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MINISTERIE VAN  

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet van de Minister 

 

 
   

 

Aan de scholen voor HAVO-VWO  

Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en de Landsexamencommissie 

 

Ter attentie van de secretaris van het eindexamen  

 

Onderwerp:                                      Kenmerk:                 Datum  

Aardrijkskunde HAVO tv1          2021/ETE-99-15 1 yuni 2021  

 

 

Geachte dames en heren,  

 

Ik deel u mee dat in het toegezonden correctievoorschrift van het examen Aardrijkskunde 

HAVO eerste tijdvak met het volgende rekening dient te worden gehouden.  

 

 

Vraag 6 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Verenigde Staten (VS) en Europa  

 

Vraag 8 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Als antwoord 'Migranten hebben geen geld om huizen te huren/kopen.' gegeven is, 1 punt 

geven, omdat dit geen (juiste) redenering is over stedelijke ontwikkeling.  

 

Vraag 12 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Oorzaak:  

- Andes gebergte ligt op een (actieve) convergente plaatgrens en Guyana en Brazilië liggen  

  niet op een plaatgrens.  

- Andes gebergte is jonger dan de hooglanden van Guyana en Brazilië.  

 

Vraag 14 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Als antwoord 'De ITCZ schuift twee keer over dit gebied en zorgt voor twee regenperiodes.' 

gegeven is, 2 punten voor geven.  

 

Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Eksamen 

Expertisecenter for Tests &  Exams           

Centro Pericial para Pruebas & Exámenes 
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Vraag 15 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Als alleen de uitleg / vorm van landdegradatie gegeven is 1 punt toekennen.  
 

Vraag 16 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

- Door ontbossing: minder leefgebied voor dieren dus minder biodiversiteit. (2 punten)  
- De biodiversiteit neemt af. (1 punt)  
 

Vraag 17 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Eerste bolletje: eenkindpolitiek, abortus legaliseren. (1 punt)  
 

Vraag 21 (Aanvulling):  

Eerste bolletje: alle kandidaten 1 punt toekennen.  

 

Vraag 22 (Aanvulling):  

In het correctievoorschrift staat de oorzaak-gevolgrelatie tussen haakjes geschreven en hoeft 

niet als zodanig expliciet genoteerd te worden.  

Als de stappen in de beschrijving van de kandidaat overeenkomen met de stappen in het 

correctievoorschrift, kunnen de punten worden toegekend.  

 

Ook goed rekenen:  

Tweede bolletje: Het vermelden van overstroming waardoor verbinding tot stand komt. (1 punt)  

 

Vraag 23 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

- de rivier(bedding) wordt opgevuld met sediment (oorzaak)  

- waardoor de stroom van de rivier wordt beïnvloed / overstromingen kunnen ontstaan  

  (gevolg)  

 

Vraag 24 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Antwoorden die duiden op politieke spanningen.  

 

Vraag 25 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Heenweg: Noordoostenwind  

Terugweg: Zuidwestenwind  

 

Vraag 28 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Eerste bolletje: India  

Tweede bolletje: Elektronica winkels en juwelierszaken en kleding.  
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Ik verzoek u dit bericht zo spoedig mogelijk door te geven aan de examinatoren en 

gecommitteerden van het vak Aardrijkskunde HAVO.  

 

Namens de examencommissie,  

 

Hoogachtend,  

 

Mevrouw E.A.R. Padilla-Bomberg  

Hoofd ETE, UO Ministerie OWCS  

 

P.S. Deze aanvulling heeft mogelijk gevolg voor de score van bepaalde kandidaten. Indien de  

WOLF-gegevens reeds ingevuld zijn, hoeft geen aanpassing in WOLF bij de betreffende vragen  

gedaan te worden.  

Indien de WOLF-gegevens nog niet ingevoerd zijn, graag deze mogelijke aanpassingen van de  

scores wel meenemen bij het invoeren.  

 

 

Dit bericht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.  


