
2023– vwo – Advies CE Aardrijkskunde 1e  tijdvak 

Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde vwo  

 

Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift vwo 2023. Dit advies is 

opgesteld door de docenten aardrijkskunde die bijeen waren op de door het KNAG 

georganiseerde landelijke examenbespreking vwo d.d. 16 mei 2023. Deze docenten waren de 

afgevaardigden van de regionale besprekingen.  

 

Opmerking: indien er in het correctievoorschrift sprake is van ‘juist(e) ... zijn’ 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 Chokepoints: wereldwijde maritieme knelpunten 

1. De volgorde is niet van belang voor het toekennen van punten (bij vier 
antwoorden). 

3. Antwoorden die ingaan op de keuze vanuit ‘sommige schepen’ goedkeuren.  
 
Antwoorden die ingaan op een nadeel of risico van(uit) land(en) afkeuren. 

  

Vraag Migratie naar de Arabische Golfstaten 

5. Antwoorden die technologische ontwikkelingen in de Golfstaten noemen die 
daar zorgen voor werkgelegenheid en waardoor dus migranten worden 
aangetrokken, goedkeuren. 

6. Antwoorden die in plaats van op ruimtelijke segregatie meer ingaan op sociale 
polarisatie goedkeuren. 

8. Argumenten die gebaseerd zijn op de definitie van een wereldstad goedkeuren. 

 

Vraag De Volga en de Kaspische Zee 

9. 

Er is een vraag hierover aan het CvTE gesteld, reactie volgt.  
 
De aanvulling op het correctievoorschrift is reeds gepubliceerd op 
examenblad.nl 

10. Hanteer het correctievoorschrift. 

 

Vraag Portugal, surfers paradise! 

14. Eerste bolletje: 
Antwoorden die uitgaan vanuit lagedrukgebieden zijn ook goed, mits juist 
geformuleerd. 
Antwoorden die alleen ingaan op verschuiving van de ITCZ niet goedkeuren. 

16. Eerste bolletje: 
Lees 'het zeewater (ten zuiden)'. 



17. Antwoorden met kalkhoudend sediment goedkeuren.  

 

Vraag Aardolie in Zuid-Amerika 

18. Antwoorden die bij de politieke dimensie ingaan op corruptie binnen regeringen 
goedkeuren. 

20. Eerste bolletje: 
Lees '(voorland)bekken'. 
 
Tweede bolletje: 
Antwoorden die ingaan op veenvorming niet goedkeuren.  

21. Hanteer het correctievoorschrift. 

23. Tweede/derde bolletje: 
 
Juiste negatieve gevolgen kunnen betrekking hebben op de verschillende 
dimensies. 

 

Vraag Waterbeheer in Fryslân 

25. Eerste bolletje:  

Een goed antwoord kan ook zijn dat de duinen (niet door het Waterschap) maar 
door Rijkswaterstaat worden beheerd. 

Antwoorden die benadrukken dat natuurgebieden zoveel mogelijk in hun geheel 
binnen een beheergebied zijn ondergebracht kunnen goed gerekend worden. 

27. Antwoorden die ingaan op voorbeelden uit de bron waarbij sprake is van 
integraal waterbeheer, goedkeuren. 

 

Vraag Verdozing van het Nederlandse landschap 

29. Tweede bolletje:  

Antwoorden met lage grondprijzen ook goedkeuren.  

30. Antwoorden goedkeuren waaruit in twee stappen met een juiste redenering 
blijkt dat (fysieke) winkels minder aantrekkelijk worden. 

 


