
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
Vak: KC Klas: B1 h/v 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Aantal lessen er week: 
2 uur, een half jaar. 
  
Methode: 
Werkbladen 
 
Hoofdstuk: 
- 
 
Bladzijde: 
- 
 
Extra materiaal: 

- A4 papier  
- Laptop/ pc 

 
Extra websites: 
www.jouwzoekmachine.nl 
 
Overig: 
… 
 

 
Onderwerp:  
Kunst en cultuur, hoe en wat? 
vaardigheden  
 

• De belangrijkste 
vaardigheden voor kunst en 
cultuur. 
 

- Analyseren 
- Brainstormen 
- creëren 
- toepassen 
- reflecteren 
- beargumenteren 

 
 

 
• Je kunt d.m.v. een mindmap 

in een groep brainstormen. 
 

• Je kunt op een goede manier 
onderzoek doen op het 
internet. 
 

• Je kunt met minimale 
mindelen een oplossing 
bedenken om een zo hoog 
mogelijke toren te maken van 
alleen papier, je gebruikt 
hiervoor je vaardigheden van 
de vorige opdracht. 
 

• Je kunt je mening geven en 
dit onderbouwen met 
argumenten. 
 

• Je kunt reflecteren. 
 

 
Weging: 
 
Mindmap - o/v/g/e 
 
werkblad - o/v/g/e 
 
praktische opdracht – o/v/g/e 
 
rubric reflecteren – o/v/g/e 
 
 
 

 
 
 



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
Vak: KC Klas: B1 h/v 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Aantal lessen er week: 
2 uur, een half jaar. 
  
Methode: 
Stencils 
Werkblad 
 
Hoofdstuk: 
- 
 
Bladzijde: 
- 
 
Extra materiaal: 

- A4 tekenpapier 
- (Kleur)potloden 
- A2 poster (gekleurd of wit) 
- Afvalmaterialen 
- Hobbylijm en behanglijm 

 
Extra websites: 
… 
 
Overig: 
… 
 
 
 
 

 
Onderwerp: It’s all in the Bag 
 
• De geschiedenis en regels van 

mode over de hele wereld. 
 

• Kenmerken van de kledingstijl 
van twee bekende ontwerpers. 

 
 

 
• Samenvatting d.m.v. 

onderstreping maken van de 
geschiedenis en kledingstijl van 
twee bekende modeontwerpers.  
 

• A.d.h.v. de samenvatting een 
eigen tekst schrijven over:  
a) de geschiedenis en kledingstijl  
    van twee modeontwerpers. 
b) de overeenkomsten en  
    verschillen tussen de stijl van 
de  
    twee ontwerpers. 
c) Je mening geven over de  
    kledingstijlen van de  
    ontwerpers, onderbouwd door 
je  
    kennis over de kermerken. 
 

• Een poster maken die de 
kledingstijlen van de ontwerpers 
laat zien. 
 

• Een ontwerp schetsen voor een 
tas in de stijl van een van de twee 
modeontwerpers. 
 

• Een tas ontwerpen bij een outfit 
van een van de twee onderzochte 
ontwerpers en deze maken van 
afvalmaterialen.  
 

• Samenwerken. 
 
 

 
Weging: 
Samenvatting en eigen tekst – 2 x 
 
Moodboard – 2x 
 
Schets – 1 x 
 
Hoofdbedekking - 4x 
 
 
Deadline:  
 
Samenvatting - les 8 
 
Eigen tekst – les 9 
 
Poster – les 10 
 
Schets – les 11 
 
Tas – les 15 
 
 



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 


