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Profiel   Bouwen, wonen en interieur       

                    

Examenprogramma BWI 

 

 Kern  

Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding    10/11 

Module 2 Bouwen vanaf de fundering      11/12 

Module 3 Hout en meubelverbindingen                                            13 

Module 4 Design en decoratie      14/15 

 

 Keuzevakken 

Schoonmetselwerk         15/16 

Schilderen en afwerken van hout- en steenachtige ondergronden  16/17 

Interieurbouw, stands en betimmeringen     18 

Meubel maken        19 

 

 

 

 

 

 

 

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Kern.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-1-Bouwproces-en-bouwvoorbereiding-1.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-2-Bouwen-vanaf-de-fundering.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-3-Hout-en-meubelverbindingen.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-4-Design-en-decoratie.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/01/Schilderen-en-afwerken-van-hout-en-steenachtige-ondergronden.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Interieurbouw-stands-en-betimmeringen.pdf
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Voorwoord. 

Beste leerling in klas 3 en ouders/ verzorgers,  

Het examen op het vmbo van het Actief College vindt plaats in het derde en vierde leerjaar. 

 

In het derde leerjaar worden al onderdelen van de examens beoordeeld en afgesloten.  

In dit PTA ( programma van toetsing en afsluiting ) is het overzicht van alle examenonderdelen in het derde jaar te zien.  

In het vierde leerjaar wordt het PTA voor het vierde leerjaar uitgedeeld, met waar nodig, aanpassingen in regelgeving en of 

programma’s. 

 

                    In het PTA vindt u een overzicht van wat er per vak in het derde en vierde leerjaar getoetst wordt in het kader van het  

                    schoolexamen vmbo gtl, kbl, bbl en lwt bbl. 

U krijgt gedurende het schooljaar viermaal een overzicht van de behaalde cijfers. De cijfers horen bij de codes uit het PTA, 

zodat iedereen kan zien waar een cijfer voor behaald is. Daarnaast zijn het PTA en de cijferoverzichten te vinden binnen 

Magister. Daarvoor heeft u een toegangscode met wachtwoord gekregen. 

 

Het 3e jaar is verdeeld in vier periodes:  

periode 1 - van begin cursus tot en met 10 november 2017; 

periode 2 - van 13 november tot en met 26 januari 2018; 

periode 3 - van 29 januari tot en met 16 maart 2018; 

periode 4 – van 19 maart tot en met 2 juli 2018 

 

Er worden cijfers gegeven die zowel meetellen voor het rapport ( derde leerjaar ) als voor het schoolexamen ( derde en 

vierde leerjaar ). Na elke periode zijn er mogelijkheden tot herkansing.   

In het PTA staat vermeld of en hoe er voor een bepaald onderdeel herkansing mogelijk is. De weging geeft aan hoe zwaar 

een onderdeel meetelt.  Praktische opdrachten worden met een cijfer beoordeeld en tellen mee voor het eindexamen. De 

vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 en LOB moeten met een voldoende of goed worden afgesloten. Zonder 

voldoende beoordeling van deze onderdelen, mag niet meegedaan worden aan het eindexamen. Belangrijk is dus om steeds 

op tijd deze onderdelen in orde te hebben.  

 

De mentor is voor zowel de ouders / verzorgers als voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt.  

Zij zijn te bereiken via de mail: naam@actiefcollege.nl   

Voor de naam, zie de lijst met examendocenten of anders op de website van de school.  

Hier kunt u ook de bevorderingsrichtlijnen vinden en informatie over de examens. 

 

We wensen iedereen heel veel succes het komend jaar! 

Dhr K.C. Boogaard  voorzitter van de examencommissie, teamleider bovenbouw  

Mevr. E. Venema    secretaris van de examencommissie.  
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                    Begripsomschrijving  

De school     :    

 

“Actief College" te Oud-Beijerland  

 

PTA       : programma van toetsing en afsluiting. 

    

Toetsen   : alle schriftelijke, mondelinge, praktische onderdelen die in het PTA vermeld staan. Een toets kan worden 

beoordeeld met een cijfer of met een oordeel (on) voldoende / goed. 

 

Examen  : bestaat uit  

 

 Schoolexamen ( SE ), alle toetsen uit het PTA in het derde en vierde leerjaar 

 

 Centraal examen ( CE ), alle examens voor de theorievakken in het vierde leerjaar ( behalve ma.leer, LO en CKV1 dat wordt 

afgesloten met SE cijfer ) 

 

 Centraal schriftelijke en praktijkexamen ( CSPE ), het examen voor de modulen van het beroepsgerichte profiel vak en 

beroepsgerichte keuzevakken. Dit is een combinatie van praktijk en theoretische opdrachten.   

 

                              

Examenbesluit 

 

Enkele bepalingen, uit het “Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo” die van belang zijn voor de leerling, worden vermeld in 

dit PTA. 

Voor de overige artikelen/onderdelen wordt u verwezen naar het volledige eindexamenbesluit, www.examenblad.nl.  

 

 

Commissie van beroep 

De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter van de examencommissie in beroep gaan bij de door het bevoegd 

gezag van school in te stellen commissie van beroep. Zie Eindexamenbesluit VO artikel 5. Punt 4 

 

 

 

    



PTA 3 BWI LWT 2017 - 2019                                                                                                                                                                                                                        pag. 5 

               

 

                   Informatie over het schoolexamen vmbo gtl, kbl, bbl, lwt bbl 

 

Artikel 35: Beoordeling schoolexamen 

 

                  1.  Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van  cijfers lopende van 1 tot en met 10. 

                  2.  Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de  

 daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 

                  3.  In afwijking van het eerste lid, worden de vakken kunstzinnige vorming 1, lichamelijke opvoeding en LOB  

                       beoordeeld met voldoende of goed 

                  4.  In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk ( gemengde leerweg ) beoordeeld met voldoende of goed. 

 

   

 

 

Herkansing schoolexamen 

  
Een onderdeel van het schoolexamen kan, indien in het PTA aangegeven, herkanst worden.  

Het hoogst behaalde cijfer geldt als definitief cijfer voor het betreffende onderdeel.  

Een onvoldoende verslag kan in overleg met de vakdocent worden verbeterd. 

Het schoolexamen is verdeeld in vier periodes. Zie pag.3 

Per periode kunnen 2 theorievakken herkanst worden.   

De mogelijkheden voor herkansingen per periode in de profielen kunt u vinden in de desbetreffende PTA’s. 

 

Verhindering bij schoolexamen 

 

Indien een kandidaat door ziekte of anderszins bijzondere omstandigheden- ter beoordeling van de voorzitter van de 

examencommissie 

niet in staat is deel te nemen aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt de voorzitter van de examencommissie 

daarvan  

uiterlijk op de dag van de toets, voor aanvang van de toets, door de ouders/verzorgers in kennis gesteld.  

Gemiste toetsen worden in overleg met de docent ingehaald en tellen niet mee voor de herkansingsregeling. 

Voor de leerling die zonder geldige reden niet binnen de door school  aangegeven herkansingperiode en tijd verschijnt, 

wordt het reeds behaalde SE-cijfer definitief. 
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  VMBO - LWT3 - NEDERLANDS        
 

           

          

          

          

          

          

 PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets    

      Kolomnummers Magister  

 Periode Omschrijving toets 
Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing 

 

  

 J-R1 Bloktoets 1 SE Ja 2 001 201 301  

 J-R1 Bloktoets 2 SE Ja 2 002 202 302  

 J-R1 Vaardigheidstoets Spreken kijken luisteren 1  SE Nee 1 003      

                  

 J-R2 Vaardigheidstoets Lezen 1 SE Nee 1 013      

 J-R2 Vaardigheidstoets Schrijven 1 SE Nee 1 014      

 J-R2 Vaardigheidstoets Spreken kijken luisteren 2 SE Nee 1 015      

 J-R2 Bloktoets 3 SE Ja 2 016 216 316  

                  

 J-R3 Vaardigheidstoets Lezen 2 SE Nee 1 025      

 J-R3 Vaardigheidstoets Schrijven 2 SE Nee 1 026      

 J-R3 Bloktoets 4 SE Ja 2 027 227 327  

                  

 J-R4 Vaardigheidstoets Lezen 3 SE Nee 1 037      

 J-R4 Bloktoets 5 SE Ja 2 038 238 338  

 J-R4 Vaardigheidstoets Spreken kijken luisteren 3 SE Nee 1 039      

 J-R4 Vaardigheidstoets Spreken SE Nee 1 040      

                 

 Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.  

Voor het vak Nederlands worden verschillende voortgangstoetsen en schoolexamens afgenomen. Het gemiddelde van alle cijfers wordt berekend in kolom 092 van Magister. De 
rapportcijfers per periode worden hiervan afgeleid.   
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  VMBO - LWT3 - MAATSCHAPPIJLEER        
 

           

          

          

          

          

          

 PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets    

      Kolomnummers Magister  

 Periode Omschrijving toets 
Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing 

 

  

 J-R1 toets hoofdstuk 1 en 2 thema Wat is maatschappijleer? SE Nee 1 001      

 J-R1 theorietoets hoofdstuk 1 t/m 3 thema Wat is maatschappijleer? SE Ja 2 002 202 302  

 J-R1 keuzeopdracht PO Nee 1 003      

                  

 J-R2 toest hoofdstuk 1 en 2 thema Jongeren SE Nee 1 013      

 J-R2 theorietoets hoofdstuk 1 t/m 5 thema Jongeren SE Ja 2 014 214 314  

 J-R2 keuzeopdracht PO Nee 1 015      

                  

 J-R3 toets hoofdstuk 1 en 2 thema Multiculturele samenleving SE Nee 1 025      

 J-R3 theorietoets hoofdstuk 1 t/m 4 thema Multiculturele samenleving SE Ja 2 026 226 326  

 J-R3 keuzeopdracht PO Nee 1 027      

                  

 J-R4 toets hoofdstuk 1 en 2 thema Werk SE Nee 1 037      

 J-R4 theorietoets hoofdstuk 1 t/m 4 thema Werk SE Ja 2 038 238 338  

 J-R4 keuzeopdracht PO Nee 1 039      

                 

 Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.  
 

Het gemiddelde van alle cijfers wordt berekend in kolom 092 van Magister; de rapportcijfers per periode worden hiervan afgeleid.  
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  VMBO - LWT3 - LICHAMELIJKE OPVOEDING        
 

           

          

          

          

          

          

 PO = Praktische opdracht    

      Kolomnummers Magister  

 Periode Omschrijving toets 
Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing 

 

  

 1/2/3/4 atletiek PO Nee O/V/G 001      

 1/2/3/4 atletiek - inzet PO Nee O/V/G 002      

 1/2/3/4 atletiek - sociale vaardigheid PO Nee O/V/G 003      

 1/2/3/4 spel PO Nee O/V/G 004      

 1/2/3/4 spel -inzet PO Nee O/V/G 005      

 1/2/3/4 spel - sociale vaardigheid PO Nee O/V/G 006      

 1/2/3/4 turnen PO Nee O/V/G 007      

 1/2/3/4 turnen -inzet PO Nee O/V/G 008      

 1/2/3/4 turnen - sociale vaardigheid PO Nee O/V/G 009      

 1/2/3/4 sportorientatie PO Nee O/V/G 010      

 1/2/3/4 sportorientatie -inzet PO Nee O/V/G 011      

 1/2/3/4 sportorientatie - sociale vaardigheid PO Nee O/V/G 012      

 1/2/3/4 inzet PO Nee O/V/G 013      

 1/2/3/4 sociale vaardigheid PO Nee O/V/G 015      

                 

 Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092.  
 

   Beoordeling is gemiddelde van de behaalde cijfers per bewegingsgroep cijfer 1-5 = onvoldoende ( O )   Cijfer 6-7 ( V)  cijfer  8-10  ( G ) 



PTA 3 BWI LWT 2017 - 2019                                                                                                                                                                                                                        pag. 9 

          

  VMBO - LWT3 - LOB        

  PTA Loopbaan Oriëntatie en begeleiding (LOB) leerjaar drie       

          

 RV = Reflectieverslag - BS = Beoordeling Stage - SB = Stageboek - VE = Verslag - LOB = LOB Portfolio   

       Kolomnummers Magister 

 Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing 

   

   C1               

 JR-3 De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te 
geven door op systematische wijze om te gaan met 
‘loopbaancompetenties’ 

Onderzoek beroepeninformatie: 
1. O.a. Rotary bedrijvendag 
2. MBO informatieavond 
3. Beroepsgerichte stage 
4. Stageboek 
Stage en stageboek worden  
beoordeeld via schema cijfer 
1-5 = onvoldoende (O), cijfer 
6-7 ( V) cijfer 8-10  (G ) 

RV01 Nee O/V/G 001     

 

  

RV02 Nee O/V/G 002     

             

 BS Nee O/V/G 003     

             

 SB Nee O/V/G 004     

             

             

 
      

      

   C2               

 JR-3 De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk 
voor zichzelf en voor anderen door middel van een 
‘loopbaandossier’.  
In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn 
uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de 
‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven 
bij een aantal uitgevoerde activiteiten  

5+ 6: Persoonlijke gesprekken 
met de mentor:  Reflecteren 
op ervaringen, Reflecteren op 
keuze vakkenpakket.  
Gesprekken met leerling/ 
ouders/verzorgers. Werken 
aan portfolio: activiteiten, 
reflectieverslagen, foto’s e.d. 
 
 

VE01 Nee O/V/G 005     

 

  

VE02 Nee O/V/G 006     

             

             

             

             

             

 

      

      

                   

 JR-3             
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Wordt als handelingsdeel opgenomen in het beroepsgerichte 
programma. 

Moet met minimaal een 
voldoende worden 
afgesloten. 
 

            

             

             

             

             

             
          

 Kolom 790 = Gemiddelde cijfer LOB  
 

 

 

VMBO - BBL3 - Module 1 - BOUWPROCES EN 
VOORBEREIDING Profiel BWI       

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/BWI/1.1.5               

JR-3/4 Een bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren 
conform geldende wet- en regelgeving 

Aan de hand van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 
en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst. Werkboek. 

SE1 Nee 1 001     

  

            

            

            

Het SE1.1 cijfer is gelijk aan SE1       

      

      

  P/BWI/1.2/1.2.4.5.9.10.11.12                

JR-3/4 Een materiaalstaat en werkplanning maken. 
Gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen 
aan de hand van bouwvoorbereidingstekeningen rechte lijnen op 
een bouwterrein uitzetten. Haakse hoeken uitzetten en meten. 

Aan de hand van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 

SE2 Nee 1 002     

  

SE3 Nee 1 003     

SE4 Nee 1 004     

SE5 Nee 1 005     



PTA 3 BWI LWT 2017 - 2019                                                                                                                                                                                                                        pag. 11 

Maatvoering controleren. Rooilijnen uitzetten, hoekpunten 
uitzetten en plaats bouwraam bepalen. Bouwramen plaatsen. 
Gevellijnen bepalen en vastleggen en andere muren afschrijven. 
Verklikpunten aangeven 

en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst. Werkboek. 

SE6 Nee 1 006     

SE7 Nee 1 007     

SE8 Nee 1 008     

SE9 Nee 1 009     

Het SE1.2 cijfer is het gemiddelde 
van SE2 t/m 9; dit cijfer wordt 

berekend in kolom 010 

      

      

010     

  P/BWI/1.3.1 t/m 1.3.7               

JR-3/4 Een werkplanning maken. Werktekeningen lezen en interpreteren.  
De koppenmaat en lagenmaat bepalen en afschrijven. 
Metselprofielen stellen voor een halfsteensmuur, steensmuur en 
spouwmuur. Buitenkozijnen voor raam en deur stellen in 
halfsteensmuur, steensmuur en spouwmuur. Buitenkozijnen en 
binnendeurkozijnen stellen. Gangbare gereedschappen en 
hulpmiddelen toepassen.  

Aan de hand van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 
en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst. Werkboek. 

SE10 Nee 1 011     

  

SE11 Nee 1 012     

SE12 Nee 1 013     

SE13 Nee 1 014     

SE14 Nee 1 015     

SE15 Nee 1 016     

SE16 Nee 1 017     

Het SE1.3 cijfer is het gemiddelde 
van SE10 t/m 16; dit cijfer wordt 

berekend in kolom 020 

      

020     

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE1.1 x1) + (SE1.2 x1) + (SE1.3 x1) / 3 = cijfer SE (kolom 790) 

 

         

 VMBO - BBL3 - Module 2 - BOUWEN VANAF DE FUNDERING Profiel BWI       

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/BWI/2.1.1 t/m 2.2.4               

JR-3/4 SE1 Nee 1 001     
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Aan de hand van werktekeningen bekistingen maken voor een 
strook en een PS-systeembekisting - Werkzaamheden voor een 
strokenfundering voorbereiden. Een werktekening en een schets 
van fundering en opgaand metselwerk maken. Een eenvoudige 
strokenfundering en PS-systeembekisting uitzetten en stellen. Een 
eenvoudige wapening vlechten en aanbrengen. 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst . Lesmateriaal 
digitaal en werkboek. 

SE2 Nee 1 002     

SE3 Nee 1 003     

SE4 Nee 1 004     
Het SE2.1 cijfer is het gem. van SE1 t/m 4; 

dit cijfer wordt berekend in kolom 010 
      

010     

  P/BWI/2.2.1 t/m 2.2.7               

JR-3/4 Aan de hand van een werktekening een halfsteensmuur metselen. 
Metselwerk voorbereiden. Een werkplek inrichten. Maatvoeren en 
stellen. Basistechnieken metselen toepassen. Rollagen maken. 
Voegwerk in de meest gangbare typen maken. Beëindigingen 
correct maken. 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst . Lesmateriaal 
digitaal en werkboek. 

SE5 Nee 1 011     

  

SE6 Nee 1 012     

SE7 Nee 1 013     

SE8 Nee 1 014     

SE9 Nee 1 015     

SE10 Nee 1 016     

SE11 Nee 1 017     
Het SE2.2 cijfer is het gem. van SE5 t/m 11; 

dit wordt berekend in kolom 020 
      

020     

  P/BWI/2.3.1 t/m 2.3.4               

JR-3/4 Isolatiematerialen verwerken met behulp van actuele kennis over 
isolatie en ventilatie. Juiste soorten isolatie kiezen en correct 
toepassen. Het belang en de functie van ventilatie beschrijven 
Isolatiematerialen in opgaand werk plaatsen en verwerken. Afval 
op de juiste wijze verwerken en afvoeren. 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst . Lesmateriaal 
digitaal en werkboek. 

SE12 Nee 1 021     

  

SE13 Nee 1 022     

SE14 Nee 1 023     

SE15 Nee 1 024     
Het SE2.3 cijfer is het gem. van SE12 t/m 15; 

dit wordt berekend in kolom 030 
      

030     

  P/BWI/2.4.1 t/m 2.4.4               

JR-3/4 Steigers en ladders aan de hand van veiligheidsvoorschriften 
gebruiken. Verplichte en beschikbare beschermingsmiddelen 
toepassen. Juiste steigers en ladders kiezen. Rolsteigers en ladders 
conform voorschriften opbouwen, plaatsen en afbreken. 
Rolsteigers en ladders op een ergonomische en veilige wijze 
gebruiken. 
 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst . Lesmateriaal 
digitaal en werkboek. 

SE16 Ja 1 031 231 331 

  

SE17 Ja 1 032 232 332 

SE18 Ja 1 033 233 333 

SE19 Ja 1 034 234 334 
Het SE2.4 cijfer is het gem. van SE16 t/m 19; 

dit wordt berekend in kolom 040 
      

040     

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 
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Berekening cijfer schoolexamen: (SE2.1 x1) + (SE2.2 x1) + (SE2.3 x1) + (SE2.4 x1) / 4 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

VMBO - BBL3 - Module 3 - HOUT- EN 
MEUBELVERBINDINGEN Profiel BWI       

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/BWI/3.1.1 t/m 3.1.5               

JR-3/4 een materiaalstaat en werkplanning maken 
houtverbindingen schetsen en CAD tekenen 
verbinding maken volgens vast gestelde criteria 
het product aan de hand van kwaliteitscriteria beoordelen 
met gangbare handgereedschappen, elektrische en pneumatisch 
handgereedschappen houtbewerkingsmachines basis 
bewerkingen veilig uitvoeren 

Aan de hand van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 
en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst   
 
Hout en meubelverbindingen 

SE1 Nee 1 001     

  

SE2 Nee 1 002     

SE3 Nee 1 003     

SE4 Nee 1 004     

SE5 Nee 1 005     

Het SE3.1 cijfer is het gemiddelde 
van SE1 t/m 5; dit cijfer wordt 

berekend in kolom 010 

      

      

010     

      

  P/BWI/3.2.1 en 3.2.2                

JR-3/4 met gangbare handgereedschappen, elektrische en pneumatisch 
handgereedschappen  
houtbewerkingsmachines basis bewerkingen veilig uitvoeren 

Aan de hand van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 
en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst   
 
Hout en meubelverbindingen 

SE6 Nee 1 011     

  

SE7 Nee 1 012     

Het SE3.2 cijfer is het gemiddelde 
van SE6 t/m 7; dit cijfer wordt 

berekend in kolom 020 

      

      

020     

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 
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Berekening cijfer schoolexamen: (SE3.1 x1) + (SE3.2 x1)  / 2 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

 VMBO - BBL3 - Module 4 - DESIGN EN DECORATIE Profiel BWI       

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/BWI/4.1.2 t/m 4.1.3               

JR-3/4 Aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een 
ontwerp maken voor een interieurelement op basis van 
plaatmateriaal 
 
Het ontwerp tekenen met een 2D en 3D CAD-tekenprogramma 
Het ontwerp omzetten in werktekeningen 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst   
werkboek 

SE1 Nee 1 001     

  

SE2 Nee 1 002     

            
Het SE4.1 cijfer is het gem. van SE1 t/m 2; 

dit cijfer wordt berekend in kolom 010 
      

      

010     

  P/BWI/4.2.1 t/m 4.2.2               

JR-3/4 Gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp maken 
voor de afwerking van een interieurelement op basis van kennis 
over kleurgebruik en vormgeving. Kleurkarakteristieken toepassen 
en kleuren combineren tot kleurcontrasten. 
Een ontwerp maken voor de afwerking en decoratie van een 
interieurelement 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst   
werkboek 

SE4 Nee 1 011     

  

SE5 Nee 1 012     

            
Het SE4.2 cijfer is het gem. van SE4 t/m 5; 

dit wordt berekend in kolom 020 
      

      

      

020     

  P/BWI/4.3.1 t/m 4.3.3               

JR-3/4 Aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een 
interieurelement maken met behulp van hout en plaatmateriaal 
Het maken van een interieurelement voorbereiden. Een 
interieurelement met moderne verbindingsmaterialen maken, 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 

SE7 Nee 1 021     

  

SE8 Nee 1 022     

SE9 Nee 1 023     
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samenstellen en opsluiten. Gangbare elektrische-, pneumatische en 
niet-aangedreven handgereedschappen veilig gebruiken 
 
 

worden getoetst   
werkboek 

Het SE4.3 cijfer is het gem. van SE7 t/m 9; 
dit wordt berekend in kolom 030 

      

030     

  P/BWI/4.4.1 t/m 4.4.4               

JR-3/4 Een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren. Een 
behandelplan opstellen voor ondergronden van hout en 
plaatmateriaal. Een werkschema maken voor de afwerking 
Materialen en gereedschappen voor de voorbehandeling en 
afwerking bepalen. Een werkstuk voorbehandelen en afwerken met 
water gedragen verfproducten. 
 
 
 

Aan de hand van theorie en praktijk 
word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de 
theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en 
worden getoetst   
werkboek 

SE10 Nee 1 031     

  

SE11 Nee 1 032     

SE12 Nee 1 033     

SE13 Nee 1 034     
Het SE4.4 cijfer is het gem. van SE10 t/m 13; 

dit wordt berekend in kolom 040 
      

040     

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE4.1 x1) + (SE4.2 x1) + (SE4.3 x1) + (SE4.4 x1) / 4 = cijfer SE (kolom 790) 

 

         

VMBO - BWI - BBL3 - Keuzevak - 1206 - schoonmetselwerk      

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/BWI/ K2-1 t/m 4               

  Doe eens wild 
Tuinmuur metselen 
Creatieve tuinmuur 
Kozijn inmetselen 
 

Aan de hand van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische 
kennis en praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst   

SE1 Nee 1 001     

  

SE2 Nee 1 002     

SE3 Nee 1 003     

SE4 Nee 1 004     
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werkboek 
 

      

      

      

  K/BWI/ K2-1 t/m 4               

    Eindtoets digitaal SE6 Nee 1 006     

  

        

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1) + (SE4 x 1) + (SE6 x 1)) /5 

 

 

         

VMBO - BWI - BBL3 - Keuzevak - 1207 - schilderen van hout- en steenachtige ondergronden      

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/BWI/ K3-1 t/m 5               

  Vlakke deur schilderen 
Paneeldeur schilderen 
Spiegel met paneelluiken 

Aan de hand van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische 

SE1 Nee 1 001     

  

SE2 Nee 1 002     

SE3 Nee 1 003     
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Beton schilderen 
muurdecoratie 
 
 
 
 
 
 
 

kennis en praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst   
werkboek 
 

SE4 Nee 1 004     

SE5 Nee 1 005     

  
 

        

  
 

        

  
 

  

      

  K/BWI/ K3-1 t/m 5               

    Eindtoets digitaal SE6 Nee 1 006     

  

        

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1) + (SE4 x 1) + (SE5 x 1) + (SE6 x 1)) / 6 
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VMBO - BWI - BBL3 - Keuzevak - 1208 - interieurbouw, stands en betimmeringen      

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/BWI/ I&B 1 t/m 5               

  Salon Tafel - HPL plakken 
Bureaulamp 
Betimmering maken 
Onderstel kast 
Bovenbouw kast 
 
 
 
 
 
 

Aan de hand van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische 
kennis en praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst   
werkboek 
 

SE1 Nee 1 001     

  

SE2 Nee 1 002     

SE3 Nee 1 003     

SE4 Nee 1 004     

SE5 Nee 1 005     

  
 

        

  
 

        

  
 

  

      

  K/BWI/ I&B 1 t/m 5               

    Eindtoets digitaal SE6 Nee 1 006     

  

        

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1) + (SE4 x 1) + (SE5 x 1) + (SE6 x 1)) / 6 
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VMBO - BWI - BBL3 - Keuzevak - 1220 - meubelmaken      

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/BWI/16.1 t/m K/BWI/16.5               

  Kruk/tafel 
DUY kapstok 
Basis bureau 
Bureau opbouw 
Bloktafel met lade 
 
 
 
 
 

Aan de hand van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische 
kennis en praktische vaardigheden zijn 
verwerkt en worden getoetst   
werkboek 
 

SE1 Nee 1 001     

  

SE2 Nee 1 002     

SE3 Nee 1 003     

SE4 Nee 1 004     

SE5 Nee 1 005     

  
 

        

  
 

        

  
 

  

      

  K/BWI/16.1 t/m K/BWI/16.5               

    Eindtoets digitaal SE6 Nee 1 006     

  

        

      

      

      

      
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1) + (SE4 x 1) + (SE5 x 1) + (SE6 x 1)) / 6 

 

 


