
 

 

2022– havo – Advies CE Aardrijkskunde 2e 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. 15 juni 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 Streaming en de muziekindustrie 
1. - 

2. Alle antwoorden dienen uit te gaan van de industrie en niet van muziekgenres. 
Ook goed rekenen: (gevolg) streamingsdiensten nemen toe. 

3. - 

4. - 
 

Vraag Verstedelijking in Afrika 
5. - 

6 - 

7. Lagos is de voormalige hoofdstad, maar dit is voor de beantwoording van de 
vraag niet van belang. 

8. Antwoorden die niet ingaan op de tijdsduur, maar wel juiste verschillen tussen stad en 
platteland noemen, kunnen goed gerekend worden. 

 

 

 

 

 



Vraag  Marsonderzoek in Utah, Verenigde Staten 

9 Tweede bolletje: schalie / kleisteen mag ook goed worden gerekend. 
10. Het tweede bolletje: ‘waardoor dalende lucht in Utah overheerst’ kan gezien 

worden als alternatief van het eerste deel ‘waardoor Utah in de regenschaduw 
ligt / aan de lijzijde ligt’. 

11. ‘bedding’ mag tussen haakjes gelezen worden. 
12. Tweede bolletje: fysische verwering is ook goed. 

 

 

Vraag Vulkanisme in Oceanië 
13. Derde bolletje: een antwoord dat alleen subductiezone noemt, is niet juist. 

Derde bolletje: een verwijzing naar de rookpluim mag goed worden gerekend. 

14. - 

15. Z. Equatoriaal is ook goed. Alleen Equatoriaal is niet goed. 

16. - 
 

Vraag Waterschaarste in de caatinga 

17. - 
18. Eerste bolletje: het antwoord hoeft niet in te gaan op de periode wanneer het 

droog is. 

19. - 

20. - 
 

Vraag Ongelijkheid in Brazilië door de tijd heen 

21. 
Eerste bolletje: het noemen van twee van de drie genoemde etnische groepen is 
voldoende. 

22. - 

23. Ook goed gerekend mag worden wanneer een leerling noteert dat er favela’s 
komen / inwoners in favela's zijn gaan wonen. 

24. - 
25. - 

 

 

 

 



Vraag Het Honigcomplex in Nijmegen 
26. Eerste bolletje, eerste streepje: ‘grondstoffen en/of producten makkelijk 

vervoerd worden’ is één antwoord en mag niet als twee aparte antwoorden 
beschouwd worden.  
  

27. - 
28. - 
29. Antwoorden die uitgaan van een ander woningkenmerk dan huurwoningen / 

goedkope woningen kunnen ook een juiste redenering opleveren. 
 

Vraag Ruimte voor de Rivier, 25 jaar later 
30. - 

31. Tweede bolletje: ontbossing is ook een juiste oorzaak. 
32.  
33. Tweede bolletje: antwoorden die ingaan op economische schade door het 

stilliggen van de scheepvaart mogen goed worden gerekend. 
+ 
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