
 

 

 

 

 
MINISTERIE VAN  

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet van de Minister 

 

 
  Aan de scholen voor HAVO-VWO  

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Landsexamencommissie  

 

Ter attentie van de secretaris van het eindexamen  

Onderwerp:                                               Kenmerk:                                 Datum  

Aardrijkskunde VWO tv1                     2021/ETE-99-18 2 juni 2021  

 
Geachte dames en heren,  

 

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

tijdvak de volgende wijziging en aanvulling aangebracht dienen te worden.  

Vraag 1 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Eerste bolletje: Economische groei in opkomende landen.  

 

Vraag 8:  

Bij het eerste aandachtsstreepje staat: een veranderingen …  

Dit moet zijn een verandering …  

De kandidaten moeten dus één verandering geven. Het correctievoorschrift geeft ook 1 punt voor dit 

onderdeel.  

 

Vraag 13 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Eerste bolletje: Dit deel van Afrika ligt dicht bij de evenaar / het equatoriaal minimum (waardoor het een 

deel van het jaar onder invloed staat van de ITCZ / de zuidwestmoesson)  

 

Vraag 19 (Aanvulling):  

Ook goed rekenen:  

Tweede bolletje: het stroomgebied van de Amazone ligt (in tegenstelling tot de stroomgebieden van de 

Orinoco en de Paraná) rond de evenaar / staat het hele jaar door onder invloed van de ITCZ / heeft een 

Af klimaat (waardoor de neerslag door het jaar heen regelmatig is)  

 

Ik verzoek u dit bericht zo spoedig mogelijk door te geven aan de examinatoren en gecommitteerden van 

het vak Aardrijkskunde VWO.  

 

Namens de examencommissie,  

 

Hoogachtend,  

 

Mevrouw E.A.R. Padilla-Bomberg  

Hoofd ET, 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. 
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