
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P: 2 Hst/deel:  4 
 

Vak:  Geschiedenis Klas: Leerjaar 2 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
 Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode:  Paragraaf 1. 

Je weet hoe de situatie in Europa was 
vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Je 
weet hoe de Eerste Wereldoorlog 
ontstond en hoe deze verliep. Je weet 
ook hoe de oorlog eindigde en wat de 
gevolgen voor Duitsland waren. 
 
Paragraaf 2. 
Je weet hoe de tijd tussen de oorlogen 
verliep in de Sovjet-Unie en 
West-Europa. Je weet dat er eerst 
economische groei en vervolgens crisis 
was en dat dit zorgde voor de opkomst 
van tegenbewegingen in Europa. 
 
Paragraaf 3. 
Je weet hoe de Tweede Wereldoorlog 
begon, verliep en eindigde. Je weet ook 
hoe de systematische vernietiging van 
meerdere bevolkingsgroepen verliep. 
 
Paragraaf 4. 
Je kunt uitleggen hoe de bezetting van 
Nederland verliep en je kunt dit 
vergelijken met de rest van Europa. Je 
weet hoe de Duitsers met Nederland 
omgingen en je kunt verklaren waarom 
ze dit zo deden. 
 
Je kan kenmerkende aspecten 37 t/m 
44 benoemen (klik hier). 

Vakvaardigheid 1: Je kunt beschrijvende, 
verklarende en waarderende vragen 
herkennen en maken. 
 
Vakvaardigheid 3: Je kunt verschillende 
soorten bronnen herkennen (mondeling, 
schriftelijk, visueel, audiovisueel). 
 
Vakvaardigheid 4: je kunt aangeven of een 
bron betrouwbaar is en je weet hoe je dit 
moet beoordelen. 
 
Vakvaardigheid 5: Je kunt op 4 manieren de 
historie indelen: 
- Tijdbalk 
- Jaartallen 
- 5 perioden (alle 5 kunnen noemen) 
- 10 tijdvakken (alle 10 kunnen noemen) 
 
Vakvaardigheid 6: je kunt de gebeurtenissen 
van een tijdvak of periode koppelen aan de 
kenmerkende aspecten van die periode. Zo 
kun je je beter oriënteren in de tijd. 
 
Vakvaardigheid 7: Je kunt vergelijkingen 
trekken tussen gebeurtenissen in het 
verleden. Je kunt overeenkomsten en 
verschillen noemen. 
 
Vakvaardigheid 13: Je kunt vergelijkingen 
maken tussen het verleden en je eigen 
leven. 
 
Vakvaardigheid 15: je kunt een standpunt 
over een gebeurtenis innemen en deze met 
argumenten onderbouwen. 

SO over deel van de stof: 

Periode 2 H4 §1 en 2 

Klik of tik om tekst in te voeren. Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 2x 

2 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): Nee 
Geschiedenis Werkplaats  
VMBO-T/HAVO 
ISBN: 9789001870140 

Planning (weeknr en dag): 

 

Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: H4 §1 t/m 4 
Hoofdstuk 4 – De Wereldoorlogen 
Paragraaf 1, 2, 3 en 4 
Vakvaardigheden: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15 
(zie bladzijde 129 t/m 131) 

Weging (factor): 
4x 

Extra materiaal: Herkansbaar (ja/nee) 
Oefenen: maak de Test Jezelf op 
bladzijde van je werkboek. 
 

Nee 

Planning (weeknr en dag): 

 

Opdracht of project: 
Websites en links (extra): nvt 
Kenmerkende aspecten 
 

Weging (factor): 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
Herkansbaar (ja/nee) 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

Overig: Planning (weeknr en dag): 

Vakvaardigheden overzicht bladzijde 
129 t/m 131 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 Overig 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

http://www.meneervanempel.nl/wp-content/uploads/2015/03/Schema-tijdvakken-KA-s-kernbegrippen.pdf
http://www.meneervanempel.nl/wp-content/uploads/2015/03/Schema-tijdvakken-KA-s-kernbegrippen.pdf


Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
Vak: naam vak Klas: naam klas 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
 Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode: Bijvoorbeeld: inhoud, theorie, Gedrag en vaardigheden SO over deel van de stof:  
Periode 1 - 3 formules, grammatica regels, Toepassen van theorie Over welk deel van de stof 
Aantal lessen per week: ed. ed. Weging (factor): 

Aantal    Wegingsfactor  
Methode of projectboek (ISBN):   Herkansbaar (ja/nee): 

Titel van de methode of    Ja of nee 
projectboek   Planning (weeknr en dag): 

   Weeknummer, dag, tijd 
Lesstof in deze periode:   Repetitie:  
Hoofdstukken, onderwerp,    Over welk deel van de stof 
pagina’s   Weging (factor): 
Extra materiaal:   Wegingsfactor 

Aanvullende materialen   Herkansbaar (ja/nee): 
   Ja of nee 
   Planning (weeknr en dag): 
   Weeknummer, dag, tijd 
   Opdracht: 
Websites en links (extra):   Bijzondere opdracht 
Verwijzingen website adressen   Weging: 
   Wegingsfactor 
   Herkansbaar (ja/nee) 
   Ja of nee 
Overig:   Planning (weeknr en dag): 
Bijzonderheden   Weeknummer, dag, tijd 
   Overig: 
   Bijzonderheden 



 


