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Programma van toetsing en afsluiting  schooljaar: 2021/2022   leerjaar 3-4 
vak/profieldeel/keuzedeel : FOTOGRAFIE  

niveau     : BB 
docent     : HBA              

Periode Onderdeel Kerndeel Opmerkingen Toets
vorm 

Duur Herkansing Wegin
g 

3 Een fotografie concept 
ontwikkelen voor een 
opdrachtgever 

 

K/MVI/7.1  De wensen van de opdrachtgever bespreken, een idee 
ontwikkelen voor de realisatie van een fotografieopdracht, 
informatie van de locatie verzamelen en onderzoeken, een 
plan van aanpak maken. Het plan met de opdrachtgever 

bespreken, het concept definitief maken. 

SO 200 Nee 1 

3 Fotografische beelden 
realiseren en bewerken 

K/MVI/7.2. Aanwijzingen geven aan derden tijdens het maken van de 
foto opdracht, Fotografie apparatuur en materiaal 

verzamelen, opbouwen, aansluiten en kunnen afbreken, de 
opnamelocatie optimaliseren en het te fotograferen 

onderwerp stileren, fotografieapparatuur bedienen bij 
producties en opnames maken. 

PO 200 Nee 1 

3 Fotografie apparatuur 
en materiaal 
onderhouden en 
beheren 

 

K/MVI/7.3 Fotografie materialen en apparatuur controleren en 
eenvoudig onderhoud verrichten 

PO 100 Nee 1 

3 Het werk presenteren en 
evalueren, feedback 
ontvangen en deze toe 
kunnen passen 

 

K/MVI/7.4 
 
 

 

Effectieve vorm en inhoud geven aan de presentatie, keuzes 
onderbouwen met argumenten naar opdrachtgever, omgaan 

met reacties, een procesevaluatie maken 
 
 

 

PO/S
O 

100 Nee 1 
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Periode Onderdeel Kerndeel Opmerkingen Toets
vorm 

Duur Herkansing Wegin
g 

3 Een fotografie concept 
ontwikkelen voor een 
opdrachtgever 

 

K/MVI/7.1  De wensen van de opdrachtgever bespreken, een idee 
ontwikkelen voor de realisatie van een fotografieopdracht, 
informatie van de locatie verzamelen en onderzoeken, een 
plan van aanpak maken. Het plan met de opdrachtgever 

bespreken, het concept definitief maken. 

SO 200 Nee 1 

3 Fotografische beelden 
realiseren en bewerken 

K/MVI/7.2. Aanwijzingen geven aan derden tijdens het maken van de 
foto opdracht, Fotografie apparatuur en materiaal 

verzamelen, opbouwen, aansluiten en kunnen afbreken, de 
opnamelocatie optimaliseren en het te fotograferen 

onderwerp stileren, fotografieapparatuur bedienen bij 
producties en opnames maken. 

PO 200 Nee 1 

3 Fotografie apparatuur 
en materiaal 
onderhouden en 
beheren 

 

K/MVI/7.3 Fotografie materialen en apparatuur controleren en 
eenvoudig onderhoud verrichten 

PO 100 Nee 1 

3 Het werk presenteren en 
evalueren, feedback 
ontvangen en deze toe 
kunnen passen 

 

K/MVI/7.4 
 
 

 

Effectieve vorm en inhoud geven aan de presentatie, keuzes 
onderbouwen met argumenten naar opdrachtgever, omgaan 

met reacties, een procesevaluatie maken 
 
 

 

PO/S
O 

100 Nee 1 
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Periode Onderdeel Kerndeel Opmerkingen Toets
vorm 

Duur Herkansing Wegin
g 

3 Een fotografie concept 
ontwikkelen voor een 
opdrachtgever 

 

K/MVI/7.1  De wensen van de opdrachtgever bespreken, een idee 
ontwikkelen voor de realisatie van een fotografieopdracht, 
informatie van de locatie verzamelen en onderzoeken, een 
plan van aanpak maken. Het plan met de opdrachtgever 

bespreken, het concept definitief maken. 

SO 200 Nee 1 

3 Fotografische beelden 
realiseren en bewerken 

K/MVI/7.2. Aanwijzingen geven aan derden tijdens het maken van de 
foto opdracht, Fotografie apparatuur en materiaal 

verzamelen, opbouwen, aansluiten en kunnen afbreken, de 
opnamelocatie optimaliseren en het te fotograferen 

onderwerp stileren, fotografieapparatuur bedienen bij 
producties en opnames maken. 

PO 200 Nee 1 

3 Fotografie apparatuur 
en materiaal 
onderhouden en 
beheren 

 

K/MVI/7.3 Fotografie materialen en apparatuur controleren en 
eenvoudig onderhoud verrichten 

PO 100 Nee 1 

3 Het werk presenteren en 
evalueren, feedback 
ontvangen en deze toe 
kunnen passen 

 

K/MVI/7.4 
 
 

 

Effectieve vorm en inhoud geven aan de presentatie, keuzes 
onderbouwen met argumenten naar opdrachtgever, omgaan 

met reacties, een procesevaluatie maken 
 
 

 

PO/S
O 

100 Nee 1 

 


