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Geachte collega, 
 
Met genoegen hebben wij de aanmelding van uw leerlingen voor de Voorronde van de Nationale 
Aardrijkskunde Olympiade 2017 ontvangen. U ontvangt hierbij de Opgavenboekjes, de 
Bronnenboekjes en de Toelichting voor docenten met het scoreformulier. Daarnaast informeren wij u 
over de te volgen procedures. 
 
De Voorrondetoets 
Wij vragen u de toets af te nemen gedurende twee klokuren (120 minuten) in de week van 6 tot en 
met 10 maart a.s. Evenals vorige jaren willen we u enige speelruimte bieden bij de planning van de 
Voorronde op uw school. Uitgaande van de voor een Olympiade onontbeerlijke sportiviteit vragen wij 
u om de toets af te nemen, de opgaven weer in te nemen en geen ruchtbaarheid te geven aan het 
flexibele tijdstip van afname van de toets. Op deze wijze denken wij een redelijke waarborg te hebben 
voor de vergelijkbaarheid van de werken. 
Leerlingen dienen tijdens de toets de beschikking te hebben over een exemplaar van De Grote 
Bosatlas 54e editie. Daarnaast mogen ze gebruik maken van een rekenmachine, een liniaal of een 
geo-driehoek en kladpapier. De toets wordt gemaakt op officieel schoolpapier. 
 
Correctie   
Wij vragen u het gemaakte werk te corrigeren volgens het bijgevoegde correctiemodel, met 
inachtneming van de scoringsvoorschriften. De scores van uw kandidaten dient u vervolgens op het te 
kopiëren scoreformulier (achterin de toelichting voor docenten) in te vullen. Dit formulier en de werken 
van de leerlingen met een score van 35 punten of meer van uw school ontvangen wij graag zo snel 
mogelijk en uiterlijk 1 april a.s. bij de SLO. Opgaven, die na deze datum binnenkomen, kunnen in 
verband met een strakke planning helaas niet meer in behandeling genomen worden. U kunt de 
werken (indien gewenst aangetekend) als volgt adresseren:  
SLO Nationale Aardrijkskunde Olympiade 
t.a.v. mevrouw M. Kremer 
Postbus 2041 
7500 CA Enschede 
 
De ingestuurde werken worden nogmaals bekeken door de correctiecommissie van de Olympiade, 
waarna de beste 15 kandidaten worden uitgenodigd voor de Eindronde.  
Correspondentie over de Voorronde is niet mogelijk. De uitslag van de tweede correctie is bindend. 
De door u ingestuurde werken worden niet geretourneerd. Ze worden na de prijsuitreiking vernietigd. 
 
Eindronde Olympiade 
De resultaten van de Voorronde worden op 15 april bekendgemaakt aan de scholen van de 
eindrondedeelnemers. Hebt u op 20 april geen bericht ontvangen, dan is geen van uw kandidaten tot 
de Eindronde van de Olympiade doorgedrongen.  
De Eindronde van de Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2017 wordt gehouden begin juni op de 
Hogeschool Utrecht. De deelnemers aan de Olympiade, hun docenten en de schoolleiding ontvangen 
hierover informatie op school (medio mei 2017). 
Indien u naar aanleiding van de voorrondetoets of de Olympiade Aardrijkskunde nog vragen heeft, 
dan kunt u contact opnemen met:  
SLO, Frederik Oorschot, telefoonnummer: 053-4840254, email: f.oorschot@slo.nl. 
 
Wij wensen uw kandidaten veel succes!
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Correctievoorschrift Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2017 
 
 
Aanwijzingen voor de docent/corrector 
 
 
Algemene regels 
1 De docent/corrector is verplicht het scoringsvoorschrift voor de scoring van de Voorronde 

van de Nationale Aardrijkskunde Olympiade toe te passen. 
2 De docent/corrector doet een scorevoorstel. De correctiecommissie bepaalt de 

eindscore. 
3 De correctiecommissie van de Olympiade bepaalt de rangorde van de beste 

15 kandidaten. 
4 De uitslagen van Voorronde en Eindronde zijn bindend. Deelname aan de Olympiade 

impliceert aanvaarding van deze condities. 
 
Scoringsregels 
1 De docent/corrector vermeldt de scores per (deel)vraag in de kantlijn van het werk. De 

totaalscore van iedere kandidaat wordt op een aparte lijst vermeld. 
2 Bij de scoring van een onderdeel van het schriftelijk werk zijn alleen hele punten 

geoorloofd. Een toegekende score kan nooit lager zijn dan 0. 
3 Een volledig juiste beantwoording van een vraag levert het aantal punten op dat in het 

antwoordmodel als maximumscore staat aangegeven. 
4 Voor het schriftelijk werk kunnen maximaal 50 scorepunten toegekend worden. 
5 Indien een gegeven antwoord niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op 

grond van aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
gekwalificeerd kan worden, moet het aantal beschikbare punten geheel of gedeeltelijk 
aan het gegeven antwoord worden toegekend naar analogie of in de geest van het 
antwoordmodel. 

6 Bij de ‘uitlegvragen’ wordt gelet op de volledigheid van de uitleg. Bij een volledige uitleg 
moet meestal een oorzaak en een gevolg daarvan worden gegeven. Voor zo’n volledige 
uitleg zijn meestal 2 scorepunten te verdienen. Voor een uitleg die gedeeltelijk juist is, 
kan de beoordelaar een deelscore toekennen. Bij ‘beredeneer-’ of ‘beschrijfvragen’ moet 
het antwoord vaak bestaan uit een aantal stappen. Het aantal stappen correspondeert 
met het aantal te behalen scorepunten.  

7 Indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

8 Indien een kandidaat bij een opsomming meer antwoorden geeft dan er expliciet 
gevraagd worden, dan komen alleen de eerst gegeven antwoorden voor beoordeling in 
aanmerking. 

9 Bij sommige vragen moet er eerst een keuze gemaakt worden die vervolgens toegelicht / 
beargumenteerd moet worden. Vaak wordt er dan voor deze keuze geen score 
toegekend, maar wel voor een juiste/passende toelichting/argumentatie. 

 
 N.B. 

Het verdient aanbeveling het scoren van het werk per vraag uit te voeren en tijdens de  
scoringsprocedure de volgorde van werken enkele keren te wijzigen. Dit om ongewenste  
beoordelingseffecten tegen te gaan. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave A Starbucks, all over the world 
 

 1 maximumscore 1 
Starbucks is oorspronkelijk afkomstig uit Seattle /  in het noordwesten van 
de Verenigde Staten zijn relatief veel winkels (omdat Starbucks daar is 
gestart). 
 

 2 maximumscore 1 
Juiste termen zijn: yuppen / kosmopolieten / hipsters 
 

 3 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• Starbucks binnen Noord-Amerika eerst winkels opende in de (relatieve) 

nabijheid (Chicago en Vancouver) van de eerste winkel in Seattle en 
dat daarna andere steden volgden 1 

• Starbucks op mondiaal schaalniveau eerst winkels opende in 
wereldsteden in andere centrumlanden (zoals Japan en Groot-
Brittannië) en dat daarna veel andere landen volgden 1 

 
 4 maximumscore 3 

Juiste ontwikkelingen  zijn: 
• Politiek: China stelt zich in toenemende mate open voor de vestiging 

van Westerse winkelketens (als Starbucks) 1 
• Economisch: China heeft een sterk groeiende welvarende 

middenklasse (die vraag heeft naar luxeproducten als koffie) 1 
• Sociaal-cultureel: In China vindt verwestering/amerikanisering plaats 

(en daar past consumptie van koffie van Starbucks bij) 1 
 

 5 maximumscore 2 
• Italië 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat het drinken van koffie in Italië 

onderdeel uitmaakt van een rijke traditie / de Italiaanse cultuur en  
Starbucks wordt gezien als een bedreiging daarvan 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
Een juist antwoord is: 
• als multinationals tegenwoordig niet maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, kan negatieve publiciteit zich (via social media) snel en 
wijd verspreiden 1 

• andersglobalisten kunnen nog steeds kritiek hebben op het feit dat 
multinationals andere gebieden overspoelen met hun producten / 
lokale producenten wegconcurreren / in hun streven naar optimale 
winst gebruik maken van brievenbusfirma’s/belastingparadijzen 1 

 
 

Opgave B Griend gered?  
 

 7 maximumscore 1 
Kaartblad 30 
 

 8 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het ‘wandelen’ gebeurt doordat 
• aan de westzijde van het eiland erosie/afkalving plaatsvindt 1 
• en aan de oostzijde sedimentatie plaatsvindt 1 
 

 9 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• na de aanleg van dijken het water (bij vloed) minder ruimte kreeg / 

alleen nog de Waddenzee in kon stromen (oorzaak) 1 
• waardoor het water in de Waddenzee hoger kwam te staan / het 

stromingspatroon in de Waddenzee veranderde (en tot meer kusterosie 
op Griend leidde) (gevolg) 1 

 
 10 maximumscore 2 

• a: de schelpenbanken zullen de golven breken (zodat deze met minder 
kracht inslaan op Griend / er minder afslag plaatsvindt) 1 

• b: het water zal bij hoge stormvloed door de opening stromen waarbij 
een laagje klei wordt afgezet (en Griend door middel van natuurlijke 
processen wordt opgehoogd) 1 

 
 11 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat de volgende elementen 
• in dalingsgebieden vindt sedimentatie plaats 1 
• en uit bron 3 blijkt dat de vulkaan onder de Waddenzee, bedekt is met 

een dik pakket sediment (dat afzettingen uit een lange reeks tijdvakken 
bevat)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
• atlaskaart 76B 1 
• de Rijn 1 
 
 

Opgave C Ethiopië zit op rozen 
 

 13 maximumscore 2 
Juiste vestigingsplaatsfactoren zijn: 
− Door het klimaat is er in Ethiopië minder verwarming in kassen nodig. 
− De loonkosten zijn in Ethiopië lager. 
− Er wordt in Ethiopië minder belasting geheven. 
− De milieuregels zijn in Ethiopië minder streng 
 
per juiste vestigingsplaatsfactor 1 
 

 14 maximumscore 2 
• demografische oorzaak: door de snelle bevolkingsgroei / het hoge 

geboortecijfer wordt de groei over steeds meer inwoners verdeeld 1 
• economische oorzaak: de winsten gaan vooral naar een kleine 

bovenlaag van de bevolking / naar het buitenland 1 
 

 15 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• in Afrika in de tweede helft van de twintigste eeuw (bij de 

dekolonisatie) veel landen zijn ontstaan waarin meerdere 
bevolkingsgroepen wonen (oorzaak) 1 

• waardoor vaak conflicten tussen bevolkingsgroepen ontstonden over 
het bestuur van het land (gevolg) 1 

 
 16 maximumscore 3 

• Een juist argument om dit te zien als landgrabbing is: door de komst 
van de bloemenkwekers werden de pachtovereenkomsten van lokale 
boeren niet verlengd (en moesten zij de grond verlaten) 1 

• Een juist argument om dit niet te zien als landgrabbing is: de 
bloemenkwekers hebben grond legaal gepacht van de overheid  1 

• Juiste afwegingen zijn: 1 
− Ik vind dat de bloemenkwekers zich niet schuldig maken aan 

landgrabbing omdat ze eerlijk pachten van de overheid. Dat die 
overheid de pachtcontracten van zelfvoorzienende boeren opzegt is 
spijtig, maar kan de bloemenkwekers niet verweten worden. 

− Ik vind dat de bloemenkwekers zich wel schuldig maken aan 
landgrabbing. Ze kunnen heel goed weten dat voor hun investering 
pachtcontracten worden opgezegd.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

17 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat in Ethiopië 
• veel neerslag valt (atlaskaart 175C) / veel rivieren ontspringen 1 
• maar dat die neerslag vrijwel alleen in de zomermaanden valt / de 

rivieren alleen in de zomermaanden veel water afvoeren  1 
 

 18 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• een van de stuwdammen de doorstroom van water door de (Blauwe) 

Nijl kan belemmeren 1 
• zodat het stroomafwaarts gelegen Egypte bang zal zijn minder 

Nijlwater te krijgen 1 
 

 19 maximumscore 3 
Een juiste beschrijving is: 
• in Oost-Afrika ligt een breukzone/slenk 1 
• waar langs de breuken vulkanisme ontstaat 1 
• en na verwering (van de lava) ontstaan mineraalrijke (en dus 

vruchtbare) bodems 1 
 
 

Opgave D De geografie van Brexit  
 

 20 maximumscore 1 
In Schotland en Noord-Ierland zijn afscheidingsbewegingen, zodat de 
bewoners er daar minder voor zullen voelen om weer te zijn aangewezen 
op het Verenigd Koninkrijk (waarvan veel bewoners zich juist willen 
afscheiden) 1 
 

 21 maximumscore 2 
• in de vele dunbevolkte (plattelands)regio’s heeft een meerderheid voor 

Brexit gestemd en in de dichtbevolkte regio’s / de grote steden heeft 
een meerderheid tegen Brexit gestemd 1 

• de kaart zou aangepast kunnen worden door steden en 
plattelandsgebieden samen in regio´s in te delen / regio’s met meer 
inwoners groter af te beelden /een anamorfosekaart te maken 1 

 
 22 maximumscore 2 

Een juiste redenering is 
• in de wijken in en rondom het centrum (City) van Londen ondervindt 

een groot deel van bevolking de voordelen van het lidmaatschap van 
de EU 1 

• terwijl dit voor achterstandswijken (in bijvoorbeeld Oost-Londen) veel 
minder geldt 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
1 c  2 b  3 d       4 a 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie of twee antwoorden juist 1 
Indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 24 maximumscore 3 
• in gebieden met een hoog gemiddeld inkomen is overwegend tegen 

Brexit gestemd / in gebieden met een laag gemiddeld inkomen is 
overwegend voor Brexit gestemd 1 

Een juiste redenering is 
• de hoge inkomensgroepen profiteren van globalisering (bron 3) en 

stemden overwegend tegen Brexit omdat het globalisering kan 
afremmen 1 

•  terwijl de lage inkomensgroepen niet profiteren van globalisering  
(bron 3) en voor Brexit stemden, omdat dat de negatieve gevolgen van 
globalisering wellicht deels ongedaan zou kunnen maken 1 

 
 25 maximumscore 2 

Juiste redenen zijn: 
− immigratie (waarover de afspraken in Europa worden gemaakt) 
− afkeer van de bureaucratie / regelgeving vanuit Europa 
− vrees van het verlies van de eigen Britse identiteit 
 
per juiste reden 1 
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Scoreformulier Voorronde Aardrijkskunde Olympiade 2017 
 

 
Naam school  ................................................................................................... 
 
Postadres    ................................................................................................... 
 
Postcode en plaats ................................................................................................... 
 
 
Telefoon school .................................…….......................................................... 
 
Naam docent(e)  ........................................……................................................... 
 
Telefoon privé  ..............................................……............................................. 
 
De toets is afgenomen op .............. maart 2017 van  .............. tot .............. uur. 
 
 

 Naam leerling (Totaal)score 
in punten 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 
 
Bij meer dan 15 kandidaten kunt u dit formulier kopiëren en doornummeren. 
 
 
Datum   .....................  Handtekening    ................................................................. 





 




