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Verwondersessies 
Sessie 1: week 41 Sessie 2: week 42 Sessie 3: week 44 Sessie 4: week 45 

Toetsbespreking T1 
 

Herhaling LONL H1+H2 
water 
 
(Meu op themaweek) 

Herhaling LONL H1+H2 
water 
 

§3.1: Wonen in een 
stedelijke omgeving 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
o Uitleggen wat ik fout heb gedaan 

op de toets; 
o Benoemen wat voor soort fouten ik 

heb gemaakt; 
o Lessen trekken uit de gemaakte 

fouten, zodat ik ze een volgende 
keer niet maak. 

o De in Nederland voorkomende kusttypen beschrijven; 
o Beschrijven hoe zeestromingen, getijdenstroming en wind de Nederlandse kust 

als een dynamisch systeem vormgeven + hoe deze kusten veranderen door 
zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen; 

o Kenmerken van de stroomgebieden van Rijn en Maas beschrijven; 
o De invloed van het veranderende klimaat en menselijk ingrijpen op de 

waterafvoer van Rijn en Maas beschrijven; 
o Overstromingsgevaar relateren aan ruimtelijke inrichting, zowel binnen- als 

buitendijks; 
o Beschrijven hoe in het IJsselmeer gebied en de Zuidwestelijke delta risico’s 

kunnen ontstaan ten aanzien van overstromingen en wateroverlast. 
o Het integraal waterbeleid dat in Nederland wordt gevoerd + recent  Nederlands 

en internationaal rivierbeleid beschrijven en beoordelen. 
o Het beheer van de Nederlandse kust beschrijven en beoordelen, bezien vanuit de 

natuurlijke kustprocessen en vanuit ecologische en economische waarden van 
het kustgebied. 

o Maatregelen beschrijven die wateroverlast en watertekorten op regionale schaal 
kunnen beperken; 

o De invloed v/h veranderende klimaat en meer extreme weersomstandigheden 
relateren aan wateroverlast en watertekorten in laaggelegen gebieden 

o Het functioneren van Nederland als 
verstedelijkt land beschrijven; 

o Samenwerking binnen 
stadsgewesten beschrijven; 

o Het model van de Europese stad 
beschrijven; 

o Het proces van urbanisatie, 
suburbanisatie en re-urbanisatie 
beschrijven en verklaren; 

o Uitleggen waarom het platteland 
verstedelijkt; 

o Het VINEX-wijkenbeleid uitleggen. 

o Uitleggen dat veel stedelijke 
gebieden kwetsbaar zijn voor 
wateroverlast. 

o Manieren beschrijven waarop 
sprake is van adaptie aan water 
en/of acceptatie van leven met 
risico’s op wateroverlast of 
watertekorten.  

o Uitleggen waarom lage 
veengebieden kwetsbaar zijn voor 
wateroverlast en droogte. 

TOETS: week 50 
Leefomgeving Nederland (h1 t/m 4) 
T2 (w=5):  

Workshop bij sessie 1 
- foutenanalyse maken 

Workshop bij sessie 2 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
- oefenen met examenopgaven 

Workshop bij sessie 3 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
- oefenen met examenopgaven 

Workshop bij sessie 4 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
- oefenen met examenopgaven 



 
 

Aardrijkskunde Leefomgeving Nederland VWO 6 Periode 1 / 2: oktober-december 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Verwondersessies 
Sessie 5: week 46 Sessie 6: week 47 Sessie 7: week 48 Sessie 8: week 49 

§3.2: Werken aan 
leefbaarheid. 

§3.3: Stad van de toekomst 
 

§4.1+ §4.2 
Randstad: een toekomstige 
topregio? 

Herhaling / uitloop 

TOETS: week 50 
Leefomgeving Nederland (h1 t/m 4) 
T2 (w=5):  

Check de leerdoelen. Ik kan: 
o Een buurtprofiel van een stedelijke 

buurt opstellen aan de hand van fysiek-
ruimtelijke en sociale elementen; 

o Beargumenteerde uitspraken doen 
over leefbaarheid in wijken/buurten; 

o Het verschil tussen objectieve en 
subjectieve leefbaarheid toelichten. 

o Stedelijk beleid gericht op wijken en 
buurten beschrijven en beoordelen. 

o Het verschil tussen stadsvernieuwing 
en herstructurering uitleggen. 

o Stedelijke vraagstukken rond de 
stedelijke economie analyseren en 
beoordelen. Hierbij hoort: 

o Het belang van de kenniseconomie en 
de kennisstad beschrijven; 

o Het ontstaan van en belang van 
creatieve steden beschrijven; 

o Het ontstaan van de duale 
arbeidsmarkt als nadeel van de 
succesvolle stad verklaren; 

o De rol van publiek-private 
samenwerking bij de ontwikkeling van 
de duurzame stad beschrijven.  

 

o Aangeven dat de Randstad concurreert met 
andere stedelijke gebieden in Europa waar 
het gaat om het aantrekken van bedrijven, 
instellingen en bewoners; 

o Aangeven dat er een globale ontwikkeling is 
van demografische krimp in 
plattelandsgebieden en concentratie van 
mensen, bedrijven en diensten in de 
Randstad.  

o De differentiatie binnen de Randstad, met 
name tussen noord- en zuidvleugel, 
beschrijven en analyseren. 

o Het beleid van de overheid ten aanzien van 
de ruimtelijke vraagstukken in de  Randstad 
beschrijven en kritisch beoordelen. 

Workshop bij sessie 5 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
- oefenen met examenopgaven 

Workshop bij sessie 6 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
- oefenen met examenopgaven 

Workshop bij sessie 7 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
- oefenen met examenopgaven 


