
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 

 
Vak: KCKV  Klas: B1 m/h/v 

 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 

 
Lesperiode: 
week 1 
 
 
Aantal lessen per week: 
 
2 
 
 
Methode: 
- Werkbladen 
 
Materiaal: 
- A4 papier  
- Kleurpotloden 
- Stiften 
 
 
Extra websites: 
.. 
 
 
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 je mening geven en 

dit onderbouwen met 
argumenten.  

● • Je kunt reflecteren. 

 
Weging: 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 

 
Lesperiode: 
week 2 t/m week 20 
 
 
Aantal lessen per week: 
2 uur. 
 
 
Methode: 

● Powerpoint 
● theorie bladen 
● werkbladen 

 
Materiaal: 

● internet + laptop 
● Papier 
● Hb potlood 
● Verf 
● Pennen 
● oordopjes  
● Diverse materialen  

 
 
Extra websites: 
.. 
 
 
Overig: 
.. 
 
 

 
● Onderwerp: 

‘Kleur met gevoel’ 

- Kleur 
- muziek, literatuur en de 
expressie begrippen. 
 
 
 

● je moeten weten welke 
kunstenaars die werken met 
expressie of die zich lieten 
inspireren door de muziek. 

● je moet de kleurenleer 
primaire, secundaire en 
tertiaire kleuren herkennen en 
kunnen toepassen. 

● Betekenis van kleur. en 
kleurcontrasten. 

● gebruik van verf, kwasten en 
penselen. 

 
● Verschillende soorten 

muziekstijlen die er allemaal 
zijn. 

● verdieping in tekst in de 
muziek. 

● zelf een tekst kunnen 
toevoegen aan een 
muziekfragment. 

● Een muziekfragment en daar 
een tekst toevoegen of zelf een 
tekst erbij  schrijven. 

● kleuren met emotie herkennen 
en toepassen in de opdracht. 

● Door Middel van een 
muziekfragment je laten 
inspireren tot het maken van 
een 2D kunstwerk. 

 
Weging: 
 
4 onderdelen: 

● Onderzoek  1x 
● Kleurencirkel 2x 
● Theorietoets 1x 
● Eindproduct  2x 



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

 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 

Lesperiode: 
week 21 t/m week 40 
 
 
Aantal lessen per week: 
2 
 
 
Methode: 

● Powerpoint 
● theorie bladen 
● werkbladen 

 
Materiaal: 

● internet + laptop 
● camera  
● A3 tekenvel 
● H/ HB /B potloden 
● diverse materialen 

 
Extra websites: 
.. 
 
 
Overig: 
.. 
 
 

 
Onderwerp: 
‘bouwen in stijl’ 

       - Architectuur en fotografie 
       - lijn, diepte, licht en 
schaduw,  
         materiaal. 
 
 

● Ontstaan van bouwkunst 
door de jaren heen. 

● Bekende gebouwen en de 
functies van gebouwen. 

● De begrippen die horen bij 
discipline architectuur en 
fotografie en  beeldende 
aspecten. 

● Het principe van 
1puntsperspectief, de 
functie en werking ervan. 
  

  

 
● Onderzoek doen naar jouw 

interesses m.b.t. gebouwen 
van de wereld.  

● Je kan hierover jouw keuzes 
beargumenteren. 

● Inspiratie omzetten naar een 
eigen ontwerp d.m.v. 1 
puntsperspectief. 

● Het ontwerp omzetten naar 
een Maquette. 

● fotograferen d.m.v. 
verschillende standpunten. 

● Werken in groepsverband. 
● Zelfstandig werken. 
● Netjes en secuur werken 
● Je kan de verworven theorie 

toepassen op de 
praktijkopdrachten en de toets. 

 
Weging: 
 
4 onderdelen: 

● Onderzoek 1x 
● Gebouwontwerp 2x 
● Theorietoets 2x 
● Eindopdracht 2x 

 



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


