
 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P:1           
 

Vak:  Mens en Maatschappij jaar 2 Klas: Klik of tik om tekst in te voeren. 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
In Thema 7 kijken we naar globalisering 
en de tijd van ontdekkers. De vroege 
handel verbind de hele wereld. Je leert 
over de invloed van de VOC op 
Indonesië. In thema 8 kijken we naar 
onze vrijheid: Wat houdt dat in? Kunnen 
we het voorlief nemen en wat heeft de 
Franse Revolutie daar precies mee te 
maken? 

Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 

Lesperiode:  Thema 7 
● Dat de 17e eeuw synchroon 

loopt aan de Nederlandse 
‘Gouden eeuw’. 

● Dat de VOC de eerste 
multinational uit de 
geschiedenis was. 

● Hoe de VOC te werk ging in 
Indonesië. 

● Waarom de industrialisatie 
ervoor zorgde dat er nog 
meer uitbuiting in Indië op 
gang kwam. 

● Wat het begrip 
mondialisering inhoud. 

Thema 8 
● Waarom de Franse 

Revolutie uitbrak. 
● Wat voor gevolgen de 

Franse Revolutie had over 
het idee van ‘vrijheid’. 

Thema 7 
● De afzet en de omzet 

berekenen. 
● De bruto en de nettowinst 

berekenen.  
● Uitleggen hoe het 

cultuurstelsel werkte en 
waarom er kritiek op was. 

● Uitleggen wat het verschil is 
tussen stukgoederen en 
massagoederen. 

● Uitleggen waarom mensen 
vertrekken naar rijke landen 
en soms worden 
teruggestuurd.  

Thema 8 
● Begrippen als absolutisme 

en democratie in eigen 
woorden uitleggen. 

● Uitleggen waarom een 
grondwet nodig is om een 
land goed te besturen. 

SO over deel van de stof: 

Periode 1 SO blok 1 en 2 thema 7 
 
SO blok 1 en 2 thema 8 

Klik of tik om tekst in te voeren. Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 1 

3 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): 1 per periode 
MUNDO Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: Rep blok 1 tot 4 thema 7 
Rep blok 1 en 4 thema 8 

MUNDO THEMA 7 en 8 
 

Weging (factor): 
3 

Extra materiaal: Herkansbaar (ja/nee) 
VO CONTENT 1 per periode 



● Welke rechten de 
Nederlandse inwoners 
hebben. 

● Wat BTW is en waar het 
voor gebruikt wordt  

● Wat een subsidie is en 
waarom deze wordt 
gegeven. 

● Wat het nut is van een 
bestemmingsplan. 

● Uitleggen hoe de 
Nederlandse Staat bestuurd 
wordt.  

● Toelichten waarom mensen 
in het Midden-Oosten 
dezelfde vrijheid willen als 
hier in het Westen. 

● Uitleggen hoe het 
begrotingstekort de 
staatsschuld veroorzaakt.  

● Uitleg geven wanneer er 
sprake is van discriminatie.  

 


