
Herhalingstoets aardrijkskunde 21/04/2015 (pp. 48-60): wat moet je kennen en kunnen? 

Wat moet je kennen? (Theorie) 

-48-49: Weten wat divergente platen zijn en de gevolgen daarvan kennen in elk van de 

gevallen (binnen een continent en onder een oceaan). De tekening kunnen aanvullen. De 

specifieke begrippen  (slenk / rift, rug) kennen. Uitleggen hoe deze verschijnselen ontstaan. 

De voorbeelden uit de cursus kennen.  

-50-52: Weten wat convergente platen zijn en de gevolgen daarvan kennen in elk van de 

gevallen (continentaal-continentaal, continentaal-oceanisch, oceanisch-oceanisch). De 

tekeningen kunnen aanvullen. De nieuwe begrippen (trog, plooiingsgebergte, vulkanisme, 

subductiezone, botsingszone, aardbevingszone) kennen. Uitleggen hoe deze verschijnselen 

ontstaan. De voorbeelden uit de cursus kennen. 

-53: Weten dat platen langs elkaar kunnen schuiven en het gevolg daarvan kennen (seismische 

activiteit). Het voorbeeld uit de cursus kennen. 

-54-57: Weten wanneer vulkanische activiteit ontstaat (bij convergente platen (oceanisch-

continentaal) en bij divergente platen). Weten wat een hotspot is. De delen van een vulkaan 

kennen en kunnen aanduiden. Fasen in een vulkaanuitbarsting kennen. Vulkaantypes kennen 

en herkennen. Weten wat geisers, fumarolen en warmwaterbronnen zijn. 

-58-59: Weten dat aardbevingen meestal voorkomen in gordels en vaak samenvallen met 

plaatgrenzen. Weten wat de schaal van Richter is en hoe ze werkt. De definities (p. 59) 

kennen. 

Pagina 60 geeft een kort algemeen overzicht en een samenvatting, MAAR je moet de leerstof 

zoals ze hierboven is aangegeven ook kennen! 

Wat moet je kunnen? (Competenties) 

-Als je een kaart (+ evt. een tabel / tekst) krijgt: Convergente en divergente platen herkennen 

als de bewegingsrichting met pijlen is aangegeven. Bij specifieke, ongeziene, plaatgrenzen 

kunnen analyseren (met een zelfgeschreven tekstje of met een schets – zie toets die jullie 

eerder kregen) welk soort verschijnselen (slenken, ruggen, aardbevingen, vulkanisme) zich 

voordoen en waarom.  

-Als je een (lucht)foto (+ evt. een tabel / tekst) krijgt: kunnen noteren welk verschijnsel 

(slenken, ruggen, aardbevingen, vulkanisme) is ontstaan. Vulkaansoorten kunnen herkennen. 

Een schets van een vulkaan(type) kunnen maken en de bijhorende begrippen erop invullen. 

Kunnen aangeven (in woorden of op een kaart) waar het epicentrum van een aardbeving zich 

bevindt op basis van cijfergegevens (Schaal van Richter). 

 De voorbeelden die je krijgt bij de vragen inzake competenties zullen lijken op deze die we 

in de les hebben gezien. Het kan zijn dat verschillende documenten (foto’s, tabellen, teksten 

en kaarten) samen voorkomen in dezelfde vraag. 



Huiswerk: bouwkunst bij de Grieken 

Opdracht: Zoek voor elk zuiltype een voorbeeld (foto) van een gebouw dat niet in de Griekse 

tijd is gebouwd, met toch Griekse kenmerken. Dus: één gebouw met Dorische zuilen ; één 

gebouw met Ionische zuilen ; één gebouw met Corinthische zuilen. Je kunt zelf op zoek gaan 

in Brussel, of je kunt het internet gebruiken. 

Quotering: 3 punten (één punt per goed voorbeeld). Bij een onduidelijke afbeelding wordt 0,5 

punt afgetrokken. 

Deadline: 20/04/2015. Als je één dag te laat afgeeft (dus op 21/04), verlies je één punt. Als je 

na 21/04 afgeeft, krijg je 0/3. 

 


