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Beste leerling,

Voor je liggen de opgaven van de voorronde van de Neder-
landse Aardrijkskunde Olympiade. Het lijkt een beetje op een 
eindexamen, maar eigenlijk is het een stuk leuker dan dat. In de 
aankomende opgaven zal je aan de slag gaan met allerlei kanten 
van het leuke, veelzijdige vak aardrijkskunde: van cultuur, tot 
politiek en fysische natuur. Daarnaast valt er ook nog iets te win-
nen als je deze bijzondere opgaven goed weet op te lossen; de 
top van Nederland zal het tegen elkaar opnemen in de nationale 
finale. Dat is een gezellige tijd waarin je allemaal leerlingen uit 
alle hoeken van Nederland zal leren kennen die, net als jij, een 
talent voor aardrijkskunde hebben. Een onvergetelijke ervaring 
is het zeker. Misschien maak je daar wel, net als ik, een aantal 
vrienden voor het leven. En wie weet, in een jaar als dit weten 
we natuurlijk niks zeker, zit er wellicht nog wel een internationale 
ronde voor jou in het verschiet! Maar goed, laten we eerst maar 
eens beginnen met deze voorronde: laat ze maar eens zien wat 
een goede geograaf jij bent. Ik wens je veel succes, leerzame 
momenten en vooral heel veel plezier tijdens deze toets!

Nora Schreuder,

Oud-leerlinge 6VWO Minkema College te Woerden, schooljaar 
2019-2020; Twee-malig Nederlands finalist en bronzen medaille-
winnaar bij de iGeo 2019 in Hong Kong
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A Tien meerkeuzevragen

bron 1 Wereldbevolking 1950  ̶ 2100, per continent

bron 2 Satellietbeeld rondom de evenaar



Bronnenboekje Voorronde 3

bron 3 Vlaggenkaart

bron 4 Protest van bewoners van het Amazonegebied in Ecuador
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bron 5 Sterduinen (a), barchaanduinen (b) en lineaire duinen (c)

bron 6 Klimaatdiagram van een hoofdstad in Zuid-Amerika
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bron 7 Gini-coëfficiënt in 1990 en 2015

bron 8 Deel van de Grensmaas in 1988 en in 2019
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bron 9 Schematische geologische dwarsdoorsnede
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bron 10 Vier foto’s uit hetzelfde land
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B De verspreiding van COVID-19

bron 1 De verspreiding van COVID-19

COVID-19 is de ziekte die wereldwijd de coronacrisis heeft veroorzaakt. 
Coronavirussen zorgen in het algemeen voor klachten aan de longen en 
luchtwegen. In december 2019 worden in de Chinese stad Wuhan de eerste 
symptomen van een nieuw soort longontsteking waargenomen.
Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 door de WHO (World 
Health Organization) erkend als een pandemie. Wereldwijd raken miljoenen 
mensen besmet, van wie meer dan 900.000 patiënten in september 2020 
overleden zijn. Het maatschappelijke leven is in een aanzienlijk deel van de 
wereld nagenoeg tot stilstand gekomen met alle economische gevolgen van 
dien.

Geregistreerde COVID-19-besmettingen op 23 september 2020
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bron 2 De Spaanse griep, 1918  ̶  1920

Met 20 tot 50 miljoen dodelijke slachtoffers was de Spaanse griep tussen 1918 
en 1920 de dodelijkste grieppandemie van de vorige eeuw. Ruim een kwart van 
de wereldbevolking raakte besmet met het virus. Over de hele wereld vielen 
doden. Alleen Australië en enkele kleine eilanden bleven gespaard. Vooral jonge 
mannen werden getroffen door de ziekte die het immuunsysteem aantastte. 

Verspreiding van de Spaanse griep
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C Von Humboldt en de Chimborazo

bron 1 Alexander von Humboldt

De Pruisische geleerde Alexander von Humboldt kan in veel opzichten worden 
beschouwd als één van de grondleggers van de moderne natuurwetenschappen. 
Hij bestudeerde als één van de eersten een natuurverschijnsel niet alleen op 
zichzelf, maar ook als onderdeel van een groter geheel. Van 1799 tot 1804 
maakte hij samen met zijn reisgezel Bonpland een wetenschappelijke reis door 
Zuid-Amerika. Hoogtepunt van die reis was de beklimming van de Chimborazo, 
een vulkaan in het huidige Ecuador die op dat moment bekend stond als de 
hoogste berg ter wereld. Von Humboldt en Bonpland onderzochten onder andere 
hoe de plantengroei varieerde met de hoogte. Von Humboldt maakte hier, voor 
die tijd revolutionaire, ‘infographic-achtige’ afbeeldingen van. Met de inzichten 
die hij onder andere op deze reis opdeed, legde hij een basis voor onder andere 
de ecologie, geologie, de evolutieleer en het nadenken over menselijk ingrijpen 
in het milieu.

Von Humboldt en Bonpland aan de voet van de Chimborazo
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bron 2 Vegetatiegordels op de Chimborazo in de Andes (links) en op
andere gebergten op een afbeelding uit 1850

bron 3 Kaart van Von Humboldt uit 1823 waarop hij voor het eerst 
isothermen gebruikt
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D Muistromen

bron 1a Dynamisch kustbeheer op Texel

bron 1b Dynamisch kustbeheer bij Den Haag
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bron 2 Mui, zwin en zandbank aan de kust

In de zomer van 2020 kwamen langs de Nederlandse kust zwemmers in de 
problemen door gevaarlijke muistromen. Dit zijn sterke stromingen richting open 
zee. Het water stroomt door geulen die tussen zandbanken liggen. De stroming 
in een mui kan snelheden van 10 à 12 kilometer per uur bereiken.

bron 3 Astronomisch getij in Westkapelle, 3  ̶  4 augustus 2020
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bron 4 Tekening van een mui tussen twee zandbanken





WAAROM STUDEREN AAN DE HAN?
•	 Kwalificatie	Topopleiding	in	de	Keuzegids	hbo  
	 2020	en	2021
•	 Persoonlijk,	alle	studenten	en	docenten	
	 kennen	elkaar
•	 Studeren	in	de	groene	en	gezellige	studenten-	
	 stad	Nijmegen
•	 Expertise:	voor	elk	vak	hebben	wij	een	
	 gespecialiseerde	docent	in	huis
• Stage	lopen?	Wij	zorgen	ervoor	dat	je	reistijd		
	 vanaf	huis	niet	te	lang	is
•	 Vernieuwend:	leer	werken	met	nieuwe	werk-	
	 vormen,	ICT,	internationalisering	en	actuele		
	 inhoud

DIT GA JE LEREN
Je	leert	op	deze	opleiding	veel	over	hoe	de	 
wereld	in	elkaar	zit	op	geografisch	gebied.	
Dat	doe	je	niet	alleen	uit	boeken,	maar	juist	ook	
door	het	zelf	te	ervaren	in	binnen-	én	buitenland.	
Je	leert:	 
•	 Alles	over	de	sociale	geografie	en	fysische	 
	 geografie
•	 Duidelijk	en	gestructureerd	lesgeven
•	 Lesgeven	aan	kinderen	met	verschillende	
	 niveaus
•	Omgaan	met	leer-	en	gedragsproblemen	
	 bij	kinderen
•	 Leerlingen	stimuleren	en	motiveren
•	 Communiceren	met	ouders	en	samenwerken	 
	 met	collega’s

Klimaatverandering, migratie, globalisering: ben jij gefascineerd 
door de processen op onze planeet? Ben je graag buiten? 
En hou je van interactie met jongeren? Dan ben jij de ideale 
docent aardrijkskunde in spé. 

PASSIE VOOR AARDRIJKSKUNDE? 
WORD LERAAR!

MEER WETEN? KIJK OP HAN.NL/AARDRIJKSKUNDE OF MELD JE AAN VOOR DE ONLINE OPEN DAG OP 9 JANUARI!



Leefbaarheid
Moeten we voor frisse lucht 
in de wolken gaan wonen?
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