
2022– havo – Advies CE Aardrijkskunde 1e  tijdvak 
Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde havo  
 
Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift havo 2022. Dit advies is 
opgesteld door de docenten aardrijkskunde die bijeenwaren op de door het KNAG 
georganiseerde landelijke examenbespreking havo d.d. 17 mei 2022. Deze docenten waren de 
afgevaardigden van de regionale besprekingen.  
 
Opmerking: indien er in het correctievoorschrift sprake is van ‘een juiste … ’ dan zijn er 
meerdere antwoorden mogelijk. Deze worden verder niet genoemd, zie artikel 3.3 van het 
correctievoorschrift voor toelichting. 
 
De verantwoordelijkheid voor de correctie berust bij de examinator en gecommitteerde. 
 

Vraag China in de Hoorn van Afrika  
1. Antwoorden die ingaan op lage lonen niet goedkeuren (onder andere omdat 

China ook lage lonen kent). 

2. 4e streepje: 
Aanvulling: /is al een marinebasis gevestigd. 

4. Eerste bolletje:  
"die profiteren van deze investeringen" mag tussen haakjes gelezen worden. 
Tweede bolletje: 
Aanvulling: /India heeft (als opkomende economie/BRIC land) de havens van 
China niet nodig.  

 

Vraag Globalisering van het internet 
7. Antwoorden die ingaan op het leggen van contact (met potentiële 

werkgevers/huwelijkspartners) goedkeuren.  

8. Aanvulling: /overheden willen voorkomen dat inwoners migreren. 
 

Vraag Graslanden in de wereld 
10. Eerste streepje en vierde streepje: 

Periode mag tussen haakjes gelezen worden. 

11. Eerste streepje: 
Aanvulling: /verschuiving van de ITCZ 

12. Het (versterkte) broeikaseffect mag als menselijke oorzaak of als natuurlijke 
oorzaak worden goed gerekend. Het broeikaseffect mag niet twee keer als 
dezelfde oorzaak worden gebruikt. 

 



 

Vraag De Mount Everest 
13. Euraziatisch plaat niet goed rekenen. 

16. Voor een antwoord met een juist argument maar vanuit een onjuiste dimensie 
het punt toekennen. Een juist argument is doorslaggevend.  

 

Vraag Handelspartners van Brazilië 
18. Antwoorden met een juiste beredenering over de samenstelling van de handel 

in relatie tot welvaart goed rekenen.  

Antwoorden moeten specifiek ingaan op handel. 

20. Eerste streepje: 
Toenemende mag tussen haakjes gelezen worden.  
Antwoorden die ingaan op de groei van de (arbeids-)bevolking waardoor 
Brazilië meer produceert en exporteert goed keuren.  

 

Vraag Duinen in Brazilië 
22. Eerste bolletje: 

Je mag harde wind tussen haakjes lezen. 
 
Verzilting niet goed rekenen, want er wordt zoetwater aangevoerd vanuit de 
rivier, verzilting vanwege wind is te beperkt. 
 
Er is een vraag hierover aan het CvTE gesteld. 

23. Tweede bolletje: 
Toevoeging: / niet naar het onbekend duingebied gaan.  

 

Vraag Waterbeleid IJsselmeer 
24. In het stroomgebied van de IJssel en/of Rijn tussen haakjes lezen.  

 
Er mag (Noordwester)storm gelezen worden.  
 
Er is een vraag hierover aan het CvTE gesteld.  

25. Antwoorden die enkel maanden benoemen niet goed rekenen. 
 

26. Juiste omschrijvingen van de begrippen retentiebekken en zoetwaterbuffer 
goed rekenen. 
 
Leerlingen moeten voor 2 scorepunten beide streefpeilen duidelijk hebben 
gemaakt. Voorbeeld: in de zomer is het streefpeil van het IJsselmeer hoger om 
een zoetwatervoorraad te hebben en in de winter is dat niet nodig, slechts 1 
punt toekennen.  



 

 

 

Vraag Sittard: Zitterd Revisited 
28. Antwoorden die ingaan op het gevolg van suburbanisatie en daardoor het 

verschuiven van voorzieningen naar de rand van de stad, goed rekenen.  

Antwoorden die ingaan op de bereikbaarheid vanuit omliggende dorpen goed 
rekenen.  

Behoud van de binnenstad goedkeuren. 

Antwoorden die enkel ingaan op bevolkingskrimp niet goedkeuren. 

29. Er is een vraag hierover aan het CvTE gesteld. 
30. Jonge stellen/yuppen/dinky’s goed rekenen als een juiste bewonerskenmerk.  
31. Schootsvelden en Ligne mag tussen haakjes gelezen worden.  

 


