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Profiel   Bouwen, wonen en interieur       

                    

Examenprogramma BWI 

 Kern  

Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding    23 

Module 2 Bouwen vanaf de fundering      24 

Module 3 Hout en meubelverbindingen                                             25 

Module 4 Design en decoratie      26    

    

 Keuzevakken 

Schoonmetselwerk          27 

     Schilderen van hout en steenachtige ondergronden   28 

      Interieurbouw, stands en betimmeringen     29 

                                                   Meubel maken        30 

      

      

 

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
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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 

Het 3e jaar is verdeeld in vier periodes:  

periode 1 - van begin cursus tot en met 9 november 2018; 

periode 2 - van 12 november tot en met 25 januari 2019; 

periode 3 - van 28 januari tot en met 3 april 2019; 

periode 4 – van 6 april tot en met 4 juli 2019 

 

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.   

AVO eindcijfer SE toetsen leerjaar 3 tellen voor 10 % mee in het SE eindcijfer. 

Beroepsgerichte vakken SE toetsen uit leerjaar 3 en 4 tellen volledig mee in het SE eindcijfer. 

 

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, LOB en het profielwerkstuk ( GTl ) 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! 

De examencommissie 

Mevr. R. Koole     voorzitter  

Mevr. F. Franke    teamleider bovenbouw 

                    Mevr. E. Venema   secretaris  
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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. 

 

Profiel     : is een combinatie van avo-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma  

                                    bestaat  uit een beroepsgericht profielvak (4 modulen voor BK, 2 modulen voor GT ) en 

                                       beroepsgerichte keuzevakken ( min. 4 voor BK, min. 2 voor GT ) 

 

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 VO“ 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 - BBL3 vak : Nederlands       

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

            

JR-3 Kerndoel 2, 3, 6 en 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuktoets Blok 1 Op niveau, 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, grammatica, 
spelling 

SE ja 2 

1 

  

JR-3 Kerndoel 2, 3, 6 en 7  Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuktoets Blok 2 Op niveau , 
lezen, schrijven, spreken en 
luisteren, over taal, grammatica, 
spelling 

SE ja 2 

    

1 

JR-3 Kerndoel 4 en 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken Kijken Luisteren 1 SE nee 1 

            

1       
 

  

JR-3 Kerndoel 2, 3, 6 en 7  Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuk Blok 3 Op niveau, lezen, 
schrijven, spreken en luisteren, 
over taal, grammatica, spelling 

SE ja 2 

2 

  

            

JR-3 Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 1 SE nee 1 

2   

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examamen 2019 Schrijven 1 SE nee 1 

2   
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JR-3 Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 2 SE nee 1 

3 

  

JR-3 Kerndoel 4 en 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken Kijken Luisteren 2 SE nee 1 

3           

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuk Blok 4 Op Niveau, lezen, 
schrijven, spreken en luisteren, 
over taal, grammatica, spelling 

SE ja 2 

3   

  

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examamen 2019 Schrijven 2 SE nee 1 

4   

JR-3 Kerndoel 6 Syllabus centraal examen 2019 Lezen 3 SE nee 1 

4   

            

JR-3 Kerndoel 7 Syllabus centraal examen 2019 Hoofdstuk Blok 5 Op Niveau, lezen, 
schrijven, spreken en luisteren, 
over taal, grammatica, spelling 

SE ja 2 

4   

  

JR-3 Kerndoel 5 Syllabus centraal examen 2019 Spreken 1 SE SE nee 2 

4 

  

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) worden constant berekend in kolom 092. 
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  VMBO - bbl3 Vak : Engels       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

P1           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid. 

001 Kijk/luister toets 
002 Leestoets Unit 1 
003 Taaltoets Unit 1 
 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 
gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau.  

SE nee 2 

  SE ja 3 

  SE ja 1 

  

003 Leerstof Unit 1 Blz 155-158 * 
 

* = Workbook A 

P2           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

004 Leestoets 
005 Taaltoets Unit 2 
006 Schrijftoets Unit 2 
007 Taaltoets Unit 3 
 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 

SE ja 3 

  SE ja 1 

  SE nee 2 

  SE ja 1 

  005 Leerstof Unit 2 Blz 159-162 * 
007 Leerstof Unit 3 Blz 163-166 * 
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gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau. 

 
* = Workbook A 

P3           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

008 Leestoets 
009 Taaltoets Unit 4 
010 Kijk / luistertoets 
011 Taaldorp of mondeling 
 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 
gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau. 

SE ja 3 

  SE ja 1 

  SE nee 2 

  SE ja 1 

  

009 Leerstof Unit 4 Blz 159-162* 
 

* = Workbook B 

P4           

JR-3 MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/k/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 

012 Leestoets 
013 Taaltoets Unit 5 
014 Leesboektoets 
015 Taaltoets Unit 6 
 
Met behulp van theoretische en 
praktische opdrachten wordt 

SE ja 3 

  SE ja 1 

  SE nee 2 

  SE ja 1 

  013 Leerstof Unit 5 Blz 163-166* 
024 Leesboekje 

015 Leerstof Unit 6 Blz 167-170*   
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gewerkt aan vaardigheden op de 
gebieden: spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid, luistervaardigheid 
en schrijfvaardigheid op ERK 
A1/A2 niveau. 

 
* = Workbook B 

      

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

 

  VMBO - BBL3 vak : Wiskunde       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

P1 WI/B/1. 2. 3. 5. 7. 8.   SE nee 1 

JR-3 1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (5) schatten en rekenen met gangbare maten 
en grootheden, op een verstandige manier de rekenmachine 
gebruiken, (7) informatie verzamelen, een graaf hanteren, 
verwachtingen uitspreken en conclusies trekken uit verkregen 
informatie, (8)  problemen in alledaagse situaties vertalen naar 
wiskundige problemen,  en kan conclusies trekken die relevant  
zijn voor de bewuste probleemsituatie.  
  

Met behulp van theorie en praktijkopdrachten 
wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, waarin de 
theoretische kennis en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden getoetst. Theorie 
Rekenen en statistiek.   

SE ja 2 

  

SE1: h1,4 SE2: H1, 4, 8   

P2 WI/B/1. 2. 3. 4,4. 8.   SE nee 1 

JR-3 1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (4,4) problemen oplossen waarin verbanden 
tussen variabelen een rol spelen, en daarbij tabellen, grafieken 
en woordformules hanteren, in het bijzonder bij lineaire 

Met behulp van theorie en praktijkopdrachten 
wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, waarin de 
theoretische kennis en praktische vaardigheden 

SE ja 2 

  SE3: H3,6 SE4: h3,6,10 
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verbanden en geschikte wiskundige modellen gebruiken, (8) 
problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige 
problemen,  en kan conclusies trekken die relevant  zijn voor 
de bewuste probleemsituatie.  
  
  

zijn verwerkt en worden getoetst. Theorie 
Formules, grafieken en verbanden. 

  WI/B/1. 2. 3. 5. 6,8.  8.         

P3     SE nee 1 

JR-3 1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (5)  schatten en rekenen met gangbare maten 
en grootheden, op een verstandige manier de rekenmachine 
gebruiken, (6,8)  voorstellingen maken, onderzoeken en 
interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en 
daarbij redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen, 
afmetingen meten, schatten en berekenen, meetkundige 
begrippen, instrumenten en apparaten hanteren. (8) 
problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige 
problemen,  en kan conclusies trekken die relevant  zijn voor 
de bewuste probleemsituatie.  

Met behulp van theorie en praktijkopdrachten 
wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, waarin de 
theoretische kennis en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden getoetst. Theorie 
Meetkunde1.  

      

  

SE5: H2, 7.  

P4 WI/K/1. 2. 3. 5. 6,8.  8.   SE ja  2 

JR-3  1 t/m 3: basisvaardigheden leren/begrippen/toepassen. De 
kandidaat kan: (5) schatten en rekenen met gangbare maten 
en grootheden, op een verstandige manier de rekenmachine 
gebruiken, (6,8) voorstellingen maken, onderzoeken en 

Met behulp van theorie en praktijkopdrachten 
wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen 
binnen het examenprogramma, waarin de 
theoretische kennis en praktische vaardigheden 

PO1 nee 1 

  SE6: h5, 9 PO: h2,5,7,9 
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interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en 
daarbij redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen, 
afmetingen meten, schatten en berekenen, meetkundige 
begrippen, instrumenten en apparaten hanteren, (8) 
problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige 
problemen,  en kan conclusies trekken die relevant  zijn voor 
de bewuste probleemsituatie.  

zijn verwerkt en worden getoetst. Theorie 
Meetkunde 1 en 2. 

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

 

  VMBO - BBL3 vak : Nask1       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging 
  

1 nask1/K1 stoffen en materialen       

  

nask1/K2 hfst. 1 stoffen en materialen SE nee 1 

nask1/K3 hfst. 1 stoffen en materialen SE ja 1 

  nask1/K4         

2 nask1/K1 kracht en veiligheid       

  nask1/K2 hfst.3 krachten SE nee 1 

  nask1/K3 hfst. 6 beweging SE nee 1 

  nask1/K9 hfst.3 en hfst. 6 krachten en beweging SE ja 2 

3 nask1/K1 verbranden en verwarmen       

  nask1/K2 hfst. 4 verbranden en verwarmen SE nee 1 
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  nask1/K3         

  nask1/K6         

  nask1/K1 elektrische energie       

  nask1/K2 hfst. 5 elektrische schakelingen  SE nee 1 

  nask1/K3         

  nask1/K5         

4 nask1/K1 licht en beeld       

  nask1/K2 hfst. 2 licht PO nee 1 

  nask1/K3         

  nask1/K7         

            

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

 

  VMBO - BBL3 vak : maatschappijleer       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

1 ML/ k1/K2/K3         

JR-3 De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk 
vraagstuk: Principes en procedures van de benaderingswijze 
van het vak maatschappijleer toepassen 
− een standpunt innemen en hier argumenten voor geven.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK (Essener). Thema 'Wat is 
maatschappijleer'. Hoe maken we 
keuzes. Verschil tussen normen en 

SE Ja 2 

  

Theorietoets 1 
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waarden. Wat is een 
maatschappelijk probleem. 

1 ML/ k1/K2/ k3         

JR-3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK. Thema 'Wat is 
maatschappijleer'. Verdieping in 
maatschappelijke vraagstukken. 
Keuzeopdracht. 

PO Nee 1 

  praktische opdracht 

  

2 ML/K1/k2/k3/k4/k7         

JR-3/4  De kandidaat kan beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt 
tot lid van de samenleving                                                                                          
− uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en 
dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag                                                 
− de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een 
mens als lid van de samenleving.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK. Thema Jongeren. 
Verbanden tussen cultuur en 
socialisatie. Benoemen van 
plekken waar socialisatie plaats 
vindt. De rol van groepen in de 
maatschappij. Verbindingen van 
mensen binnen verschillende 
groepen.  

  Ja 2 

  

Theorietoets 2 

2 ML/K1/k2/k3/k4         

JR-3/4  De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer  
vmbo BK. Thema Jongeren.  
Keuzeopdracht. Bewustwording 
van eigen rol en groep in de 
maatschappij.  

PO nee 1 

  

            Praktische opdracht 2 
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3 ML/K1/k3/k2/k7/k4         

JR-3 − beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen 
beïnvloed worden door selectie van informatie                                
− uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van 
mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en                      
benoemen.                                                                                           
− voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, 
beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat er tegen te 
doen is                                                                                                 − 
van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de 
beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK. Thema pluriforme 
samenleving. Subculturen en 
dominante culturen. Discriminatie 
in relatie met vooroordelen en 
stereotype. Invloed van migratie 
op de maatschappij. Oorzaken van 
spanningen omtrent migratie. 
Integratie.  

SE Ja 2 

  Theorietoets 3 

  

3 ML/K1/k2/k3/k5/k7         

JR-3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK. Thema pluriforme 
samenleving. Keuzeopdracht. 
Informatie verzamelen over 
maatschappelijke vraagstukken 
omtrent cultuur en geloof.  

PO Nee 1 

  Praktische opdracht 3 

  

4 ML/K1/k2/k3/k5         

JR-3 De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het 
belang van maatschappijleer in de maatschappij.                       − 
met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en 
hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven hoe de plaats van 
een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen.                             
Voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde 
maatschappelijke positie en van de conflicten die daarmee 
samenhangen. Maatregelen van de overheid ten aanzien van 
sociale ongelijkheid benoemen.                                         

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK. Thema werk. Keuzes 
maken betrekking tot werk. 
Vinden van werk en 
arbeidsvoorwaarden. 
Maatschappelijke ladder. 
Uitkeringen. Verzorgingsstaat.  

SE Ja 2 

  Theorietoets 4 

  

4 ML/K1/k2/k3/k5         
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JR-3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken.  

Boek thema's maatschappijleer 
vmbo BK. Thema werk. Informatie 
verzamelen maatschappelijke 
vraagstukken betrekking tot werk. 
Keuzeopdracht. 

PO Nee 1 

  Praktische opdracht 4 

  

 

  VMBO  vak : Kunstvakken 1       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  KV/1.1 
Wat is KV1? Voorbereiding culturele zelfportret, 

dmv voorbeelden, kijken nar en reageeen op. 
      

JR-3 Theoretische opdracht: wat is KV1? Wat is kunst en cultuur? ( 
verschillende kunstdisciplines en cultureel erfgoed ) 

Kijken naar verschillende vormen binnen de 
kunst en cultuur, erover praten en erop 

reageren, dmv een werkblad 
PO nee 1 

KV1/1.2a en 1.2b Maak je eigen culturele zelfportret PO nee 2 

JR-3 Praktische opdracht: Wat is je eign ervaring met kunst en 
cultuur? Maak je eigen culturele zelfportret 

Maak op de voorkant van je kunstdossie je eigen 
culturele zelfportre ( materiaal : papier,karton, 

tijdschriften enz )       

Reflecteren op het gemaakte werk van 1.1  en 1.2 dmv vragenblad in kunstdossier PO nee 0,5 

  KV1/1.3   PO nee 1 

JR-3 Theoretische opdracht : vershillen en overeenkomsten in 
kunst en cultuur wereldwijd kijken naar,praten en reageren op 

veershillen/overenkomsten in kunst en cultuur 
wereldwijd. D.m.v een werkblad 

      
  

  

  KV1/1.4   PO nee 2 
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JR-3 Praktische opdracht: mak je eigen kunstwerk geinspireerd op 
een hiervoor behandelde 
kunststroming/kunstdiscipline/kunstenaar. Er is keuze uit een 
2D of 3D verwerkingsopdracht. 

Onderwerp op aangeven van de docent met 
inspraak van de leerling. Materiaal voor 2D en3D 

eigen keuze in overleg 
        

  

  extra opdracht nav opdracht 1.4 De opdracht is niet verplicht. 
Rflecteren op het gemaakte werk van 1.3 en 1.4 extra opdracht indien genoeg tijd. D.m.v. 

vragenblad in kunstdossier 
PO nee 

1, 0,5, 
1 

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

 

 Lichamelijke opvoeding     

Per.   Eindtermen 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Toetsvorm code Herkansing Weging 
 

  

            

JR-3 
1t/m4 

 Zie leerlijn 
+  
LO1/K/7 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen vormen van de 

volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: − Hardlopen, ver- en hoogspringen en 

één vorm van werpen, stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van 

training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid en 

regelende taken uitvoeren.  

LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan 
en in de maatschappij verwoorden. 
LO1/K/2 

Atletiek 
 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
Lopen  
*12x2  
*shuttlerun 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

P  Nee  1  

 

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en 
informatie verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in 
bewegen en sport die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen leerkansen, 
zoals: − Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief 
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen − Eenvoudige regeltaken 
uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden 
− In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken 
en winst en verlies  − Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, 
culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bewegingssituaties − 
Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten 
aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in 
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

            

JR-3 
1t/m4 

Zie leerlijn 
+  
LO1/K/4 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de volgende spelen 

uitvoeren: − Een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een 

vorm van volleybal en keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of 

tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen  en daarbij: − Zich houden aan 

afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.  

LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan 
en in de maatschappij verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en 
informatie verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 

 Spel 
Slag- en loopspelen 
Terugslagspelen 
Doelspelen 
Aangepaste-
sportspelen 
 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

P   Nee 1  

  P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in 
bewegen en sport die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen leerkansen, 
zoals: − Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief 
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen − Eenvoudige regeltaken 
uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden − In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken en winst en verlies  − Verschillen in prestatieniveau, motieven, 
interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen 
voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren 
op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en 
mogelijkheden. 

            

JR-3 
1t/m4 

Zie leerlijn  
+  
LO1/K/5 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één of meer van de 
volgende turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen, herhaald 
springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en daarbij: − Adequaat omgaan 
met risico’s en meehelpen bij regelende taken, waaronder hulpverlenen. 
 
LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan 
en in de maatschappij verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en 
informatie verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in 
bewegen en sport die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen leerkansen, 
zoals: − Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief 
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen − Eenvoudige regeltaken 

Turnen 
 
Vloer 
Springen 
Ringen 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

 P Nee  1  

  

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
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uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden − In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken en winst en verlies  − Verschillen in prestatieniveau, motieven, 
interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen 
voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren 
op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en 
mogelijkheden. 

            

JR-3 
1t/m4 

Zie leerlijn  
+  
LO1/K/6 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de volgende vormen 
van bewegen op muziek uitvoeren: − Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans 
of conditionele vormen op muziek  en daarbij regelende taken uitvoeren, 
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren.  
  
dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op grond van de identiteit voor kiest, 
een vorm van bewegen op muziek naar keuze, of een andere 
bewegingsactiviteit waarbij ritme en tempo bepalend zijn. 
LO1/K/8 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één van de 
volgende vormen zelfverdediging  uitvoeren: − Stoeispelen (bijvoorbeeld: 
vormen van judo), trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of 
karatedo)  en daarbij  − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij 
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren. 
 
LO1/K/9 
De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe, 

actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat 

bij voorkeur niet behoort tot één van de hierboven genoemde 

activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of outdoorsporten).  

Sportoriëntatie 
 
*boksen 
* B&M 
* Boogschieten 
* Golf  
* Lacross 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P  Nee 1 

  
  

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1      
P                                                  1 
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LO1/K/1 
De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan 
en in de maatschappij verwoorden. 
LO1/K/2 
De kandidaat kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en 
informatie verwerven en verwerken. 
LO1/K/3 
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in 
bewegen en sport die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen leerkansen, 
zoals: − Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief 
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen − Eenvoudige regeltaken 
uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en 
houden − In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en 
mislukken en winst en verlies  − Verschillen in prestatieniveau, motieven, 
interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen 
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen 
voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport  − Kritisch reflecteren 
op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en 
mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 

  

 

     LOB 3 - Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding       

RV = Reflectieverslag        -  VE = Verslag         - LOB = LOB Portfolio 

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  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: 
RVO1- MBO informatieavond (bezoek markt en vragenlijst 
invullen) 
VEO1 -reflectiegesprek mentor (zie format) 
 

      

  

RV01 lj3 Nee O/V/G 

VE01 lj3 Nee O/V/G 
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beoordeeld via schema cijfer 1-5 = onvoldoende (O), cijfer 
6-7 ( V) cijfer 8-10  (G ) 

      

      

  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  

Persoonlijke gesprekken met de mentor:  Reflecteren op 
ervaringen, Reflecteren op keuze vakkenpakket  en . 
gesprekken met leerling/ ouders/verzorgers. Werken aan 
portfolio: activiteiten, reflectieverslagen, foto’s e.d. 
                                                   
RVO2 -Rotary bedrijvendag (bezoek bedrijven en 
vragenlijst invullen 

      

  

      

      

      

RV02 lj3 Nee O/V/G 

      

      

      

      

            

JR-3 De kandidaat voert een praktijkstage uit 
en schrijft een verslag en vult een 
stageboek in. 

VEO2 -reflectiegesprek mentor (zie format)                      
RV03  -beroepsoriënterende stage                                                       
RV04  -stageboek                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                            
Moet met minimaal een voldoende worden afgesloten. 

VE02 lj3 Nee O/V/G 

  

RV03 lj3 Nee O/V/G 

RV04 lj3 Nee O/V/G 

      

    O/V/G 
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VMBO - BB 3/4 - Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding  - BWI Profiel BWI  2018-2020

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER = beroepshouding

Per. Eindtermen Inhoud onderwijsprogramma
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

P/BWI/1.1.2/1.1.5 concreet onderwijs

JR-3/4 : indeling van een bouwplaats interpreteren Leermateriaal: methode  platform BWI, SE1 nee 0,5

: het bouwproces beschrijven: het bouwproces beschrijven bouwplaats inrichten Theorietoets 1

tekening maken van de bouwplaats

het maken van een bouwhaak PO1 nee 1

werken met jalons Praktijkopdrachten 1

gebruikmaken van jalonrichter

P/BWI/1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4/1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.8 concreet onderwijs

JR-3/4 : gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen





 leermateriaal: methode platform BWI SE2 nee 0,5

: aan de hand van een bouwtekening rechte uitzetten Theorietoets 2

lijnen uitzetten voor een klein bouwwerk afschrijven op bouwraam

:meetgegevens verwerken en maatvoering controleren werken met steldraad PO2 nee 1

: afwijkingen bij meten en uitzetten verklaren en corrigeren Praktijkopdrachten 2

: bouwraamplaatsen

:gevel l i jnen bepalen en afschrijven op de bouwplanken

: verklikpunten aangeven

P/BWI/1.3.2/1.3.3/1.3.4/1.3.5/1.3.6 concreet onderwijs

JR-3/4 : koppen- en lagenmaat bepalen en afschrijven Leermateriaal: methode  platform BWI, PO3 nee 1

:metselprofielen stellen voor een halfsteens en een spouwmuur BWI Praktijkopdrachten 3

:buitenkozijn stellen voor raam en deur in profielen stellen

half steens en spouwmuur / :binnendeurkozijn stellen werken met waterpas

: gangbare gereedschappen en hulpmiddelen toepassen werken met steldraad

P/BWI/1.1/1.2/1.3

JR-3/4 zie SE1+SE2+PO3 Leermateriaal: Zie toets SE1, SE2, PO3 SE 3 ja 0,5

Theorietoets 3
wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5)+ (SE02*0,5) +( SE3*0,5 + (PO1*1) + (PO2*1) +(PO3*1) +(BER*0,5)) / 5 = cijfer SE 
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VMBO - BBL3/4 - Module 2 Bouwen vanaf fundering  - BWI Profiel BWI  2018-2020

Inhoud onderwijsprogramma

P/BWI/2.1.2/2.1.3/2.1.4

JR-3/4  : een werktekening en een schets van een fundering en opgaand metselwerk maken Leermateriaal: methode platform BWI, SE1 nee 0,5

: een eenvoudige strokenfundering en PS systeembekisting uitzetten en stellen een stevig fundament Theorietoets 1


: een eenvoudige wapening en vlechten aanbrengen stellen van een buitenraamkozijn

PO1 nee 1

praktijkopdrachten 1

P/BWI/2.2.1/2.2.2/2.2.3/2.2.4/.2.5/2.2.6/2.2.7

JR-3/4 : metselwerk voorbereiden leermateriaal: methode platformBWI SE2 nee 0,5

: een werkplek inrichten stenen plaatsen op de juiste plek Theorietoet

s 2: maatvoeren en stellen metselspeci aanmaken
:basistechnieken metselen toepassen halfsteensmuur metselen PO2 nee 1

: rollagen maken metselen halfsteensmuur met rollaag Praktijkopdrachten 2

: voegwerk in de meest gangbare typen maken

: beeindigingen correct maken

P/BWI/2.3.2/2.3.3/2.3.4/2.3.5 PO3 nee 1

JR-3/4 : juiste soorten isolatie kiezen en correct toepassen Leermateriaal: methode platform BWI, Praktijkopdrachten 3

: het belang en de functie van ventilatie beschrijven metselen en isoleren spouwmuur

: isolatiematerialen in opgaand werk plaatsen en verwerken rolsteiger en ladder opzetten

: afval op de juiste wijze afvoeren werkplek schoon opleveren

JR-3/4 P/BWI/2.1/2.2/2.3

zie SE1+SE2+PO3 leermateriaal zie toets SE1,SE2,PO3 SE3 ja 0,5

theorietoets 3

wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5)+ (SE 2*0,5)+ ( SE3*0,5)+ PO1+ PO2 + PO3 + (BER*0,5)) / 5 = cijfer S E 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER = beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging
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Inhoud onderwijsprogramma

P/BWI/3.1.1/3.1.2/3.1.3/3.1.4 concreet onderwijs

JR-3/4 : werkzaamheden voor het maken van een werkstuk voorbereiden leermateriaal: Methode platform BWI SE1 nee 0,5

: houtverbindingen schetsen en in een CAD programma tekenen om in te lijsten

: houtverbindingen maken volgens een vastgesteld criteria designlamp PO1 nee 1

: het product aan de hand van een kwaliteitscriteria beoordelen DIY krat

P/BWI/3.2.1/3.2.2 concreet onderwijs

JR-3/4 : met gangbare elektrische,pneumatische en niet aangedreven hand leermateriaal: Methode platform BWI SE2 nee 0,5

gereedschappen en houtbewerkingsmachines basis bewerkingen veilig uitvoeren machinaal afkorten Theorietoets 2


: veilig werken nmet elektrische,pneumatische en niet aangedreven handgereed- machinaal zagen PO2 nee 1

schappen en houtbewerkingsmachinesschappen en houtbewerkingsmachines macinaal schaven

kies je kruk

kast met klep

P/BWI/3.2/3.2

JR-3/4 zie SE1+SE2 Leermateriaal: Zie toets SE1+SE2



 SE3 ja 0,5

 
wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5) (SE2*0,5)+(SE3*0,5) +(PO1*1) + (PO2*1)+ BER*0,5 / 4 = cijfer SE 

VMBO - BBL3/4 - Module 3 Hout en meubelverbindingen  - BWI

Praktijkopdrachten 1

Praktijkopdrachten 2

Theorietoets 3

Theorietoets 1

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER = beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code

Herkansin

g
Weging
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VMBO - BBL 3/4 - Module 4 Design en decoratie - BWI Profiel BWI  2018-2020

Inhoud onderwijsprogramma

P/BWI/4.1

JR-3/4 Deeltaak: Leermateriaal: methode platform BWI SE1 nee 0,5

aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, kijk op je toekomst Theorietoets 1

een ontwerp maken voor een interieurelement stijl  je eigen meubel

P/BWI/4.2

JR-3/4 Deeltaak: leermateriaal: Methode platform BWI PO1 nee 1

gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp maken voor de kubus

afwerking van een interieurelement op basis van kennis over kleurgebruik hot and cold drinks

en vormgeving. ontwerpen SE2 nee 0,5

design/kleurenleer Theorietoets 2

P/BWI/4.3.

JR-3/4 Deeltaak: leermateriaal: Methode platform BWI PO2 nee 1

aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een interieurelement opbergen in stijl  / darts and jewels Praktijkopdrachten 2

maken met behulp van hout en plaatmateriaal. lamello en dominofrees 

P/BWI/4.4

JR-3/4 Deeltaak:een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren. leermateriaal: Methode platform BWI PO3 nee 1

kijk op je toekomst / stijl je eigen meubel

werken met HPL

JR-3/4 P/BWI/4.1/4.2/4.3/4.4

Deeltaak: zie hierboven Leermateriaal: Zie toets SE1 + SE2



 SE3 ja 0,5

wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE*0,5 + SE2*0,5 + SE3*0,5)+ PO1 + PO2 + PO3 + (BER*0,5)) / 5 = cijfer SE 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER = beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Praktijkopdrachten 3

Praktijkopdrachten 1

Theorietoets 3
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VMBO - BB- keuzevak 2 Schoonmetselwerk  - BWI Profiel BWI  2018-2020

Inhoud 

onderwijsprogramma

K/BWI/2.1 concreet onderwijs

JR-3/4 : een wrktekening lezen en interpreteren: een wrktekening lezen en interpreteren Leermateriaal: SE1 nee 0,5

:een 2D cad tekening makenvolgens amerikaanse projectiemethodeen een  methode platform BWI Theorietoets 1

schets maken in isometrische projectie doe eens wild

:een materiaalstaat in en aanvullen creatieve tuinmuur PO1 nee 1

:hoekoplossingen beeindigen en aanbrengen Praktijkopdrachten 1

:ontmoetingen,onderlinge muuraansluitinghen,doorkruisingen,

verzwarinegn,muurafdekkingenaanbrengen

:overspanninfgen.lateien en dilitaties aanbrnegen

K/BWI/2.2 concreet onderwijs

JR-3/4 : toepassingen nvan gereedschappen vor het maken van schoonmetselwerk leermateriaal: PO2 nee 1

omschrijven methode platform BWI Praktijkopdrachten 2

:een maten en stelplan lezen en uitvoeren rollaag aanbrengen

:profielen stellen,lagen en koppenmaat afschrijven / specie maken spouwmuur met isolatie

:relevante metselverbanden aanbrengen,halfsteens, muur met kozijnaansluiting

klezoorverband,en wildverband /een spouwmuur met isolatie en aansluiting 

met kozijn aanbrengen / rollagen en overspanningsconstructie verdelen en aanbrengen

JR-3/4 K/BWI/2.1/2.2

zie SE1+PO2 leermateriaal zie SE1 + PO2 SE2 ja 0,5

Theorietoets 2 

wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5)+ (SE02*0,5) + (PO1*1) + (PO2*1) + (BER*0,5)) / 3,5 = cijfer SE 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets - BER = beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging
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VMBO - BB- keuzevak 3 Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden  - BWI Profiel BWI  2018-2020

Inhoud onderwijsprogramma

K/BWI/3.1 concreet onderwijs

JR-3/4 : oud en neiuw schilderwerk inspecteren en beoordelen Leermateriaal:  SE1 nee 0,5

: werkvolgorde bepalen en benodigede gereedschappen enm materialen kiezen en controleren methode  platform BWI,
: vochtgehalte meten en resultaten verwerken vlakke deur schilderen

: een watergedragen verfsysteem samenstellen en op basis van de verwerkingsvoorschriften paneeldeur schilderen PO1 nee 1

een werkinstructie maken /: een werkplek veilig inrichten en afplakken en afdekken paneel luiken met spiegel Praktijkopdrachten 1

: verflagen verwijderen door middel van afbijten en fohnen 

: houtachtige ondergronden repareren,reinigen, plamuren ebn schuren

:watergedragen grondverf aanbrenegen volgens verwerkingsvoorschriften door van kwast en 

rolverwerking /  de werkplek opruimen

:gereedschap reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

K/BWI/3.2 concreet onderwijs

JR-3/4 : steenachtige ondergronden controleren op zuiging,vochtgehalte,en gebreken leermateriaal: PO2 nee 1

:een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf en glasbestek methode platform BWI

:de werkvolgorde bepalen en benodigde gereedschappen en materialen kiezen beton schilderen

: een werkplek veilig inrichten en afplakken en afdekken muurdecoratie maken

:gebreken repareren / verwerkingsvoorschriften interpreteren en systeem samenstellen

:ondergronden voorbehandelen door middel van voorstrijken,isoleren of fixeren

:muurverf aanbrengen met een blokkwast en verfroller

:gereedschappen reinigen en onderhouden,materiaal opslaan en afval op de juiste wijze afvoeren

JR-3/4 K/BWI/3.1/3.2

zie SE1+PO2 leermateriaal SE+PO2 SE2 ja 0,5

wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Praktijkopdrachten 2

Theorietoets 1

Theorietoets 2

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5)+ (SE02*0,5)  + (PO1) + (PO2) +( BER*0,5)) / 3,5 = cijfer SE 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER = beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code

Herkan

sing
Weging
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VMBO - BB - keuzevak 4 Interieurbouw, stands en betimmeringen  - BWI Profiel BWI  2018-2020

Inhoud 

onderwijsprogramma

K/BWI/4.1 concreet onderwijs

JR-3/4 : eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en met behulp van ICT tekenen in 2D en 3D Leermateriaal: SE1 nee 0,5

:een werktekening lezen en interpreteren:een werktekening lezen en interpreteren methode  platform BWI
: eigenschappen en fucties van gangbare plaatmaterialen beschrijven salontafel

: gangbare bplaatmaterialen verwerken bureaulamp PO1 nee 1

: bevestigingsmiddelen bepalen,verwerken en toepassen onder en bovenstel kastje

: randen van plaatmaterialen afwerken sketchup tekenen

: sluitinfgen en beslagen aanbrengen

: gangbare elektrische hamndgeredschappen en machines veilig gebruiken

K/BWI/4.2 concreet onderwijs

JR-3/4 : een werktekening lezen en interpreteren: een werktekening lezen en interpreteren leermateriaal: PO2 nee 1

: een 2D cad tekening maken volgens amerikaanse projectiemethode en een schets maken methode  platform BWI

volgens isometrische projectievolgens isometrische projectievolgens isometrische projectie een betimmering maken

:grondhout en rachels verdelen en aanbrengen autocad tekenen 

: lambrisering aanbrengen: lambrisering aanbrengen: lambrisering aanbrengen handmatig schetsen

: plaatmateriaal en afwewrking toepassen voor stands

: sparingen maken voor wandcontactdozen en schakelmateriaal

: pladondconstructies tegen een balklaag aanbrengen

: de onderkant van een balklaag uitrachelen

: een verlaagd plafond aanbrenegen /  plinten en li jstwwerk aanbrengen

JR-3/4 K/BWI/4.1/4,2

zie SE1 + PO2 leermateriaal SE1+PO2 SE2 ja 0,5

wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5)+ (SE02*0,5)+  (PO1) + (PO2)+(BER*0,5)) / 3,5 = cijfer SE 

Praktijkopdrachten 1

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER =beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Theorietoets 1

Praktijkopdrachten 2

Theorietoets 2
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VMBO - BB3 - keuzevak 16 Meubelmaken - BWI Profiel BWI  2018-2020

Inhoud onderwijsprogramma

K/BWI/16.1 concreet onderwijs

JR-3/4 : een 2D en 3D cad tekening maken van een meubel volgens amerikaanse projedctie Leermateriaal: methode  platform 

BWI, 
SE1 nee 0,5

: een schets maken van een meubelstuk in isometrische projectie design kruk

: werktekening lezen en interprteren DIY kapstok

:materiaalstaat en werkplanning maken PO1 nee 1

K/BWI/16.2 concreet onderwijs

JR-3/4 : alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal leermateriaal: methode platform BWI PO2 nee 1

op een veilige wijze uitvoeren op gangbare machines, basis van je bureau

ment name zagen,schaven,steken,frezen,boren opbouw van je bureau

,verlijmen,schuren,monteren,li jmen,behandelen en afwerken bloktafel met lade

: eigenschappen nvan plaatmaterialen beschrijven en herkennen

:eigenschappen van hout bbeschrijven en herkennen

:afschrijven van vormen en verbindingen

:gangbare verbindingen toepassen:gangbare verbindingen toepassen

 :onderdelen monteren,lades plaatsen,deurtjes en kleppen plaatsen,afhangen en 

sluitbaar maken

:een meubel afwerkenen kantafwerking,vyul en reparatiemiddelenetoepassen

:het werk controleren en indien nodig bijstellen

JR-3/4 K/BWI/16.1/16.2

zie SE1 + PO2 leermateriaal SE1+PO2 SE2 ja 0,5

wordt bepaald volgens rubric BER nee 0,5

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1*0,5)+ (SE02*0,5) + (PO1) + (PO2) + (BER*0,5)) / 3,5 = cijfer SE 

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets- BER = beroepshouding

Per. Eindtermen
Toetsvorm 

code
Herkansing Weging

Theorietoets 1

Praktijkopdrachten 1

Praktijkopdrachten 2

Theorietoets 2 


