
 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P1 Deel 1           
Vak: aardrijkskunde  Klas: 1 M/H 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
 Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode:  ● dat de bevolking in arme 

landen sneller groeit dan 
in rijke landen 

● wat het verschil is tussen 
bevolkingsspreiding en 
bevolkingsdichtheid 

● wat een bevolkingsgrafiek 
is en hoe je die kunt 
aflezen 

● wat natuurlijke 
bevolkingsgroei is 

● dat de levensverwachting 
per land kan verschillen 

● wat migratie is 
● wat het verschil is tussen 

immigratie en emigratie 
● wat het verschil is tussen 

buitenlandse en 
binnenlandse migratie 

● dat mensen migreren 
vanwege natuurgeweld 
bedreiging en armoede 

● dat de Nederlandse 
bevolking vergrijst 

● wat een (niet-westerse 
allochtoon is) 

● wat het verschil is tussen 
gezinsvorming en 
gezinshereniging. 

 

● een bevolkingsgrafiek 
tekenen 

● informatie halen uit 
grafieken, figuren, 
kaarten, atlas en cartoons 

● informatie opzoeken op 
internet 

● de begrippen gebruiken 
en toepassen bij de 
landen Rusland en India. 

 

SO over deel van de stof: 

Periode 1 H1 paragraaf 1-4 
Topografie Nederland  

 Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 2 

2 
2 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): ja 
nee 

Buitenland vmbo-t/havo. 3e 
editie 

Planning (weeknr en dag): 

ntb 
Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: PW Hoofdstuk 1 paragraaf 1-7 
Hoofdstuk 1 Bevolking, paragraaf 
1 t/m 7 

Weging (factor): 
4 

Extra materiaal: Herkansbaar (ja/nee) 
Projectbeschrijving in Google 
Classroom 

nee 

Planning (weeknr en dag): 

ntb 

Opdracht of project: 
Websites en links (extra): Project Cultuurgebieden 
Klik of tik om tekst in te voeren. Weging (factor): 

3 
Herkansbaar (ja/nee) 
nee 

Overig: Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. ntb 



Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

 
 

Overig 
Als de stof niet past in de 
periode dan schuift de PW van 
H2 door naar periode 2 

 
 


