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Vraag 22: 
Mogen antwoorden die ingaan op een onvruchtbare ondergrond goed gekeurd worden?  
 
Antwoord CvtE: 
Het stuiven van het zand door de wind en de doorlaatbaarheid van zand zorgen ervoor dat in dit 
gebied de jonge planten / zaden geen kans krijgen om uit te groeien. Bij een zoute of voedselarme 
ondergrond zou er op den duur wel zoutminnende of droogtebestendige vegetatie (die onder 
dergelijke omstandigheden kunnen kiemen) kunnen gaan groeien. Dit kiem- en groeiproces vindt 
echter niet plaats. We hebben geen aanwijzingen in de literatuur dat er hier sprake is van een zoute 
of onvruchtbare ondergrond.  Mocht u aantoonbaar bewijs hebben dat de bodem hier onvruchtbaar 
is, verwijzen we  u naar artikel 3.3. 
 
 
Vraag 24: 
Mogen antwoorden die ingaan op springvloed/springtij op de Waddenzee (en het niet kunnen 
spuien) goed gekeurd mogen worden? 
 
Antwoord CvTE: 
Antwoorden die ingaan op een opstuwende werking in de Waddenzee (waardoor er niet gespuid kan 
worden) mogen juist gerekend worden. Springvloed / springtij mogen onder deze opstuwende 
werking worden gezien 
 
 
Vraag 29: 
De vraagstelling leidt ertoe dat leerlingen enkel ingaan op de situatie van Sittard. Mag een antwoord 
dat ingaat op de bijzonderheid van de situatie van Sittard ten opzichten van andere steden, maar 
waarbij niet wordt ingegaan op de algemene regel voor steden in Nederland (eerste bolletje) twee 
punten worden toegekend?  
 
Antwoord CvTE: 
We verzoeken u het correctievoorschrift te volgen, de vraagstelling verlangt een antwoord dat ingaat 
op een vergelijking van de algemene regel met Sittard.  
Uit de testcorrectie bleek al dat leerlingen met een dergelijke vraagstelling moeite hebben. Een 
beredeneer-vraag waar ingegaan wordt op een vergelijking van twee gebieden blijkt voor leerlingen 
lastig. We nemen dit gegeven mee in de evaluatie van het examen. 
 
 
Vraag 30:  
Leeftijd doet er eigenlijk niet toe. Praktisch elke leeftijdscategorie zou hier goed gekeurd moeten 
worden. 
 
Antwoord CvTE: 
Deze reactie betreft niet een antwoord op een vraag, maar een opmerking. We kunnen de docent 
adviseren een antwoord dat ingaat op welvaart / inkomen en waaruit een kleine huishoudensgrootte 
in de leeftijdscategorie blijkt, juist te rekenen.  



Wel willen we meegeven dat vraag 30 betrekking heeft op de doelgroep (welvarende 60-plussers) 
waarvoor deze luxe appartementen werden gebouwd.   


