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Examenvoorbereiding: H5 (H7)/ V6(H8)

Nina is geslaagd. De vlag kan 

uit.

Dat gaat jou toch ook lukken!!

Hoofdstukje met tips voor het   

maken CE



Niet vandaag!

Leerstof herhalen

begrippen leren

samenvatting bekijken

digitale 

bronnen 

aanklikken
Examens 

doornemen



Leerdoelen

Als je deze presentatie hebt bekeken:

• weet je in welk volgorde je een vraag met een bron moet bestuderen;

• herken je de signaalwoorden

• kun je signaalwoorden gebruiken in jouw antwoorden

• kun je een aantal aardrijkskundige werkwijzen toepassen

digitale 

bronnen 

aanklikken
Examens 

doornemen

https://www.youtube.com/watch?v=scOR8AjhkLo&t=380s


Klein maar belangrijk

-

Tips en tops

voorbereiding examen

- aanpak van examen

-’’lees goed en pluk dat   

laaghangend fruit’

-’meneer, ze vroegen helemaal 

niet wat ik geleerd heb’ 

vaardigheid toepassen leerstof    

ontbreekt!!



Bron 1



Examentraining klas 4 

Bronnen



Examentraining V4 Domein Aarde, Klimaten

Gebruik bron 48, 50 en GB 230.

Addis Abeba heeft een Cw- klimaat

9. Leg uit waarom de neerslag in Addis Abeba het 

hoogst is in de zomer. Je uitleg bevat een oorzaak-

gevolgrelatie.

De verwachting is dat door klimaatverandering in 

Ethiopië de temperatuur zal stijgen en de neerslag 

zal dalen.

10. Beredeneer welke ontwikkeling een groter 

probleem voor Addis Abeba en het omringende 

platteland zal zijn.

Bron 50
Klimaatgrafiek

TIP: oefen met de Examentraining van hoofdstuk 1 t/m 3  uit je boek!



Analyseren van de bron en lezen van de vraag

digitale 

bronnen 

aanklikken
Examens 

doornemen

Volgorde van aanpak

1. Bekijk eerst de bron. 

Dus  titel en bijschrift> grootheid waarin cijfers zijn uitgedrukt> legenda>  

inhoud aflezen. 

2. Lees de intro bij de vraag

3. Dan pas ga je naar de vraag.

4. Vergelijk de bron met de vraag. Welke info uit de bron kan ik gebruiken om de 

vraag te beantwoorden?

https://www.youtube.com/watch?v=YdKT_jzuoAk&t=147s


Bronnen lezen / analyseren

Gebuik bron 1 

Opgave 7 Waterveiligheid in 

Rotterdam

Stelling: uit bron 1 kun je de conclusie 

trekken dat het programma Ruimte 

voor de Rivier in Nederland

succesvol is.

Geef

-een argument voor deze stelling;

-en argument tegen deze stelling.



Opgave 1 – Noodweer in Rio (SE Brazilië  5  havo)

Vraag 4 (2p) 

Intro

Om de woonsituatie van de laagste 

inkomensgroepen te verbeteren, hanteert 

de Braziliaanse overheid verscheidene 

strategieën. Met ‘slumupgrading’ wordt 

geïnvesteerd in reeds bestaande 

woonwijken.

.  

Bron:   -lezen titel of bijschrift

-legenda etc.

.

Vraag

Leg uit waarom dankzij ‘slumupgrading’ 

de vooruitgang in een favela in een 

stroomversnelling raakt maar het risico op 

aardverschuivingen groot blijft
-welke info uit de bron kun je 

gebruiken ?



Twee soorten signaalwoorden:

Wat-woorden

woorden die aangeven  hoe je de vraag moet 

antwoorden? Gaat dus over de vorm van het 

antwoord

Beschrijf..

Hoe-woorden

Woorden die aangeven wat je moet antwoorden.

Gaat dus over de inhoud van het antwoord.

Beschrijf vanuit de sociaal-culturele dimensie..

https://www.youtube.com/watch?v=YdKT_jzuoAk&t=147s


Signaalwoorden

• Hiermee start 

de vraagzin!

Woorden die aangeven hoe je moet antwoorden?

-beschrijf

-geef / geef aan *

-orden / juiste volgorde** 

-leg uit / verklaar

-beredeneer

-beargumenteer

-beoordeel

Hoe-woorden

Elke vraagsoort stelt 

eisen aan de manier van 

antwoorden.

(zie Vraagsoorten 

buiteNLand OB achterin)

**logische of chronologische volgorde

* vraag bestaat vaak uit meerdere samenhangende 

subvragen



Hawaii en de Azoren

• Gebruik de atlas 

• Hawaii, dat in de Grote Oceaan ligt, heeft vaker te maken met tsunami’s dan de 

Azoren die in de Atlantische Oceaan liggen.

• Leg uit waarom Hawaii vaker te maken heeft met tsunami’s dan de Azoren

• Antw.

Oorzaak:  

Gevolg

De Grote Oceaan wordt omringd door subductiezones en 

de Atlantische Oceaan niet. 

Hierdoor komen aan de randen van de Grote Oceaan zware 

zeebevingen voor waarbij tsunami’s kunnen ontstaan 



V6. Vergelijken van Amerikaanse steden

Bekijk bron 25 en gebruik GB 207/ GB 

189

Het aandeel Afro- Amerikanen in de 

drie steden verschilt sterk.

Opvallend is het verschil tussen 

Washington en Los Angeles.

4. Geef hiervoor een historische

reden.

Bron 25
Etnische samenstelling van drie steden

5. Opvallend is het verschil in het   

aandeel latino’s tussen Washington 

en Los Angeles.

Beredeneer dit verschil vanuit de   

geografische dimensie.



Signaalwoorden CE V6 2019 

• Intro

• Gebruik de bron 3. In de jaren 90 van de 

vorige eeuw heeft de gemeente Emmen, 

in samenwerking met woningcorporaties, 

een stadsvernieuwingsprogramma 

uitgevoerd om de leefbaarheid in een 

aantal wijken te verbeteren. In Angelslo is 

dit maar gedeeltelijk gelukt. 

• 29 Beredeneer met een van de 

woningkenmerken dat het voor de 

gemeente Emmen lastig is om de 

leefbaarheid in Angelslo te verbeteren.
Een juiste redenering is: 

De gemeente Emmen kan alleen (huur)woningen 

opknappen  die in bezit zijn van woningcorporaties (1).In 

de wijk Angelso bestaat een groot deel van de woningen 

uit koopwoningen. Die  door gemeente niet zomaar 

opgeknapt kunnen worden

situatiebeschrijving

conclusie



Werken met  signaalwoorden:

Wat-woorden

Hoe-woorden

1 Hoe herken je ze?

2 Hoe moet je ze   

gebruiken?



Opsporen en high lighten signaalwoorden

Gebruik bron 5 en 6 Gebruik bron 5 en 6

https://www.youtube.com/watch?v=YdKT_jzuoAk&t=147s


Inhoudelijk: geografische signaalwoorden

Rangorde zes meest gebruikte geografische signaalwoorden op CE.

1. dimensie*: beredeneer vanuit de politieke dimensie waarom in Afrikaanse landen veel meer 

talen worden gesproken dan in Europese landen. 

2. geografische kernbegrippen**: Leg uit of de demografische druk in 

China zal toe- of afnemen? Noem eerst het nummer van de 

gebruikte bron.

3. fysisch- /sociaal geografisch:Gebruik de kaartenkatern. Geef vanuit  sociaalgeografisch 

oogpunt een argument om Groenland in te delen bij Europa.

** Altijd in toepassingsfeer, er wordt zelden gevraagd naar de letterlijke betekenis van een begrip!. 

*Komt op examen vaakst voor. Havo: ook politieke dimensie m.n. bij Brazilië

https://www.youtube.com/watch?v=YdKT_jzuoAk&t=147s


Inhoudelijk: geografische signaalwoorden 

4. situatiebeschrijving: Het stadje is gebouwd op vulkanisch gesteente. Geef hiervoor een 

verklaring a.d.h. van een plaattektonische situatiebeschrijving.

5. ligging :absoluut en relatief:  b.v positie van havenstad Rotterdam>wisselen van schaal!

:geef een liggingskenmerk waardoor Zuid-Afrika na 1990  uitgroeide tot een van de 

BRICS-landen 

6 gebiedskenmerken: Noem een fysisch- en een sociaal- geografische kenmerk van Japan 

dat de ruimtelijke spreiding van het spoorwegnetwerk sterk bepaalt.



Voorbeeld uit Examenvoorbereiding Digitaal

Opgave 4

Gebruik bron 3.

• 6 In 2021 is het sterftecijfer van Brazilië 7‰, 

van Nederland 8,8‰.

• Leg uit met de demografische dimensie wat 

de verklaring is voor dit verschil. Noteer  eerst 

welk inhoudelijke signaalwoord  hier van 

belang is.

Antw. Demografische dimensie'. 

Brazilië heeft een veel jongere bevolking dan 

Nederland (oorzaak). De sterftekans per 1000 

inwoners is hierdoor in Brazilië lager is dan in 

Nederland(gevolg).#

#Wat  is het kenmerk van een  inhoudelijke

signaalwoord? Is je antwoord compleet?#

Digitale versie?> wordt  Tip toegevoegd.



Individueel verder oefenen

• 1.  Examenvoorbereiding: oefenen met  het 

opdrachtdeel van dit hoofdstukje. 

• DIGITAAL

• 2. Examensprint op de site van buiteNLand> 

wel inlog nodig.

•

• 3. Dia 24 tot en met 32

• Oefenen met de aardrijkskunde kennisclips 

van Roy Helmerhorst

• https://aardrijkskundekennisclips.nl/





Examensprint & Kennisclips op YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA
https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA
https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA








Tot aan de vakantie…

• De normale situatie

‘Studiewijzer’

• Wanneer formatief?

• Wanneer summatief?

https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA


Formatief



Summatief



Daarnaast…..

• Kennisclips ‘studievaardigheden’ / o.a. 

focuswoorden/signaalwoorden en hoe maak 

je een goede aardrijkskundige samenvatting

• Iedere maandagavond live op YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_D8rVt3g7dXhPf9vrbYAgfwbvAaMfKzz
https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_D8rVt3g7dXhPf9vrbYAgfwbvAaMfKzz
https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA
https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA


Nut kennisclips 

• Leerlingen zeggen:

a. Ik raak nog meer gemotiveerd om het vak 

te leren

b. Het is net even op een andere manier 

uitgelegd dan je eigen docent

c. Het kunnen stilzetten van de docent en 

terugspoelen (timing)

d. Beeldend en maakt processen inzichtelijk

• Verzoeknummertjes?

aardrijkskundekennisclips@gmail.com OF

stuur mij even een DM op Instagram

mailto:aardrijkskundekennisclips@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC27uTOwh2cfW8lJomJck-iA

