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De relatie of het verband leggen 
tussen twee verschijnselen 
 binnen een gebied of tussen 
 gebieden.

Voorbeeld:
Naarmate er meer bossen en 
moerassen worden verwijderd, 
zal het regenwater sneller wor-
den afgevoerd naar rivieren.

Relateren Vergelijken Relaties tussen het 
bijzondere en het algemene
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Geografische werkwijzen
Geschikt voor 3/4 havo/vwo

Gebieden in hun geografische 
context plaatsen

Veranderen van ruimtelijke schaal Confronteren van dimensies
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Voorbeeld:
In het algemeen neemt het 
 geboortecijfer pas sterk af als 
een land zich economisch 
 ontwikkelt. In China gebeurde 
dit al eerder, door de daar 
 gevoerde eenkindpolitiek.

Gebieden of verschijnselen 
 vergelijken in ruimte en tijd.

Voorbeeld:
Op dezelfde breedte heerst in 
West-Europa een zeeklimaat en 
in Rusland een landklimaat.

Een gebied indelen in deel-
gebieden en toedelen tot 
een groter geheel.

Voorbeeld:
Gelderland bestaat uit de deel-
gebieden: Veluwe, Achterhoek 
en Betuwe en is toe te delen 
tot Nederland.
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Voorbeeld:
Geef twee argumenten die de Nederlandse 
regering heeft gebruikt om hun keuze om te 
stoppen met het groeikernenbeleid te 
onderbouwen. (2p)

Geef een 
oorzaak / reden / 
argument

Antwoord:
•	 het	groeikernenbeleid	leidde	tot	filevorming	(1p)
•	 het	groeikernenbeleid	leidde	tot	een	grote	uitstoot	

van broeikasgassen (1p)

Voorbeeld:
Leg uit dat de bevolkingsopbouw van Nederland 
de komende decennia de economische groei zal 
 afremmen. 
Je uitleg moet een oorzaak- gevolgrelatie bevatten. 
(2p)

Leg uit Antwoord:
•	 Oorzaak:	In	de	komende	decennia	zal	er	sprake	
 zijn van vergrijzing (1p)
•	 Gevolg:	waardoor	hoge	kosten	gemaakt	zullen	
 worden voor gezondheidszorg/ouderenzorg (1p)
 (en dat remt de economische groei af)

Voorbeeld:
Beredeneer waarom de Nederlandse 
 regering investeert in de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte. (2p)

Beredeneer Antwoord:
•	 de	Rotterdamse	haven	is	een	belangrijke	motor	
 van de Nederlandse economie (1p)
•	 en	met	de	aanleg	van	de	Tweede	Maasvlakte	kan	

de haven deze rol in de toekomst ook spelen (1p)

Voorbeeld:
Beschrijf in drie stappen het ontstaan van 
neerslag in een lage drukgebied. (3p)

Beschrijf Antwoord:
•	 in	lage	drukgebieden	stijgt	de	lucht	op	(1p)
•	 opstijgende	lucht	koelt	af (1p)
•	 waardoor	veel	condensatie	plaatsvindt (1p)
 (en er neerslag ontstaat)

Typen geografische vragen
Hulpkaart Toetsen • Geschikt voor 3/4 havo/vwo


