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AARDRIJKSUNDE - VWO: VAKSPECIFIEKE INFORMATIE 2022  
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en 

Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt. Veranderingen ten opzichte van 2021 zijn 

geel gemarkeerd.  

EXAMENSTOF 

De examenstof is beschreven in de syllabus aardrijkskunde vwo 2022. 

SYLLABUS 

Ten opzichte van de syllabus vwo 2021 zijn in de syllabus 2022 enkele wijzigingen aangebracht. Het 

betreft in de meeste gevallen de toevoeging van een geografisch begrip. Zie de pagina’s 15, 16, 17, 

19, 21, 24, 40 en 46. De wijzigingen zijn geel gearceerd. 

EXAMENDOCUMENTEN: BRONNENBOEKJE EN KAARTENKATERN 

Vanaf 2021 mag de atlas bij het centraal examen aardrijkskunde vwo niet meer als hulpmiddel 

worden gebruikt. Om kaartvaardigheden te toetsen, wordt kaartmateriaal bij het examen afgedrukt. 

Dit heeft twee vormen: 

– Het bronnenboekje bij het examen; deze bijlage is uitgevoerd in kleur en zal naast de voor een 

examen aardrijkskunde gebruikelijke informatiebronnen ook kaarten bevatten, deels afkomstig 

uit de Grote Bosatlas 55e druk en Alcarta en deels uit andere bronnen; 

– Een afzonderlijk kaartenkatern als bijlage bij het examen; dit is een katern in kleur op A3-

formaat met enkele overzichtskaarten en thematische kaarten. Deze bijlage bevat kaarten 

afkomstig uit de Grote Bosatlas 55e druk en Alcarta. 

 

De inhoud van het kaartenkatern is geheim. Het katern wordt voor elk examen nieuw samengesteld 

uit kaarten uit de Grote Bosatlas 55e druk en Alcarta. Een atlas blijft noodzakelijk in de voorbereiding 

op het centraal examen. 

 

In tegenstelling tot de andere examendocumenten wordt het kaartenkatern na afloop van het examen 

niet gepubliceerd op Examenblad. De kaarten zijn raadpleegbaar in de genoemde atlassen. Ook kan 

de school beschikking houden over de tijdens het examen gebruikte exemplaren van het 

kaartenkatern. 

 

Beide bijlagen (bronnenboekje en kaartenkatern) bij het examen zijn in kleur afgedrukt. Voor 

kleurenblinde kandidaten gelden de regels zoals beschreven in paragraaf 4.6 van de brochure 

‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’ 

Nummering van bronnen in bronnenboekje 

In het centraal examen vwo 2022 zijn de bronnen in het bronnenboekje doorgenummerd. 

Doornummering van bronnen is duidelijker wat aansturing en vindbaarheid betreft. Bovendien sluiten 

we aan bij de systematiek van andere (maatschappij)vakken. 

EXAMENTIJDSTIP 

Het examen wordt afgenomen zoals vastgesteld in het rooster voor de centrale examens 2022, zie 

hoofdstuk 2 van de Septembermededeling/Maartaanvulling. 

CORRECTIEVOORSCHRIFT 

Status: regelgeving 

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een 

zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 

wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij 

contact op met het Examenloket via het contactformulier op www.examenloket.nl.  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-aardrijkskunde-vwo-2022/2022/f=/aardrijkskunde_vwo_2022_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kandidaten_met_een_9
https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket
http://www.examenloket.nl/
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Aanvullingen 

Zie paragraaf 8.4.2 van de Septembermededeling. 

ONTVANGEN VAKSPECIFIEKE MAILINGS 

Voor uw taak als examinator (corrector) van de centrale examens is het belangrijk dat u goed 

geïnformeerd bent. Dat kan via een persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvangt u 

inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van uw vak op maat, zoals bijvoorbeeld 

een test met het correctievoorschrift. Hebt u als docent nog geen persoonlijke pagina op 

Examenblad.nl waardoor u de mailings niet rechtstreeks ontvangt, laat u zich hiervoor dan 

registreren door uw examensecretaris. 
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