
 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P3 Deel 1           
Vak: aardrijkskunde Klas: 2 M/H 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
2 Mavo Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode:  ● de namen en de ligging 

van de grootste steden 

ter wereld 

● het verschil tussen een 

stad,een wereldstad, een 

hoofdstad en een 

megastad. 

● wat een goede ligging is 

voor een stad. 

● wat urbanisatie en 

suburbanisatie is; 

● wat de 

leefomstandigheden zijn 

van de bewoners van 

krottenwijken; 

● wat het verschil is in 

wonen, werken en 

verkeer tussen 

verschillende steden 

● wat de Randstad is, welke 

steden erbij horen en 

waarom het zo heet; 

● wat het Groene Hart is en 

wat er zo belangrijk aan 

is; 

● megasteden, 

hoofdsteden, 

wereldsteden en primate 

city’s herkennen; 

● op een kaart de 

verschillende wijken 

onderscheiden van een 

westerse en een 

niet-westerse stad; 

● foto’s gebruiken om de 

ruimtelijke geleding van 

steden uit te leggen; 

● de opbouw van Utrecht 

toepassen op andere 

steden; 

● rekenen met de schaal 

van kaarten; 

● gegevens op een kaart 

van een stad analyseren 

●  

SO over deel van de stof: 

Periode 3 H3 Steden SO paragraaf 1 t/m 4 

 Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 2 

2 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): nee 
Buitenland vmbo-t/h. 3e editie Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: PW H3 Steden  
Hoofdstuk 3 Steden paragraaf 1 
t/m 6 
Project Europa (hoofdstuk 5) 

Weging (factor): 
4 

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

Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Opdracht of project: 
Websites en links (extra): Project Europa (uit het boek). 
 Weging (factor): 

3 
Herkansbaar (ja/nee) 
nee 

Overig: Planning (weeknr en dag): 

 Klik of tik om tekst in te voeren. 
 Overig 



● hoe een historische stad 

in Nederland  is 

opgebouwd; 

● welke andere soorten 

steden je in Nederland 

hebt; 

● wat de belangrijkste 

problemen in een stad 

zijn: 

● hoe de overheid deze 

problemen probeert op te 

lossen. 

● welke steden door een 

goede ligging uitgroeien 

tot een primate city; 

● waardoor een verschil 

ontstaat tussen een  land 

met een primate city en 

een stedelijk netwerk; 

● hoe het 

verstedelijkingstempo de 

opbouw van een 

megastad verklaart 

● hoe de welvaart van  een 

land de opbouw van een 

stad verklaart ; 

● waarom mensen in 

ontwikkelingslanden naar 

de grote steden trekken; 

 



● waardoor problemen in 

megasteden zijn ontstaan 

● dat de 

verstedelijkingsgraad in 

de wereld steeds hoger 

wordt 

 

 


