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Exameneenheden

SE

CE

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken

X

AK/K/2 Basisvaardigheden

X

AK/K/3 Leervaardigheden in het vak
aardrijkskunde

X

AK/K/4 Leefbaarheid en zorg in stedelijke en
landelijke gebieden (Module 1 )

X

AK /K/5 De Nederlanders en hun
vakantiebestemmingen (Module 2)

X

AK /K/6 Migratie en de multiculturele
samenleving (Module 3)

X

AK /K/7 Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
(Module 4)

X

AK /K/8 Internationalisering van de kleding en
schoenenmarkten (Module 5)

X

AK /K/9 Transport en infrastructuur (Module 6)

X

AK /V/2 Beelden van vakantiegebieden
(Module 2)

X

X

AK/V/4 Omgaan met de natuurlijke hulpbron
energie (module 4)

X

X

AK /V/7 Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie

X

AK /V/8 Vaardigheden in samenhang

X

X

X

X

Bovenstaande exameneenheden zijn gedetailleerd te lezen in de
“Syllabus Aardrijkskunde VMBO” op www.examenblad.nl. De
praktische uitwerking is te zien in het leerboek en de werkboeken voor
het vak Aardrijkskunde van leerjaar VMBO-3 en VMBO-4.

examen

Aardrijkskunde kent een schoolexamen (SE) en een (landelijk) centraal
examen (CE). In bovenstaande tabel is te zien welke onderwerpen er in
leerjaar vier behandeld en getoetst worden.
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schoolexamen

Het schoolexamen bestaat uit 6 grote schriftelijke toetsen, een
praktische opdracht en enkele schriftelijke voortgangstoetsen. (zie
PTA)

centraal examen

Het centraal examen bestaat uit een schriftelijke toets van 2 uur..

Bepaling eindcijfer aardrijkskunde

eindcijfer

examenonderdeeÍ

weging

schoolexamencijfer

50%

centraal examencijfer

50%

AARDRIJKSKUNDE

FAQ’s
huiswerk

praktische waarde

mogelijkheden?

wanneer kiezen?

De tijd die je nodig hebt voor het huiswerk voor Aardrijkskunde is
ongeveer gelijk aan het aantal lesuren dat je hebt. Tijdens de les krijg
je ook tijd om aan opdrachten te werken.

Naast de genoemde vakinhoud leer je ook een aantal vaardigheden om
Met Aardrijkskunde om te gaan. In leerjaar twee en drie heb je er al
een paar geleerd. Denk maar aan vaardigheden zoals maken en lezen
van tabellen, grafieken, en kaarten, en gebruik van de atlas.
In leerjaar vier ontwikkelen we die vaardigheden verder.

Het vak Aardrijkskunde speelt een belangrijke rol binnen verschillende
MBO-opleidingen. Bijvoorbeeld bij toerisme, recreatie, handel, transport
etc. Bovendien komt aardrijkskunde vaak terug als een ondersteunend
vak bij vele overige opleidingen: toerisme, zorg en welzijn, onderwijs,
sociale dienstverlening.
Aardrijkskunde is niet alleen belangrijk voor een vervolgopleiding. In de
vele beroepen die je later kunt gaan uitoefenen krijg je te maken met
aardrijkskunde. Het hele dagelijkse leven vindt plaats in de ruimte om
je heen. Denk maar aan weer en klimaat. Als je je bewust wilt zijn van
je menselijke en natuurlijke omgeving dan is Aardrijkskunde iets voor
jou!

meer informatie
Meer informatie:
www.cito.nl
www.examenblad.nl
www.slo.nl

de docenten Aardrijkskunde

