Examenvoorbereiding 2019 aardrijkskunde vmbo TL
Het examen aardrijkskunde bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
1. centraal schriftelijk (zitting van 150 minuten)
2. mondeling commissie-examen (25 minuten+ 25 minuten voorbereidingstijd)
centraal schriftelijk
datum: woensdag 15 mei
tijdstip: 09.00 tot 11.30 uur
locatie: havo gebouw, lokaal nog onbekend.
mondeling commissie-examen
datum: nog onbekend
tijdstip: nog onbekend
locatie: nog onbekend
Bosatlas 54e druk ligt klaar in voorbereidingsruimte en examenruimte
alle examens
meenemen:
 kaartje met naam, niveau, examennummer, ED-nummer
 identiteitsbewijs
 pennen, blauw/zwart
 tekenpotlood
 kleurpotlood, blauw/rood
 vlakgom
 rekenmachine
 woordenboek Nederlands
1. centraal schriftelijk
Het centraal schriftelijk heeft betrekking op de volgende domeinen:
 Leervaardigheden van het vak aardrijkskunde
 Weer en klimaat
 Water
 Bevolking en ruimte
 Casus weer en klimaat: extreme weersomstandigheden
 Casus water: watermanagement
 Casus bevolking en ruimte: bevolking en ruimte in grootstedelijke gebieden
2. mondeling commissie-examen
 Leervaardigheden van het vak aardrijkskunde
 Weer en klimaat
 Bronnen van energie
 Water
 Arm en rijk
 Bevolking en ruimte
 Grenzen en identiteit
 Casus weer en klimaat: extreme weersomstandigheden
 Casus bronnen van energie: Energiebeleid
 Casus water: watermanagement
 Casus arm en rijk: arm en rijk en gezondheidszorg
 Casus bevolking en ruimte: bevolking en ruimte in grootstedelijke gebieden
 Casus grenzen en identiteit: regionale identiteit
 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 Vaardigheden in samenhang

1. Centraal schriftelijk examen
 Ruim voordat de examenperiode begint, kun je oefenen met oude examens. Deze zijn te
vinden via www.examenblad.nl.
 Je kan het boekje samengevat kopen.
 Wanneer je een memorystick meeneemt, kan de docent een aantal relevante PowerPoints op
de stick zetten.
2. mondeling commissie-examen
 Het mondeling commissie-examen duurt 25 minuten en heeft betrekking op alle domeinen.
Hoe zal het examen verlopen?
 25 minuten voor het examen krijg je een casus, die je moet bestuderen. Je krijgt daarbij één of
meer artikelen voorgelegd over één of meer aardrijkskundige onderwerpen.
 Over de artikelen worden vragen gesteld, waarbij de examinator kijkt of je de informatie hebt
begrepen en verwerkt. Of je een standpunt kunt innemen of een conclusie kunt trekken.
Daarnaast wordt er over andere onderwerpen van de examenstof worden vragen gesteld.
Kaartvaardigheden kunnen ook worden getoetst.
Hoe kun jij je voorbereiden?
 Houd de krantenberichten bij die over aardrijkskundige onderwerpen gaan.
 Leren onderwerpen voor het examen boek 3 en 4
 Leren begrippen
 Tussen het schriftelijk en mondeling examen kun je met de docent oefenen over de
examenstof.
Eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
(het cijfer voor het centraal examen + het cijfer voor het commissie-examen) : 2

