus aardrijkskunde vmbo 2015 zie www.examenblad.nl 
 − voorbeeldexamens zie www.cito.nl:

 − Het voorbeeldexamen vmbo-GT kunt u vinden via www.cito.nl > centrale examens > 
schriftelijke en praktische examens vmbo > voorbeeldexamens

 − De cbt-voorbeeld examens BB en KB kunt u vinden op www.cito.nl > centrale examens 
> digitale examens vmbo > voorbeeldexamens

 − handreiking schoolexamen aardrijkskunde vmbo zie www.slo.nl > voortgezet > vmbo > 
schoolexamen > handreikingen

http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.cito.nl
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo.aspx
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens.aspx
http://www.slo.nl


EEn niEuw cEntraal ExamEn aardrijkskundE vmbo 33

Bijlage ‘Beschrijving van de vraagtypen’

vraagtype Beschrijving

1. Beschrijven Een voorstelling geven van een aardrijkskundig verschijnsel, proces en/of  
vraagstuk in woord, cijfers en/of beeld (inclusief kaarten). onder beschrijven  
valt ook herkennen.
–   wat is daar/waar is dat? 
–    herkennen in of weergeven met behulp van tekst, cijfers, kaart, foto’s enz.

2. Verklaren uitleg geven van samenhangen tussen aardrijkskundige verschijnselen en  
hoe aardrijkskundige processen werken. Het kan gaan om oorzaak-gevolg  
relaties (causale verklaring), functionele relaties (functionele verklaring) of  
om ontwikkelingen in de tijd (historische verklaring [– dat is wat anders]).
–    waarom is dat daar/waarom is dat daar zo?
–    uitleg geven van samenhangen in tijd en/of ruimte

3. Waarderen Bij ontwikkeling(en), plan(nen) en maatregel(en) voor- en nadelen herkennen  
vanuit verschillende dimensies (natuur, economie, cultuur en politiek) en  
argumenten geven bij het maken van keuzen.
–    is het daar gewenst/is het daar zo gewenst?
–    argumenten geven

4.  Problemen oplossen/
adviseren

Een gewenste aanpak (plan, maatregel) voor een vraagstuk voorstellen en  
daarvoor argumenten geven.
–    wat kan daar/waar kan dat?
–    gewenste aanpak voorstellen met argumenten

5. Voorspellen Een verwachting uitspreken over een aardrijkskundig verschijnsel, proces of  
vraagstuk en daarvoor argumenten geven.
–    waar kan dat toe leiden/waartoe kan dat leiden?
–    verwachting uitspreken met argumenten


