
Vragen bij het CE aardrijkskunde vwo 2023 1e tijdvak 

ingestuurd n.a.v. de landelijke bespreking aan het CvTE. 

 

Vraag 9:  

In het kaartenkatern is bij bron 9 het verschil in kleur tussen ‘minder dan 25’ en ’25-50’ millimeter 

erg slecht te zien. Hierdoor is het onderscheid tussen grafiek A en C niet goed zichtbaar, waardoor 

deze door elkaar kunnen worden gehaald. Mogen antwoorden die A en C omdraaien ook 

goedgekeurd worden? 

 

Opmerkingen bij het CE aardrijkskunde vwo 2023 1e tijdvak 

Naar aanleiding van de landelijke bespreking zijn er enkele constateringen. Het is zinvol als deze 

worden meegenomen bij de constructie van nieuwe examens om verwarring bij leerlingen en 

frustratie bij het nakijken te voorkomen. 

Vraag 1: 

Deze opdracht schept verwarring bij leerlingen, omdat de leerlingen de letters a t/m d moeten 

noteren, maar slechts drie ervan moeten invullen. Het zou handiger zijn als leerlingen slechts drie 

van de vier letters hoeven te noteren met een antwoord. 

Tijdens het nakijken vroegen docenten zich daarnaast af of regel 3.5 hier van toepassing is. Bij het 

landelijke overleg is hiervan NIET uitgegaan, vanwege de vraagstelling. 

Vraag 17: 

De bronnen zijn slecht zichtbaar, dus lastig af te lezen voor leerlingen. Daarnaast is ‘kalkhoudend 

sediment’ een betere aanduiding dan ‘verklitten van kalksteen houdende sedimenten’ zoals gebruikt 

wordt in het correctievoorschrift. 

Vraag 23: 

Tweede en derde bolletje: 

Het correctievoorschrift gaat alleen in op de natuurlijke dimensie terwijl negatieve gevolgen vanuit 
alle dimensies, mits op regionaal schaalniveau, ook kunnen worden goedgekeurd. Het is prettig als 
een antwoord open is, de voorbeelden ook vanuit een breder perspectief worden gegeven om 
verwarring bij de correctoren te voorkomen.  
 
Vragen over schaalniveaus:  

Bij de vragen die gaan over schaalniveaus is het voor leerlingen helderder wanneer de concrete 

schaalniveaus genoteerd worden (mondiaal, continentaal, nationaal, regionaal en lokaal) in plaats 

van een omschrijving van een schaalniveau (bijvoorbeeld het woord ‘binnen’). Dit kan namelijk 

zorgen voor verschillende interpretaties tijdens het lezen.  

Algemene opmerkingen naar aanleiding van de landelijke bespreking 

Het examen was zeer lang.  

Bronmateriaal was niet altijd goed leesbaar. 



Leuk om te zien dat de vragen waren aangepast op de actualiteit. Actuele onderwerpen waaruit het 

belang en nut van aardrijkskunde helder wordt. Aardrijskunde is overal en doet ertoe. Een mooie 

reclame voor ons vak. Weinig andere vakken kunnen zo actueel zijn en ingaan op actuele 

onderwerpen. 

 

 


