
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
 
Vak: Aardrijkskunde Klas: B1HV 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Aantal lessen per week: 2 
 
Methode: BuiteNLand 
 
Hoofdstuk: H1 
 
Bladzijde: 4 t/m 26 
 
Extra materiaal: 
● Atlas 
● omnummertabel 
 
Extra websites: 
http://beeldbank.schooltv.nl/ 
https://www.noordhoff.nl/home 
 

 
● Je weet dat het supercontinent 

‘Pangea’ lang geleden uiteen gevallen 
is 

● Je begrijpt de theorie van de 
platentektoniek en hoe daardoor de 
Alpen zijn ontstaan 

● Je weet wat een aardbeving is en wat 
de gevolgen ervan kunnen zijn 

● Je begrijpt hoe aardbevingen ontstaan 
en dat de gevolgen in arme en rijke 
landen van elkaar kunnen verschillen 

● Je weet wat een vulkaan is en wat de 
gevolgen van vulkaanuitbarstingen 
kunnen zijn 

● Je begrijpt hoe vulkanen ontstaan en 
waarom de gevolgen voor mensen in 
arme landen verschillen van die voor 
bewoners van rijke landen 

● Je weet wat een tsunami is en wat de 
gevolgen van tsunami’s kunnen zijn 

● Je begrijpt hoe tsunami’s ontstaan en 
waarom de gevolgen voor mensen in 
arme landen verschillen van die voor 
bewoners van rijke landen. 

● Je weet dat het stukje aardkorst 
waarop Nederland ligt niet altijd op 
dezelfde plek heeft gelegen 

● Je begrijpt dat fossielen, steenkool, 
aardolie, aardgas en zout in de 
diepere aardlagen van Nederland het 
bewijs vormen van de reis van ons 
land door de tijd en over de aardbol 

● Je weet dat in Nederland de gevolgen 
van platentektoniek klein zijn 
 

 
● Je kunt op een kaart de gebieden 

aanwijzen waar veel aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen en tsunami’s 
voorkomen en waar weinig of geen 

● Je kunt op een kaart met de 
aardkorstplaten de gebieden 
aanwijzen met een groot 
aardbevingsrisico 

● Je kunt op een kaart met de 
aardkorstplaten de gebieden 
aanwijzen met vulkanisme 

● Je kunt op een kaart de kusten 
aanwijzen die door tsunami’s getroffen 
kunnen worden 

● Je kunt op een wereldkaart aanwijzen 
welke reis Nederland over de aardbol 
heeft afgelegd.  

● Je kunt op een kaart van Nederland 
het gebied aanwijzen met de meeste 
aardbevingen door gaswinning  

 
Repetitie: H1 
Weging: 4x 
Herkansbaar: Ja 
 
So: H1 §1-4 
Weging 2x  
Herkansbaar: Nee 
 
Schriftcijfer 
Weging: 1x  
 
 
Toets beschikbaar in RTTI: Ja 
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