
 

 

2022 – vwo – Advies CE Aardrijkskunde 2e tijdvak 
Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG Aardrijkskunde vwo  
 
Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift vwo 2022. Dit advies is 
opgesteld door de docenten aardrijkskunde die bijeenwaren op de door het KNAG 
georganiseerde landelijke examenbespreking  vwo d.d. 23 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 in principe verder niet genoemd, zie artikel 3.3 
van het correctievoorschrift voor toelichting. 
 
De verantwoordelijkheid voor de correctie berust bij de examinator en gecommitteerde. 
 

Vraag Regionale VN-ontwikkelingsindex 
1. - 

2. - 

3. Beide bolletjes: voor het antwoordmodel kan ook gelezen worden: eerste 
bolletje: China neemt een semi-perifere positie in binnen het wereldsysteem en 
regio X neemt een centrumpositie in binnen China; tweede bolletje: Zuid-Korea 
neemt een centrumpositie in binnen het wereldsysteem en regio Y neemt een 
perifere positie in binnen Zuid-Korea. Beide bolletjes 1p, maximaal 2p. 
 
China als BRIC-land of NIC niet goed rekenen. 

4. Tweede bolletje: 'kustregio' hoeft niet herhaald te worden. 

 

Vraag Wereldstad Istanbul 
5. - 

6 - 

7. Juiste argumenten zijn ook: 
- Dat het veel geld kost. 
- Dat oorlogsschepen uit andere landen dan de omringende landen nu ook 
mogen doorvaren, met gevaar voor de veiligheid / stabiliteit van de stad / 
regio. 

8. Eerste bolletje: verklaringen die ingaan op andere aspecten van de afname van 
de relatieve afstand ook goed rekenen. 



 

Vraag Endogene krachten in Yellowstone National Park 

9 Eerste bolletje:  / gesteentetype is ook goed. 
10. Een ander juist verschil is: bij subductiezones zijn meerder platen betrokken en 

bij hotspots meestal maar één. 

11. Correctievoorschrift aanhouden. 
12. - 

 

Vraag Paleogeografie van Nederland 
13. Afbuiging door ijs is onjuist. 

14. CvTE heeft een tweede aanvulling gegeven op het correctievoorschrift, 
namelijk: 
‘Op pagina 8 van het correctievoorschrift, bij vraag 14 moet altijd 1 scorepunt 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en 
ongeacht het gegeven antwoord. 
Toelichting: De codes die verbonden zijn aan de klimaatgebieden van Köppen 
zijn niet opgenomen in de syllabus.’ 

15. Je kunt ook lezen/ook goed rekenen: 

Bij het eerste bolletje: bij het Midden- en Laat Atlanticum was er getijdegebied 
waar klei afgezet werd. 

Bij het tweede bolletje: bij het Subatlanticum was het moerasgebied waar veen 
ontstond. 

16. Eerste bolletje: / Kwartair / Midden-Pleistoceen 
 
Tweede bolletje: / Gaasterland (zonder haakjes) 

 

Vraag 'Wie is de mol?' in Colombia 

17. - 
18. Andere juiste verschillen zijn:  

- In de Centrale Cordillera komt meer vulkanisch gesteente voor en in de 
Oostelijke Cordillera meer metamorf gesteente. 
- De Centrale Cordillera ontstaat door subductie en de Oostelijke Cordillera door 
het botsen van stukken continentale korst. 

Antwoorden die ingaan op de verschillen in hoogte tussen de Cordillera's niet 
goed rekenen. 

19. Ook juist is dat in Medellín in het gehele jaar meer neerslag valt door stuwing. 

https://www.examenblad.nl/examendocument/2022/cse-2/aardrijkskunde-vwo/tweede-aanvulling/2022/vwo/f=/VW-0131-a-22-2-c-A2.pdf


 ITCZ mag ook worden omschreven als (de zone van) tropische lage 
drukgebieden. 

20. Er is ook een juiste redenering mogelijk die ingaat op de versterking van een 
negatief mentaal beeld van Colombia. 

 
 

 

Vraag Chili en Bolivia 

21. Lees meer stabiele / democratische. 
22. Tweede bolletje: een juist antwoord is ook dat de export van bewerkte 

goederen is afgenomen en de export van grondstoffen is toegenomen. 
23. - 
24. Bij het tweede streepje: lees: in cultuur te brengen / bereikbaar. 

 

Vraag Bevolkingsontwikkeling in de grote steden 

25. - 
26. Een juiste redenering kan ook ingaan op de sociale ongelijkheid en niet alleen 

op ruimtelijke ongelijkheid. 
 
Voor antwoorden die bij het ene bolletje op de sociale ongelijkheid ingaan en bij 
het andere bolletje op de ruimtelijke ongelijkheid met een juiste redenering 2 
punten toekennen. 

27. - 
28. - 

 

Vraag Zeespiegelstijging en deltascenario’s 

29. - 
30. - 

31. Tweede bolletje: 'ondergronds' mag tussen haakjes gelezen worden. 
32. Tweede bolletje, eerste streepje: hazardmanagement niet goed rekenen. 
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