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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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Geachte collega, 
 
Met genoegen hebben wij de aanmelding van uw leerlingen voor de voorronde van de Nationale 
Aardrijkskunde Olympiade 2021 ontvangen.  
 
De voorrondetoets 
Wij vragen u de toets af te nemen gedurende twee klokuren (120 minuten) in de periode tussen 
18 en 29 januari 2021. Uitgaande van de voor een Olympiade onontbeerlijke sportiviteit vragen 
wij u 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 (55e editie) of Alcarta (1e editie). We willen u verzoeken erop toe te zien dat de 
leerlingen de naam van de gebruikte atlas noteren op hun antwoordblad. Daarnaast mogen ze 
gebruik maken van een rekenmachine, woordenboek een liniaal / geodriehoek 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 37 punten of meer van uw school ontvangen 
wij graag zo snel mogelijk en uiterlijk 13 februari aanstaande bij de SLO. Opgaven, die na deze 
datum binnenkomen, worden in verband met een strakke planning niet meer in behandeling 
genomen. U kunt de werken (indien gewenst aangetekend) als volgt adresseren:  
SLO Nationale Aardrijkskunde Olympiade 
t.a.v. mevrouw B. Kuiphuis 
Postbus 502 
3800 AM Amersfoort 
 
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. 
 
De eindronde van de Olympiade 
De resultaten van de voorronde worden op 1 maart bekendgemaakt aan de scholen van de 
eindrondedeelnemers. De eindronde van de Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2021 wordt 
gehouden van 2 tot en met 4 juni 2021 bij Hogeschool Arnhem-Nijmegen. De deelnemers aan de 
Olympiade, hun docenten en de schoolleiding ontvangen hierover informatie op school.  
Indien u naar aanleiding van de voorrondetoets of de Olympiade Aardrijkskunde nog vragen 
heeft, dan kunt u contact opnemen met:  
SLO, Frederik Oorschot, telefoonnummer: 033-4840254/06-51890948 , email: f.oorschot@slo.nl. 
 
Wij wensen uw kandidaten veel succes! 
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Correctievoorschrift Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2021 
 
 
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 
 
 

 
A Tien meerkeuzevragen 

 
  1 maximumscore 1 

 D 
 

  2 maximumscore 1 
 A 
 

  3 maximumscore 1 
 B 
 

  4 maximumscore 1 
 B 
 

  5 maximumscore 1 
 E 
 

  6 maximumscore 1 
 A 
 

  7 maximumscore 1 
 A 
 

  8 maximumscore 1 
 D 
 

  9 maximumscore 1 
 B 
 

  10 maximumscore 1 
 D 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

B De verspreiding van COVID-19 
 

 11 maximumscore 2 
Twee juiste argumenten voor de stelling zijn 
− Door globalisering / verbeterde transporttechnologie kan het virus zich 

snel verspreiden over de wereld. (economische dimensie) 
− Het aantal (zeer) grote bevolkingsconcentraties / (zeer) grote steden 

maakt verspreiding van het virus eenvoudig / De totale wereldbevolking 
is in 100 jaar sterk gegroeid. (sociaal-culturele dimensie) 

 
per juist argument 1 
 

 12 maximumscore 2 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• mensen het virus via nationale / continentale / mondiale transportnetwerken 

(spokes) naar verder gelegen gebieden brengen  1 
• en dat het virus zich dan vanuit een nieuw knooppunt (hubs) via lokale / 

regionale transportnetwerken verder zal verspreiden 1 
 

 13 maximumscore 2 
Een juiste redenering is: 
• Nieuw-Zeeland is een eiland (met een afgelegen ligging)  1 
• zodat het virus door het sluiten van internationale luchthavens eenvoudig 

buiten de landsgrens te houden is 1 
 

 14 maximumscore 4 
• Juiste redenen zijn: 2 

− In perifere gebieden / In Afrika wordt minder getest op COVID-19  
 dan in centrumlanden (zodat het aantal besmettingen veel hoger  
 kan zijn). 
− In perifere gebieden / In Afrika zijn de contacten lokaler / regionaler 
 dan in centrumlanden (zodat verspreiding minder snel verloopt). 
− In perifere gebieden / In Afrika leven relatief weinig ouderen (die 
 gevoeliger blijken voor het COVID-19 virus dan jonge mensen). 

• Juiste redenen zijn: 2 
− Een lockdown in perifere gebieden / Afrika heeft een grotere 

(sociaal-) economische impact op mensen (dan in centrumlanden 
met bijvoorbeeld financiële steunpakketten). 

− In perifere gebieden / In Afrika is de gezondheidszorg minder goed 
ontwikkeld / zullen vaccinaties langer op zich laten wachten ( dan 
in centrumlanden). 

 
Opmerking 
Aan elke juiste reden 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 3 
Een juiste redenering is: 
• Door de COVID-19-pandemie ontstond (in eerste instantie) een tekort aan 

producten (bijvoorbeeld beschermingsmiddelen) die gemaakt worden in 
andere delen van de wereld 1 

• zodat anders-globalisten hiermee kunnen laten zien dat mondiaal 
georiënteerde productieketens (bijvoorbeeld door lokale lockdowns) 
kwetsbaar zijn  1 

• Juiste redenen zijn: 1 
− Het maken van producten in centrumgebieden is duurder dan in  

(semi)perifere gebieden. 
− De vraag naar producten / voedingsmiddelen / grondstoffen uit het  

buitenland is groot.  
 
 

C Von Humboldt en de Chimborazo 
 

 16 maximumscore 2 
• Juiste oorzaken van vlakke subductie zijn  1 

− De wegduikende (Nazca) plaat bestaat uit relatief jonge korst / 
 korst met een geringe dichtheid (die niet makkelijk wegduikt). 
− De wegduikende (Nazca) plaat heeft een relatief jonge ‘thermische  
 ouderdom’ (waardoor deze niet makkelijk wegduikt). 

• Een juiste oorzaak van het ontbreken van vulkanisme bij vlakke subductie 
is dat er weinig smelt van de wegduikende plaat plaatsvindt (omdat deze 
niet zo diep de mantel insteekt)  1 
 

 17 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat  
• de aarde geen perfecte bol is / aan de polen afgeplat is (oorzaak) 1 
• waardoor op de evenaar / op lage breedte (waar de Chimborazo ligt) het 

aardoppervlak verder van het middelpunt van de aarde ligt dan op hogere 
breedte (waar de Mount Everest ligt) (gevolg) 1 

 
 18 maximumscore 2 

De juiste factoren zijn: 
• temperatuur 1 
• neerslag 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• de Chimborazo in de Andes op de evenaar ligt en de Himalaya op hogere 

breedte / de Andes is noord-zuid georiënteerd en de Himalaya is west-oost 
georiënteerd (oorzaak) 1 

• waardoor de west- en oostkant van de Chimborazo evenveel instraling van 
de zon ontvangen (en de vegetatiegordels dus horizontaal liggen) en de 
Himalaya aan de zuidkant meer instraling van de zon ontvangt dan de 
noordzijde (en de vegetatiegordels aan de zuidkant dus hoger 
bergopwaarts liggen) (gevolg) 1 

 
 20 maximumscore 2 

• zeestromen  1 
• gebergten/ reliëf 1 
 

 21 maximumscore 2 
Een juiste uitleg is: 
• door het kappen van bomen was de bodem minder bedekt (oorzaak)  1 
• waardoor de hoeveelheid verdamping toenam (gevolg)  1 
 

 22 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat 
• de vegetatiegordels helling opwaarts / naar boven zijn opgeschoven  1 
• de gletsjers deels smelten, zodat op termijn minder zoet water beschikbaar 

is voor de bevolking in de omgeving 1 
 
 

D Muistromen 
 

 23 maximumscore 4 
Uit de redenering bij foto a op Texel moet blijken dat: 
• een slufter in stand gehouden wordt / een gat in de duinen gemaakt is 

waardoor zeewater in en uit kan stromen 1 
• zodat achter de duinen een dynamisch kustmilieu met hoge 

natuurwaarden ontstaan is 1 
Uit de redenering bij foto b bij Den Haag moet blijken dat:  
• een vooroeversuppletie uitgevoerd is / zand in zee opgespoten is 1 
• zodat zeestromen dit zand kunnen verspreiden om de kust over een 

lang traject van voldoende zand te voorzien / te versterken 1 
 

 24 maximumscore 2 
• Uit het antwoord moet blijken dat bij harde kusten de mens de kustlijn (door 

dijken / keringen aan te leggen) vormgeeft en dat bij zachte kusten 
natuurlijke processen de kustlijn vormgeven 1 

• Uit het antwoord moet blijken dat muistromen ontstaan tussen zandbanken 
die bij harde kusten onder water liggen / niet direct zichtbaar zijn  1 
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Vraag Antwoord Scores

25 maximumscore 2
Juiste oorzaken zijn:
− De golven breken op zandbanken waar het water ondiep is (en je dus 

kunt staan).
− Op de plekken waar je (brandings)golven ziet, is de zeewaartse 

stroming minder sterk.

per juiste oorzaak 1

26 maximumscore 3
• B 1
• oostenwind 1
• Juiste antwoorden zijn: 1

− Tijdens moment A en C is zwemmen veiliger, omdat de stroming 
dan afwezig is / het water nagenoeg stilstaat.

− Tijdens moment D is zwemmen veiliger, omdat de muistroom dan 
landwaarts gericht is.

27 maximumscore 2
Uit de tekening moet blijken dat
• de zwemmer zich met de muistroom moet laten meevoeren naar zee 1
• en dat wanneer de muistroom afgezwakt is, de zwemmer zijwaarts uit 

de muistroom richting zandbank moet zwemmen 1

Een voorbeeld van een juiste tekening is:
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6 Bronvermeldingen 
 
Opgave A 
bron 1 www.ourworldindata.org  
bron 2  https://eoimages.gsfc.nasa.gov/ 
bron 3 https://i.redd.it/92els7zh2or01.jpg 
bron 4 www.amazonfrontlines.org/chronicles/waorani-defend-victory/ 
bron 5a  https://geographical.co.uk/expeditions/oman/item/2942-above-the-empty-quarter 
bron 5b www.shitterstock.com photo-ID: 359925653 
bron 5c www.sciencesource.com/archive/Kalahari-Dunes-SS2207081.html 
bron 6 http://klimadiagramme.de/Samerika/buenosaires.html https://nuactueel.noordhoff.nl/wp-

content/uploads/2020/06/Jaarneerslag-1981-2010-scaled.jpg 
bron 7 www.ourworldindata.org 
bron 8 www.topotijdreis.nl 
bron 9 https://nl.pinterest.com/pin/383298618278430125/ 
bron 10 www.shutterstock.com photo-ID: 780379642, 1823286041, 229582831 en 1050319157 
 
Opgave B 
bron 1 eigen archief: Cito 
 https://coronavirus.jhu.edu/map.html, John Hopkins university 23-09-2020 
bron 2 https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/strijd-tegen-een-dodelijk-virus-met-een-pauze-van-

102-jaar 
 https://africacenter.org/spotlight/lessons-1918-1919-spanish-flu-africa/ 
 
Opgave C 
bron 1 eigen archief: Cito 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humboldt-Bonpland_Chimborazo.jpg 
bron 2 vrij naar: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Geographical_Distribution_of_Plant
s_1850_Alexander_Keith_Johnston.png 

bron 3 https://theconversation.com/the-most-influential-scientist-you-may-never-have-heard-of-
35285 

 
Opgave D 
bron 1  www.eenberichtvandewadden.nl/wp-content/uploads/2019/04/pdv-20091004-0133.jpg en 

www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/de-zandmotor 

bron 2 www.eenberichtvandewadden.nl/wp-content/uploads/2019/04/pdv-20091004-0133.jpg  
bron 3 Rijkswaterstaat 
bron 4 http://reddingsbrigade-bergen.nl/wat-moet-je-doen-als-je-in-een-mui-terecht-komt/ 
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Scoreformulier Voorronde Aardrijkskunde Olympiade 2021 
 
 
Naam school ........................................................................................... 
 
Postadres       ........................................................................................... 
 
Postcode en plaats .................................................................................... 
 
Telefoon school .........................…….......................................................... 
 
Naam docent(e)  ...............................……................................................... 
 
Telefoon privé ........................................……............................................. 
 
De toets is afgenomen op .............. januari 2021  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   ....................................................... 
 









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



Mede mogelijk gemaakt door:

HOOFDSPONSOREN:

GASTINSTITUUT 2021 

SPONSOREN:

ONDER AUSPICIËN VAN:


