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Profiel   Mobiliteit en transport       

       

                    

Examenprogramma M&T 

 

 Kern  

Module 1 Motorconditie testen      10/11 

Module 2 Wielophanging en carrosserie      11/12   

Module 3 Verlichting en comfortsystemen     13/14 

Module 4 Transport         14/15 

 

 Keuzevakken 

Motorsystemen         15/16 

Aandrijf- en remsystemen        17/18 

Elektronica         18/19 

Fietstechniek         20/21 

Gemotoriseerde tweewielers   

 

Keuzevak 1 Het groene machinepark uit profiel Groen  

 

 

 

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Kern-MT.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-1-Moterconditie-testen.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-2-Wielophanging-en-carroserie.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-3-Verlichting-en-comfortsystemen.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-4-Transport.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Motorsystemen.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Aandrijf-en-remsysteem-.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Fietstechniek.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Gemotoriseerde-tweewielers.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Het-groene-machinepark.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  
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Mevr. E. Venema    secretaris van de examencommissie.  

                     

                    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 
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                   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 ) 
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  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 - BBL - Module 1 - MOTORCONDITIE TESTEN Profiel M&T       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/MET/1.1               

JR-3/4 motormechanische delen meten en testen motormechanische delen opmeten 
en meetgegevens beoordelen, 
compressie meten aan benzine- en 
dieselmotoren  motorconditie 
mechanisch en digitaal testen 
 
 

SE01 Ja 1 001 201 301 

  

            

            

            

            

            

  P/MET/1.2               

JR-3/4 werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren    opbouw en werkingsprincipe van een 
smeersysteem omschrijven en 
controleren, metingen uitvoeren aan 
het oliedruksysteem, opbouw en 
werkingsprincipe van een 
carterventilatiesysteem benoemen 
en controleren 
 
 

SE02 Ja 1 002 202 203 
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  P/MET/1.3               

JR-3/4 werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren koelvloeistof controleren, verversen 
en bijvullen 
koelsysteem controleren en 
ontluchten, onderdelen van een 
koelsysteem controleren en testen, 
koelsysteem testen op lekkage 
 
 

SE03 Ja 1 003 203 303 

  

            

            

            

            

      
      

  P/MET/1.1 t/m 1.3               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van afname 
van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 004     

  

            

            

            
         

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) + (PO x3)) / 6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

 

 

VMBO - BBL3 - Module 2 - WIELOPHANGING EN 
CARROSSERIE Profiel M&T       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/MET/2.1               

JR-3/4 wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en 
vervangen. 

wielophanging en veersysteem 
controleren en vervangen  

SE01 Ja 1 001 201 301 
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wielophanging en veersysteem 
controleren en vervangen 
vering controleren, beoordelen en 
vervangen, schokdemping 
controleren, beoordelen en de 
schokdempers vervangen 
stabilisatie controleren, beoordelen 
van stabilisatie-onderdelen en 
vervangen 
 
 

            

            

            

            

            

            

            

      
      

  P/MET/2.2               

JR-3/4 banden en wielen controleren, vervangen, repareren en 
balanceren.    

banden en wielen controleren, 
vervangen, balanceren en repareren, 
banden controleren en vervangen, 
een velg controleren, combinatie van 
band en velg balanceren  een band 
repareren 
 
 

SE02 Ja 1 002 202 203 

  

            

            

            

    

  

      

  P/MET/2.3               

JR-3/4 delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen carrosseriedelen (de)monteren en 
afstellen, delen van een carrosserie 
verwijderen  
delen van een carrosserie monteren, 
niet-dragende geschroefde delen van 
een carrosserie afstellen 
 
 

SE03 Ja 1 003 203 303 

  

            

            

            

            

      
      

  P/MET/2.1 t/m 2.3               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van afname 
van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 004     

  

            

            

            
         

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) + (PO x3)) / 6 = cijfer SE (kolom 790) 
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 VMBO - BBL3 - Module 3 - VERLICHTING- EN COMFORTSYSTEMEN Profiel M&T     

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/MET/3.1               

JR-3/4 eenvoudige elektrische schakelingen eenvoudige elektrische schakelingen 
maken en metingen uitvoeren, serie-, 
parallel- en gemengde schakelingen 
maken met meetapparatuur omgaan 
de conditie van een accu vaststellen 
en de accu vervangen, elektrische 
verbindingen maken met 
verschillende aansluitingen  
 
 

SE01 Ja 1 001 201 301 

  

            

            

            

            

            

            

            

  P/MET/3.2               

JR-3/4 verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige 
schema’s aansluiten.    

een verlichtingssysteem met 
controlesysteem op een 
practicumbord aansluiten   
een signaleringssysteem met 
controlesysteem op een 
practicumbord aansluiten 
verlichting aan een voertuig 
controleren en afstellen 
 
 

SE02 Ja 1 002 202 203 

  

            

            

            

            

            

    

  

      

  P/MET/3.3               

JR-3/4 elektromotoren aansluiten en testen elektromotoren op een 
practicumbord aansluiten 
elektromotoren demonteren, 
monteren en testen   
 

SE03 Ja 1 003 203 303 
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  P/MET/3.1 t/m 3.3               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van afname 
van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 004     

  

            

            

            
         

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) + (PO x 3)) / 6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

         

 VMBO - BBL3 - Module 4 - TRANSPORT Profiel M&T       

         

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/MET/4.1               

JR-3/4 een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen een laadplan inclusief zekeringsplan 
maken 
voor het laden en lossen het juiste 
interne transportmiddel kiezen, de 
goederen volgens laadplan laden en 
zekeren /stuwen, de goederen 
lossen, documenten controleren, de 
goederen klaarzetten voor inslag en 
de laadruimte /werkplek opruimen 
 
 

SE01 Ja 1 001 201 301 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  P/MET/4.2               

JR-3/4 een bedrijfsvoertuig vervoersklaar maken en een technische 
rijklaar-controle uitvoeren    

een visuele voertuigcontrole 
uitvoeren, een technische rijklaar-

SE02 Ja 1 002 202 203 

              



PTA 3 MT LWT 2017 - 2019                                                                                                                                                                                                                    pag. 15 

controle uitvoeren, de lading en 
bevestiging controleren 
benodigde documenten controleren 
op aanwezigheid en inhoud 
 
 

            

            

    

  

      

  P/MET/4.3               

JR-3/4 een ritplanning en een routeplanning maken een ritplanning maken 
een routeplanning maken  
 
 

SE03 Ja 1 003 203 303 

  

            

            

            

            

            

  P/MET/4.1 t/m 4.3               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van afname 
van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 004     

  

            

            

            
         

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) + (PO x3)) / 6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

         

 VMBO - M&T- BBL3 - Keuzevak - 1405 - motorsystemen     

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/MET/1.1               

JR-3/4 wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en 
vervangen. 

1. uitvoeringsvormen, opbouw en functie 
van ontstekingssystemen kunnen noemen 2. 

SE01 Ja 1 001 201 301 
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een ontstekingssysteem controleren 
3. componenten van een ontsteking-
ssysteem contoleren en vervangen 4. 
metingen verrichten aan bougies en 
bougiekabels 
 
 

            

            

            

      

      

  K/MET/1.2               

JR-3/4 banden en wielen controleren, vervangen, repareren en 
balanceren.    

1. de uitvoeringsvorm, opbouw en functie 
van een benzine brand-stofsysteem noemen 
2. onderdelen van het benzine brand-
stofsysteem controleren, testen en 
vervangen 3. de uitvoeringsvorm, opbouw 
en functie van een dieselbrandstof-systeem 
noemen 4. onderdelen van het diesel 
brandstof-systeem controleren testen en 
vervangen 5. de uit-voeringsvormen, 
opbouw en functie van een autogassysteem 
noemen 
 
 

SE02 Ja 1 002 202 203 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  K/MET/1.3               

JR-3/4 delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen 1. de opbouw en het werkings-principe van 
klepbediening en distributie noemen 2. 
compo-nenten van een distributie-systeem 
controleren, vervangen en afstellen 3. 
componenten van een klep-
bedieningssysteem controleren en afstellen 
4. het EGR controleren en vervangen 5. 
componenten van een inlaat- en 
uitlaatsysteem controleren en vervangen 
 

SE03 Ja 1 003 203 303 

  

            

            

            

            

            

            

            

      
      

  K/MET/1.1 t/m 1.3               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 004     

              
         

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 
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Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1) + (PO x3)) / 6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

 VMBO - M&T- BBL3 - Keuzevak - 1406 - aandrijf- en remsysteem     

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/MET/2.1               

JR-3/4 een aandrijfsysteem controleren, componenten vervangen 
en afstellen 

1. de  opbouw en het werkingsprincipe van 
een aandrijflijn noemen 
2. componenten van een koppeling 
controleren en vervangen 
3. componenten van een 
koppelingsbediening controleren, vervangen 
en afstellen 
4. een aandrijfas controleren en vervangen 
 
 

SE01 Ja 1 001 201 301 

  

            

            

            

            

            

            

            

  K/MET/2.2               

JR-3/4 een remsysteem  testen, controleren, metingen uitvoeren, 
componenten vervangen, testen, ontluchten en afstellen.  

1. de opbouw en het werkingsprincipe van 
een remsysteem omschrijven 
2. componenten van een remsysteem 
controleren, vervangen en afstellen 
3. metingen uitvoeren aan het mechanische 
gedeelte van een remsysteem 
5. een hydraulisch remsysteem ontluchten 
 

SE02 Ja 1 002 202 203 

  

            

            

            

            

            

            

            

  K/MET/2.3               

JR-3/4 delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen SE03 Ja 1 003 203 303 
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1.componenten van een stuurinrichting 
controleren, vervangen en afstellen 
2. wielbasis en spoorbreedte controleren 
 

            

            

            

      
      

  K/MET/2.1 t/m 2.3               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 3 004     

              
         

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) + (PO x3)) / 6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

 VMBO - M&T- BBL3 - Keuzevak - 1407 - elektronica     

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  K/MET/3.1               

JR-3/4 een laadsysteem controleren, meten, componenten 
vervangen en testen. 

1. de opbouw en het werkingsprincipe 
van een laadsysteem noemen 2. 
componenten van een laadsysteem 
controleren, vervangen en testen 3. 
metingen uitvoeren aan een laadsysteem 
4. de gelijkinrichting van een dynamo in 
een gesimuleerde omgeving opbouwen 
en verklaren 
 
 
 

SE01 Ja 1 001 201 301 

  

            

            

            

            

            

      

      

  K/MET/3.2               

JR-3/4 SE02 Ja 1 002 202 203 
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een startsysteem controleren, meten, componenten 
vervangen en testen. 

1. de opbouw en het werkingsprincipe 
van een gloei-installaties noemen 2. 
componenten van een startsysteem 
controleren, vervangen en testen 3. 
metingen uitvoeren aan een startsysteem 
 
 

            

            

            

    

  

      

  K/MET/3.3               

JR-3/4 een gloeistartsysteem controleren, meten, componenten 
vervangen en testen. 

1. componenten van een gloeisysteem 
controleren, vervangen en testen 2. 
metingen uitvoeren aan een gloeisysteem 
 

SE03 Ja 1 003 203 303 

  

            

            

            

  K/MET/3.4               

JR-3/4 een motormanagementsysteem aansluiten, meten en testen. 1. de opbouw en het werkingsprincipe 
van motormanagement noemen, met 
name: - sensoren - acculatoren 2. de 
schakelingen van een motormanage-
ment opbouwen en de werking 
demonstreren 

SE04 Ja 1 004 204 304 

              

              

  

            

            

  K/MET/3.1 t/m 3.4               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 4 005     

              
         

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) + (PO x 4)) / 8 = cijfer SE (kolom 790) 
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 VMBO - M&T- BBL3 - Keuzevak - 1409 - fietstechniek     

         

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets   

      Kolomnummers Magister 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging Cijfer Herkansing 

Cijfer na 
herkansing   

  P/MET/5.1               

JR-3/4 een fiets afleveringsklaar maken 1.de opbouw en de onderdelen van een 
fiets noemen 2.een fiets controleren aan 
een hand van een checklist 3.een fiets 
afleveringsklaar maken 4.de 
basisafstelling van een fiets uitvoeren, 
met name het zadel en het stuur 
5.framematen van een fiets opmeten 
 
 

SE01 Ja 1 001 201 301 

  

            

            

            

            

      

      

  P/MET/5.2               

JR-3/4 het elektrisch systeem van een fiets controleren, meten en 
repareren 

1.de opbouw van het elektrisch systeem 
van een fiets noemen 2. de bedrading van 
elektrische verlichting repareren 3. 
metingen uitvoeren aan een elektrisch 
systeem van een fiets 4. componenten 
van een elektrisch systeem controleren 
en vervangen 
 
 

SE02 Ja 1 002 202 203 

  

            

            

            

            

    

  

      

  P/MET/5.3               

JR-3/4 het aandrijf- en veersysteem van een fiets controleren, 
vervangen en afstellen 

1. de opbouw van  een aandrijf- en 
veringssysteem noemen 2. de vering van 
fietsen controleren en afstellen 3. een 
ketting van een aandrijfsysteem van  een 
fiets controleren, vervangen en afstellen 
 

SE03 Ja 1 003 203 303 

  

            

            

            

            

  P/MET/5.4               

JR-3/4 een remsysteem van een fiets controleren, meten, vervangen 
en afstellen 

1. de opbouw en het remsysteem van een 
fiets noemen 2. remblokken en 

SE04 Ja 1 004 204 304 
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  remschijven controleren en metingen 
uitvoeren 3. een remkabel en remblokken 
van een remsysteem vervangen en 
afstellen 

            

  

            

      
      

  P/MET/5.1 t/m 5.4               

JR-3/4 De praktische beoordeling wordt getoets door middel van 
afname van een beroepstaak. 

Beroepstaak 
       

PO Nee 4 005     

              
         

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) + (PO x 4)) / 8 = cijfer SE (kolom 790) 

 


