
 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P:3           
 

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 11 kijken we naar een zeer 
ingewikkelde oorlog tussen Israël en de 
Palestijnen. Hoe begon dit conflict en 
waarom is er nu nog steeds geen einde 
aan? Ook leer je hoe je het best met 
bronnen om kan gaan. In thema 12 
kijken we weer naar Nederland. Wie 
wonen er allemaal en hoe gaat dat 
samen? 

Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 

Lesperiode:  Thema 11 
● Waar de belangrijkste 

landen van het 
Midden-Oosten liggen. 

● De betekenis van begrippen 
als extremist en 
antisemitisme. 

● Dat het conflict ingewikkeld 
is en dat er niet één goede 
of één slechte kant is. 

● Wat het verschil is tussen 
een allochtoon en een 
autochtoon. 

● Dat media veel invloed 
heeft op bijvoorbeeld deze 
oorlog en hoe je hier het 
beste mee om kunt gaan. 

Thema 12 
● Hoe de Nederlandse 

bevolking eruit ziet en hoe 
deze tot stand is gekomen. 

Thema 11 
● Uitleggen hoe het land Israël 

ontstaan is. 
● Uitleggen hoe het conflict 

tussen de Joden en 
Palestijnen escaleerden.  

● De gevolgen van de 
intifada’s noemen. 

● Voorbeelden geven van 
landen die zich bemoeien 
met dit conflict waardoor 
het nog ingewikkelder word. 

● Uitleggen waarom en door 
wie aanslagen worden 
gepleegd tot op de dag van 
vandaag. 

Thema 12 
● Rekenen met de cijfers van 

het sterfte en 
geboorteoverschot  

● Uitleggen wat 
bevolkingsdichtheid inhoudt 

SO over deel van de stof: 

Periode 3 SO blok 1 en 2 thema 11 
 
SO blok 1 en 2 thema 12 

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 11 
Rep blok 1 en 4 thema 12 

MUNDO THEMA 11 en 12 
 

Weging (factor): 
3 

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



● Je weet wat ontgroening en 
vergrijzing met elkaar te 
maken hebben.  

● Wat het verschil is tussen 
aantrekkingsfactoren en 
afstootfactoren.  

● Welke landen een kolonie 
van Nederland zijn geweest 
en welke gevolgen dit heeft 
op onze samenleving.  

● Dat sommige sectoren veel 
meer werk kunnen bieden 
dan andere. 

en hier meer kunnen 
rekenen. 

● Het verschil benoemen 
tussen emigranten en 
immigranten en uitleggen 
wat hun redenen om te 
verhuizen kunnen zijn. 

● Voorbeelden geven die 
integratie in de hand 
werken. 

● Uitleggen waarom veel 
allochtonen in 
achterstandswijken wonen. 

 
 


