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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. 

 

 



PTA 3 PIE LWT 2018 - 2020                                                                                                                                                                                                                            pag. 6 

  VMBO - BBL3 vak : Nederlands       

      

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  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 : maatschappijleer       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  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 
waarden. Wat is een 
maatschappelijk probleem. 

SE Ja 2 

  

Theorietoets 1 

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 
maatschappijke 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         
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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 

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         
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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         

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 

  

 

 Lichamelijke opvoeding     

Per.   Eindtermen 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Toetsvorm  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 

Atletiek 
 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 

P  Nee  1  

 

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
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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 
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. 

Lopen  
*12x2  
*shuttlerun 
 
 
Inzet 
Soc.vaardigheid 

P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
 
 
P                                                  5 
P                                                  5 
 

            

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 

 Spel 
Slag- en loopspelen 
Terugslagspelen 
Doelspelen 
Aangepaste-
sportspelen 
 
 
 

P   Nee 1  

  P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1 
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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 
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 
  

            

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 

Turnen 
 
Vloer 
Springen 
Ringen 
 
 
 
 

 P Nee  1  

  

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
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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 
  

            

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 

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

P  Nee 1 

  
  

P                                                  1      
P                                                  1 
P                                                  1 
P                                                  1      
P                                                  1 
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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).  

 
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 
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    LOB 3 - Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding       

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

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  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) 
 
 
beoordeeld via schema cijfer 1-5 = onvoldoende (O), cijfer 
6-7 ( V) cijfer 8-10  (G ) 

      

  

RV01 lj3 Nee O/V/G 

VE01 lj3 Nee O/V/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 - BBL3 - Module 1 - ONTWERPEN EN MAKEN Profiel PIE     

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  P/PIE/1.1 en P/PIE/1.2          

JR-3 Een ontwerp van een product maken met behulp van 
2D en 3D CAD-software en de uitvoering 
voorbereiden. 
 
Een ontwerp produceren door handmatige, 
machinale en automatische bewerkingen uit te 
voeren aan metalen en kunststoffen.  
 
 
 
 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst. Leermateriaal Metaaltechniek. 
Vaktheorie: Materialenkennis. Vaktheorie: 
Meten en Gereedschappen. Vaktheorie: 
Handgereed-schappen. Vaktheorie: 
Machines voor Metaalbewerking. 
Vakkennis: Tekenen en Tekeninglezen. 
Vakkennis: Aftekenen en Centeren. 
Vakkennis: Vijlen. Vakkennis: Tappen en 
snijden van Schroefdraad. Vakkennis: 
Metaal draaien. 
 
 

SE1 Ja 1  

  

SE2 Ja 1  

SE3 Ja 1  

Het cijfer voor SE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande SE’s (1,2,3); dit 

cijfer wordt berekend in kolom 010 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  P/PIE/1.1 en P/PIE/1.2           

JR-3 Een ontwerp van een product maken met behulp van 
2D en 3D CAD-software en de uitvoering 
voorbereiden. 
 
Een ontwerp produceren door handmatige, 
machinale en automatische bewerkingen uit te 
voeren aan metalen en kunststoffen.  
 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst. Praktijk Opdrachten 
Metaaltechniek - Spanplaten - 
Pennenhouder - Regenboogorganizer - 

PO1 Nee 2  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

PO4 Nee 2  
Het cijfer voor SPE 1.1 wordt berekend 

uit het gemiddelde van de 
bovenstaande PO’s (1,2,3,4); dit cijfer 

wordt berekend in kolom 020 
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Draaibank en draadsnijden/tappen. 
 

 

  P/PIE/1.3 en P/PIE/1.4          

JR-3/4 Een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, 
aansluiten en beproeven.  
 
Aan de hand van een ontwerp een product 
bestaande uit meerdere onderdelen samenstellen en 
aansluiten. 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst. Leermateriaal Elektrotechniek. 
Vakkennis: Basisschakelingen en symbolen. 
Vakkennis: Draadtrekken en lassen maken.  
Vakkennis: Centraaldozensysteem.  

SE4 Nee 1  

  

SE5 Nee 1  

SE6 Nee 1  

Het cijfer voor SE 1.2 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande SE’s (4,5,6); dit 

cijfer wordt berekend in kolom 030 

 

 

 

 

 

 

    

  

       

VMBO - BBL3 - Module 1 - ONTWERPEN EN MAKEN Profiel PIE     

  P/PIE/1.3 en P/PIE/1.4          

JR-3 Een ontwerp van een product maken met behulp van 
2D en 3D CAD-software en de uitvoering 
voorbereiden. 
 
Een ontwerp produceren door handmatige, 
machinale en automatische bewerkingen uit te 
voeren aan metalen en kunststoffen.  
 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst. Praktijk Opdrachten 
Elektrotechniek:                                                               
- Enkelpolige schakeling met WCD + RA. 
- Dubbelpolige schakeling met WCD + RA. 
- Wisselschakeling met WCD + RA. 
- Serieschakeling met WCD + RA. 
- Practicum enkel- en dubbel polige, wissel 
en serieschakeling. 
 
 

PO5 Nee 2  

  

PO6 Nee 2  

PO7 Nee 2  

PO8 Nee 2  

PO9 Nee 2  
Het cijfer voor SPE 1.2 wordt berekend 

uit het gemiddelde van de 
bovenstaande PO’s (5,6,7,8,9); dit 

cijfer wordt berekend in kolom 040 
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Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - BBL3 - Module 2 - BEWERKEN EN VERBINDEN Profiel PIE     

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  P/PIE/2.1          

JR-3 Producten maken door het vervormen en scheiden 
van materialen door middel van knippen, buigen, 
zwenkbuigen en het maken van bijbehorende 
uitslagen.  
 
 
 
 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst. Leermateriaal Metaaltechniek. 
Vakkennis: Boren. Vakkennis: Knippen. 
Vakkennis: Zagen. Vakkennis: Werken met 
de handzetbank. 
 
 

SE1 Ja 1  

  

SE2 Ja 1  

       

Het cijfer voor SE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 

de bovenstaande SE’s (1,2); dit 
cijfer wordt berekend in kolom 010 

 

 

 

 

 

 

  P/PIE/2.2           

JR-3 Plaat- en profielmaterialen aan de hand van een 
werktekening met elkaar verbinden. 
 

Vakkennis: Verbindingsmiddelen. 
 
 
Vakkennis: Hardsolderen. 
Vakkennis: MIG/MAG lassen. 
 
 

SE3 Ja 1  

  

SE4 Ja 1  
Het cijfer voor SE 1.2 wordt berekend 

uit het gemiddelde van de 
bovenstaande SE's (3,4); dit cijfer 

wordt berekend in kolom 020 

 

 

 

 

 

  P/PIE/2.1 en P/PIE/2.2          

JR-3/4 PO1 Nee 2  
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Producten maken door het vervormen en scheiden 
van materialen door middel van knippen, buigen, 
zwenkbuigen en het maken van bijbehorende 
uitslagen.  
 
Plaat- en profielmaterialen aan de hand van een 
werktekening met elkaar verbinden. 
 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst.  
Praktijkopdrachten Metaaltechniek. 
- Metaalvaardigheden 1. 
- Metaalvaardigheden 2.                                                                                     
- Haaks profiel & Zachtsolderen.                         
- Hardsolderen driehoek.                                                  
- Autogeen lassen dobbelsteen. 

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

PO4 Nee 2  

PO5 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande PO’s (1 t/m 5); 

dit cijfer wordt berekend in kolom 
030 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

       

VMBO - BBL3 - Module 2 -BEWERKEN EN VERBINDEN Profiel PIE 
  

  

 

    

  

 

       

  P/PIE/2.1 en P/PIE/2.2          

JR-3 Producten maken door het vervormen en scheiden 
van materialen door middel van knippen, buigen, 
zwenkbuigen en het maken van bijbehorende 
uitslagen.  
 
Plaat- en profielmaterialen aan de hand van een 
werktekening met elkaar verbinden. 
 
 

Met behulp van theorie en praktijk word 
gewerkt aan verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden 
getoetst. 
Praktijk Opdrachten Metaaltechniek. 
- Mig/Mag snoeren (rupsen) lassen.  
- Mig/Mag binnen-buiten hoeklas.                                 
- Mig/Mag lasopdracht basketbalring. 
 
 
 

PO6 Nee 2  

  PO7 Nee 2  

  

PO8 Nee 2  
Het cijfer voor SPE 1.2 wordt berekend 

uit het gemiddelde van de 
bovenstaande PO’s (6,7); dit cijfer 

wordt berekend in kolom 040 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

       
       

Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 
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Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 VMBO - BBL4 - Module 3 - BESTUREN EN AUTOMATISEREN Profiel PIE      

        

PO = Praktische opdracht - VT = Voortgangstoets - WH = Werkhouding - HD = Handelingsdeel - SE = Schoolexamentoets  

        

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging   
   

  P/PIE/3.1 t/m 3.3           
JR-3/4 Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een regelsysteem en 
een domotica installatie opbouwen. In een elektrotechnisch 
practicum metingen uitvoeren. Een automatische besturing van 
een proces realiseren en testen. Taken: * In een practicum een 
besturingsinstallatie opbouwen. * In een practicum een 
regelsysteem opbouwen * In een practicum een domotica 
installatie opbouwen * In een practicum metingen uitvoeren, een 
verslag maken van de resultaten en deze presenteren * Een 
automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, 
testen,  
demonstreren en presenteren. 

Met behulp van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 
en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst. Theorie Besturen en 
Automatiseren. Vakkennis:        
- Relais en relaisschakelingen. 
- Pneumatiek.          

SE1 Ja 1   

  

SE2 Ja 1   
        

Het cijfer SE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van SE1 

(Vakkennis)  en SE2 (Vakkennis). 
Dit gemiddelde wordt 

weergegeven in klom 005. 

  
  
  
  
  
   
   
   

  P/PIE/3.1 t/m 3.3            
JR-3/4 Deeltaken: In een practicum aan de hand van een schema en 

opstellingstekening een besturingsinstallatie, een regelsysteem en 
een domotica installatie opbouwen. In een elektrotechnisch 
practicum metingen uitvoeren. Een automatische besturing van 
een proces realiseren en testen. Taken: * In een practicum een 
besturingsinstallatie opbouwen. * In een practicum een 
regelsysteem opbouwen * In een practicum een domotica 
installatie opbouwen * In een practicum metingen uitvoeren, een 
verslag maken van de resultaten en deze presenteren * Een 
automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, 

Met behulp van theorie en 
praktijk word gewerkt aan 
verschillende deelopdrachten 
waarin de theoretische kennis 
en praktische vaardigheden 
zijn verwerkt en worden 
getoetst. Theorie Besturen en 
Automatiseren. Vakkennis.             
- Meten en 
meetinstrumenten. 

SE3 Ja 1   
  SE4 Ja 1   

  

SE5 Ja 1   
Het cijfer SE 1.2 wordt berekend 

uit het gemiddelde van SE4 
(Vakkennis), SE5 (Vakkennis) en 
SE6 (Vakkennis). Dit gemiddelde 
wordt weergegeven in klom 015. 
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testen,  
demonstreren en presenteren. 
 
 

- Sensoren en actuatoren. 
- Domotica en logische 
schakelingen 
 

 

   
   

   
        

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790)  
 

 VMBO - BBL4 - Module 4 - INSTALLEREN EN MONTEREN Profiel PIE    

      

PO = Praktische opdracht - VT = Voortgangstoets - WH = Werkhouding - HD = Handelingsdeel - SE = Schoolexamentoets 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  P/PIE/4.1 en 4.2         

JR-3/4 Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een 
werktekening. Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de 
hand van een installatietekening. 
Taken: 
* Een sanitaire installatie aanleggen. 
* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        
Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst. 
 

Theorie Installeren en 
Monteren. (Werktuigkunde). 
Vakkennis: Materialen en 
gereedschappen. Vakkennis: 
Koper en dunwandig staal, 
Buigen van koperen- en 
dunwandig stalen buis = SE1 
Zachtsolderen, Knel- en 
persverbindingen = SE2 
Bewerken van kunststof buis, 
Verbinden van kunststof buis 
= SE3 
 

SE1 Ja 1 

  

SE2 Ja 1 

SE3 Ja 1 

      

      

      

      

Het cijfer SE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van SE1 t/m 

SE3. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in kolom 010. 
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  P/PIE/4.1 en 4.2         

JR-3/4 Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een 
werktekening. Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de 
hand van een installatietekening. 
Taken: 
* Een sanitaire installatie aanleggen. 
* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        
Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst. 
 

Theorie Installeren en 
Monteren. (Elektrotechniek). 
Vakkennis: Werken met buis 
en hulpstukken, Draadtrekken 
en lassen maken = SE4                                         
Centraal doossysteem = SE5 
Armaturen en Toestellen = 
SE6 
 
 
 

 

SE4 Ja 1 

  SE5 Ja 1 

  SE6 Ja 1 

  

      

Het cijfer SE 1.2 wordt berekend 
uit het gemiddelde van SE4 t/m 

SE6. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in kolom 020. 

      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

      

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging 

  

  P/PIE/4.1 en 4.2         

JR-3/4 PO1 Nee 1 
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Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een 
werktekening. Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de 
hand van een installatietekening. 
Taken: 
* Een sanitaire installatie aanleggen. 
* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        
Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische kennis en praktische 
vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst. 

Praktijk Opdrachten 
Installeren en Monteren.  
(Werktuigkunde).                                           
- Basisvaardigheden 
Installatietechniek.                               
- Bewerken, buigen en 
zachtsolderen van koperen 
buis en messing fittingen. 
- Bewerken, buigen, knellen 
en persen van dunwandig 
stalen buis.                                                   
- Bewerken en verbinden van 
kunststof (PVC)buis.                                         
- Bewerken, buigen en persen 
van kunststof meerlagen buis. 
- Bewerken, draadsnijden en 
fitten van dikwandig stalen 
buis. 
 

 
 

PO2 Nee 1 

PO3 Nee 1 

PO4 Nee 1 

PO5 Nee 1 

PO6 Nee 1 

Het cijfer SPE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van PO1 t/m 

PO6. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in kolom 030. 

  P/PIE/4.1 en 4.2       

JR-3/4 Deeltaken: Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een 
werktekening. Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de 
hand van een installatietekening. 
Taken: 
* Een sanitaire installatie aanleggen. 
* Een elektrische huisinstallatie aanleggen.                                        
Met behulp van theorie en praktijk word gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten waarin de theoretische kennis en praktische 

Praktijk Opdrachten 
Installeren en Monteren. 
(Elektrotechniek). - 
Dubbelpolige schakeling 
vanuit groepenkast -  
- Serieschakeling vanuit 
groepenkast in 
centraaldoossysteem -  

PO7 Nee 1 

  PO8 Nee 1 

  

PO9 Nee 1 

Het cijfer SPE 1.2 wordt berekend 
uit het gemiddelde van PO7 t/m 

PO9. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in kolom 035. 
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vaardigheden zijn verwerkt en worden getoetst. 
 
 

Wisselschakeling vanuit 
groepenkast in 
centraaldoossysteem. 
 
 

 

      

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - PIE- BBL3 - Keuzevak - 1305 - plaat- en constructiewerk    

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  K/PIE/1.1          

  Deeltaak:  
Werkzaamheden voorbereiden. 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Plaat en constructie.    
Hoofdstuk 2 Tekening lezen. (Teken 
methodes en lijnsoorten)                    
Hoofdstuk 3 en 4. Het tekenen en maken 

SE1 Ja 1  

  

PO1 Nee 2  

Het cijfer voor SE 1.1 is gelijk aan 
het cijfer voor SE 1.  
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van een uitslag van een cilinder. 
Praktijk Opdracht: - Boorkistje. 

 

 

  K/PIE/1.2 t/m 1.5          

  Deeltaken:  
1.2 Machine en gereedschappen op de juiste wijze in- en 
afstellen 1.3 Materialen bewerken en vervormen aan de 
hand van een werktekening volgens de gestelde eisen 
1.4  
Onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden 1.5 
Vervaardigde producten opmeten en controleren en de 
uitgevoerde werkzaamheden afronden. 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Plaat en constructie.  
Hoofdstuk 5 Eigenschappen van 
materialen.                                        
Hoofdstuk 6 Meten en 
meetgereedschappen.                                                   
Hoofdstuk 7 Verbindingsmethoden. 
Praktijk Opdracht.:                                                
-  Bureaulamp. 
- Uitslag cilinder tekenen. 

SE2 Ja 1  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

Het cijfer voor SE 1.2 is gelijk aan 
het cijfer voor SE 2.                                                                                                                                                                                                                                                          

Het cijfer voor SPE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
PO1, PO2 en PO3dit cijfer wordt 

berekend in kolom 020.  

 

 

 

 

 

 

 

  K/PIE/1.1 t/m 1.5  

  Deeltaken:  
1.1 Werkzaamheden voorbereiden 1.2 Machine en 
gereedschappen op de juiste wijze in- en afstellen 1.3 
Materialen bewerken en vervormen aan de hand van 
een werktekening volgens de gestelde eisen 1.4  
Onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden 1.5 
Vervaardigde producten opmeten en controleren en de 
uitgevoerde werkzaamheden afronden. 
 
. 

Leermateriaal:                                             
Keuzeboek: Plaat en constructie. 
Praktijkopdracht:                                              
- Plakbandhouder. 
 
 

       

  

PO4 Nee 2  

 Het cijfer voor SPE 1.2 is gelijk aan 
het cijfer voor PO4.  

 

  

  

  

  

  

  
       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - PIE- BBL3 - Keuzevak - 1311 - utiliteitsinstallaties    

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 
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Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  K/PIE/7.1 t/m 7.3          

  Deeltaken: Tekeningen en schema's van 
utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding 
maken. - Leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie 
aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren 
en aansluiten - Onderdelen en utiliteitsinstallaties 
monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand 
van een werktekening. 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Utiliteitsinstallaties. 
Hoofdstuk 2 (kabels), Hoofdstuk 3 
(Kabelinstallaties), Hoofdstuk 4 
(Aansluiten van armaturen en 
componenten) en Hoofdstuk 5 
(Elektromotoren) 

SE1 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.1 is gelijk aan 
het cijfer voor SE1 

 

 

 

 

 

  K/PIE/7.1 t/m 7.3          

  Deeltaken: Tekeningen en schema's van 
utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding 
maken.  - Leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie 
aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren 
en aansluiten. - Onderdelen en utiliteitsinstallaties 
monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand 
van een werktekening. 
 
 

Leermateriaal: Keuzeboek: 
Utiliteitsinstallaties. Hoofdstuk 2 (kabels), 
Hoofdstuk 3 (Kabelinstallaties), Hoofdstuk 
4 (Aansluiten van armaturen en 
componenten) en Hoofdstuk 5 
(Elektromotoren)  

SE2 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.2 is gelijk aan 
het cijfer voor SE2 

 

 

 

 

  

  

  K/PIE/7.1 t/m 7.3           

  Deeltaken: Tekeningen en schema's van 
utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding 
maken. - Leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie 
aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren 
en aansluiten. - Onderdelen en utiliteitsinstallaties 
monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand 
van een werktekening. 

Praktische opdrachten.                                   
- Calculatie in Excel: Het maken van een 
voorcalculatie opdracht met behulp van 
een materiaallijst.                                            
- Afmonteren van schakelmateriaal en 
tekenopdracht.  
- Practicumopdracht ster-driehoek motor.  
- Practicumopdracht motorbeveiliging. 
- Kabelinstallatie CEE en tekenopdracht. 

PO1 Nee 2  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

PO4 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande PO’s (1 t/m 4); 

dit cijfer wordt berekend in kolom 
030 

 

 

 

 

PO5 Nee 2  
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Het cijfer voor SPE 1.2 is gelijk aan 
het cijfer voor PO5. 

 

  

  
       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2)) /6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - PIE- BBL3 - Keuzevak - 1317 -verspaningstechnieken    

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging  

  

  K/PIE/12.1/12.2          

  Deeltaak: Met behulp van 2D en 3D CAD 
software een ontwerp van een 
draai - en  freesproduct maken en de  uitvoering 
voorbereiden. 
 
Deeltaak: Een ontworpen draai- en freesopdracht 
produceren. 
 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Verspaningstechnieken. 
* Hoofdstuk 2 (De draaibank) 
* Hoofdstuk 4 (Snijsnelheid en toerental) 
* Hoofdstuk 6 (Stuklijst en kostprijscalculatie) 
* Hoofdstuk 9 (Veiligheid) 

SE1 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.1 is gelijk aan 
SE1. 

 

  

  

  

  

  

  K/PIE/12.1/12.2           

  Deeltaak: Met behulp van 2D en 3D CAD 
software een ontwerp van een 
draai - en  freesproduct maken en de  uitvoering 
voorbereiden. 
 
Deeltaak: Een ontworpen draai- en freesopdracht 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Verspaningstechnieken. 
* Hoofdstuk 3 (De freesbank) 
* Hoofdstuk 4 (Snijsnelheid en toerental)         * 
Hoofdstuk 5 (Tekenprogramma)                       * 
Hoofdstuk 6 (Stuklijst en kostprijscalculatie) 

SE2 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.2 is gelijk aan 
SE2. 
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produceren. 
 
 
 

* Hoofdstuk 7 (Het productie klaarmaken van 
een CNC draai of freesbank) 
* Hoofdstuk 9 (Veiligheid) 

 

 

 

 

  K/PIE/12.1/12.2          

  Deeltaak: Met behulp van 2D en 3D CAD 
software een ontwerp van een 
draai - en  freesproduct maken en de  uitvoering 
voorbereiden. 
 
Deeltaak: Een ontworpen draai- en freesopdracht 
produceren. 

Leermateriaal:Keuzeboek:Verspaningstechnieken 
Hoofdstuk 11: Opdrachten. 
Praktische opdracht: Klemblok. 
- Onderdeel klemblok draaibank. 
- Onderdelen klemblok freesbank 
- Onderdelen klemblok boren en tappen                              
 
 
 
Praktische opdracht: Stoomwals                            - 
Onderdelen stoomwals machinale bewerkingen.                                                                    
- Onderdelen Stoomwals bankwerken.                         
- Maatvoering en assemblage stoomwals 
  

PO1 Nee 2  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande PO’s (1 t/m 3); 

dit cijfer wordt berekend in kolom 
030 

 

 

 

 

 

PO4 Nee 2  

PO5 Nee 2  

PO6 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.2 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande PO’s (4 t/m 6); 

dit cijfer wordt berekend in kolom 
040 

 

 

  

 
  

  
       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2)) /6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - PIE- BBL3 - Keuzevak - 1326 - booglasprocessen    

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 
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Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  K/PIE/2.1 t/m 2.4          

  Deeltaken: De werkzaamheden voorbereiden met 
behulp van de werkinstructies tekeningen, geldende 
kwaliteitsnormen, Arbo- en veiligheidsvoorschriften - 
Machines en gereedschappen in- en afstellen - Materiaal 
voorbereiden en lasnaden aanbrengen - Een plan van 
aanpak opstellen.  

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Booglasprocessen. 
* Hoofdstuk 1 (vakkennis BMBE lassen)  
* Hoofdstuk 2 (het lasproces BMBE), 
* Hoofdstuk 4 (lasnaden)                                           
* Hoofdstuk 5 (lasaanduidingen)                                            
* Hoofdstuk 6 (Veiligheid op de werkplek)  

SE1 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.1 is gelijk aan 
SE1. 

 

 

 

 

 

 

  K/PIE/2.1 t/m 2.4          

  Deeltaken: De werkzaamheden voorbereiden met 
behulp van de werkinstructies tekeningen, geldende 
kwaliteitsnormen, Arbo- en veiligheidsvoorschriften - 
Machines en gereedschappen in- en afstellen - Materiaal 
voorbereiden en lasnaden aanbrengen - Een plan van 
aanpak opstellen.  
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Booglasprocessen. 
* Hoofdstuk 3 (het lasproces MIG/MAG), 
* Hoofdstuk 4 (lasnaden)                                              
* Hoofdstuk 5 (lasaanduidingen)                                                       
* Hoofdstuk 6 (Veiligheid op de werkplek)  

SE2 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.2 is gelijk aan 
SE2. 

 

  

  

  

  

  K/PIE/2.1 t/m 2.5           

  Deeltaak: De werkzaamheden voorbereiden met behulp 
van de werkinstructies tekeningen, geldende 
kwaliteitsnormen, Arbo- en veiligheidsvoorschriften. 
Deeltaken: Machines en gereedschappen in- en 
afstellen. Materiaal voorbereiden en lasnaden 
aanbrengen. Een plan van aanpak opstellen. Onderdelen 
en deelproducten 
met elkaar verbinden volgens de werkopdracht. 
 
 
 
. 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Booglasprocessen.  
Hoofdstuk 8: Opdrachten. 
Praktische opdrachten. 
- Rupsen (snoeren) lassen BMBE. 
- Binnen/buiten hoeklas BMBE 
- Binnen/buiten hoeklas autogeen                 
- De vlaggenstokhouder (BMBE) 
- Drum barbecue. (extra opdracht 
afhankelijk van werktempo en voortgang 
leerling) 
 
 

PO1 Nee 2  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande PO’s (1,2,3); dit 

cijfer wordt berekend in kolom 020 

 

 

 

 

PO4 Nee 2  

PO5 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.2 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 

bovenstaande PO's (4, 5); dit cijfer 
wordt berekend in kolom 030. 
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Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

VMBO - PIE- BBL3 - Keuzevak - 1328 -praktisch booglassen    

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  K/PIE/8.1 t/m 8.4          

  Deeltaken: Informatie verzamelen en werkzaamheden 
voorbereiden. Lasnaden van lasverbindingen 
voorbereiden. Materialen verbinden aan de  
hand van een werktekening volgens de  
gestelde  eisen.V ervaardigde producten 
opmeten en controleren en de  
uitgevoerde werkzaamheden afronden 
 
 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Praktisch Booglassen. 
* Hoofdstuk 1 (Vakkennis) 
* Hoofdstuk 2 ( Het MIG/MAG lasproces) 
* Hoofdstuk 4 (Lasnaden)                                            
* Hoofdstuk 5 (lasaanduidingen) 
* Hoofdstuk 6 (Veiligheid op de werkplek) 
* Hoofdstuk 7 (Lasposities) 

SE1 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.1 is gelijk aan 
SE1. 

 

  

  

  

  

  

  

  K/PIE/8.1 t/m 8.4           

  Deeltaken: Informatie verzamelen en werkzaamheden 
voorbereiden. Lasnaden van lasverbindingen 
voorbereiden. Materialen verbinden aan de  
hand van een werktekening volgens de  
gestelde  eisen.V ervaardigde producten 
opmeten en controleren en de  
uitgevoerde werkzaamheden afronden 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Praktisch Booglassen. 
* Hoofdstuk 1 (Vakkennis) 
* Hoofdstuk 3 (BMBE lassen) 
* Hoofdstuk 4 (Lasnaden)                                            
* Hoofdstuk 5 (lasaanduidingen) 
* Hoofdstuk 6 (Veiligheid op de werkplek) 
* Hoofdstuk 7 (Lasposities) 

SE2 Ja 1  

  

Het cijfer voor SE 1.2 is gelijk aan 
SE2. 

 

 

 

 

 

 

 



PTA 3 PIE LWT 2018 - 2020                                                                                                                                                                                                                            pag. 31 

 
 

  K/PIE/8.1 t/m 8.4          

  Deeltaken: Informatie verzamelen en werkzaamheden 
voorbereiden. Lasnaden van lasverbindingen 
voorbereiden. Materialen verbinden aan de  
hand van een werktekening volgens de  
gestelde  eisen. Vervaardigde producten 
opmeten en controleren en de  
uitgevoerde werkzaamheden afronden. 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Praktisch Booglassen  
Hoofdstuk 9: Opdrachten. 
Praktische opdrachten 
- I-naad lassen MIG/MAG. (PO1) 
- T-naad lassen MIG/MAG. (PO2)                                         
- Steunpoot MIG/MAG (PO3)                                                                       
- Lasbok MIG/MAG. (PO4) 
 
 
 
 
 
 

PO1 Nee 2  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.1 wordt 
berekend uit het gemiddelde van 
de bovenstaande PO’s (1 t/m 3); 

dit cijfer wordt berekend in kolom 
030 

 

 

 

 

 

PO4 Nee 2  

Het cijfer voor SPE 1.2 is gelijk aan 
PO3. 

 

 

 
       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2)) /6 = cijfer SE (kolom 790) 

 

 

 VMBO - BBL3 - Keuzevak 1316 - dakbedekking Profiel PIE     

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  K/PIE/11.1 t/m 11.3          

JR-3/4 SE1 Ja 1  
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Deeltaak: Uitslagen voor het vervaardigen van een dakgoot en 
dakrandafwerkingen op een zinken plaat.  
 
Deeltaak: Verschillende soorten zinken dakgoten maken. 
 
Deeltaak: Een dakrandafwerking van zink maken. 
 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Dakbedekking. 
* Hoofdstuk 1: Inleiding 
* Hoofdstuk 2: Zink 
bewerken. 
* Hoofdstuk 4: Solderen. 
 
 
 
 

Het cijfer SE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van 

bovenstaande toetsen; in dit geval 
gelijk aan cijfer SE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K/PIE/11.1 t/m 11.3          

JR-3/4 Deeltaak: Uitslagen voor het vervaardigen van een dakgoot en 
dakrandafwerkingen op een zinken plaat.  
 
Deeltaak: Verschillende soorten zinken dakgoten maken. 
 
Deeltaak: Een dakrandafwerking van zink maken. 
 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Dakbedekking. 
* Hoofdstuk 3: Soorten 
dakgoten. 
* Hoofdstuk 5: 
Gootonderdelen. 
 
 
 
 
 

 

SE2 Ja 1  

  Het cijfer SE 1.2 wordt berekend 
uit het gemiddelde van 

bovenstaande toetsen; in dit geval 
gelijk aan cijfer SE2. 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE4.1 x 1) + (SE4.2 x 1) + (SPE4.1 x 2) + (SPE4.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
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  K/PIE/11.1 t/m 11.3          

JR-3/4 Deeltaak: Uitslagen voor het vervaardigen van een dakgoot en 
dakrandafwerkingen op een zinken plaat.  
 
 
Deeltaak: Verschillende soorten zinken dakgoten maken. 
 
Deeltaak: Een dakrandafwerking van zink maken. 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Dakbedekking.  
Praktische opdrachten 
- Doorsnede van mastgoot 
M30 met kraal gemaakt van 
blik. 
- Bakgoot B30 met kraal en 
eindschotten gemaakt van 
blik. 
- Uitloop van zink, diameter 
rond 70 mm . 
 
 

PO1 Nee 2  

  

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

       

Het cijfer SPE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van PO1 t/m 

PO3. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in klom 030. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  K/PIE/11.1 t/m 11.3           

JR-3/4 Deeltaak: Uitslagen voor het vervaardigen van een dakgoot en 
dakrandafwerkingen op een zinken plaat.  
 
 
Deeltaak: Verschillende soorten zinken dakgoten maken. 
 
Deeltaak: Een dakrandafwerking van zink maken. 
 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Dakbedekking.  
Praktische opdrachten 
- Bakgoot B30 met kraal 
gemaakt van zink. 
- Buitenhoek 90 graden voor 
bakgoot B30 gemaakt van 
zink. 
- Vogel voederkastje van zink. 
. 
 
 

PO4 Nee 2  

  PO5 Nee 2  

  

PO6 Nee 2  

Het cijfer SPE 1.2 wordt berekend 
uit het gemiddelde van PO4 t/m 

PO6. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in klom 040. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 
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 VMBO - BBL4 - Keuzevak 1314 - drinkwater en sanitair Profiel PIE     

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm 

code 
Herkansing Weging  

  

  K/PIE/10.2 t/m 10.5          

JR-3/4 Deeltaak: Tekeningen en schema’s van 
drinkwater- en sanitaire installaties lezen 
en interpreteren. 
Deeltaak: Leidingsystemen voor een 
drinkwater- en sanitaire installatie 
aanleggen. 
Deeltaak: Een drinkwater- en sanitaire 
installatie afmonteren. 
Deeltaak: Een warmtewisselaar  installeren in een sanitaire 
installatie. 
 
 

Leermateriaal: 
Keuzeboek: Drinkwater en 
Sanitair.* Hoofdstuk 1 
(Inleiding) * Hoofdstuk 2 ( 
Bad- en douchekranen) * 
Hoofdstuk 3 
(Drinkwaterinstallatie 
beproeven) * Hoofdstuk 4 
(Warmteterugwinning) 
* Hoofdstuk 5 (Kunststof 
leidingen) 
 
 

SE1 Ja 1  

  

Het cijfer SE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van 

bovenstaande toetsen; in dit geval 
gelijk aan cijfer SE1. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  K/PIE/10.1 en 10.2           

JR-3/4 Deeltaak: Een drinkwater- en sanitaire 
installatie ontwerpen, tekenen en calculeren. 
 
Deeltaak: Tekeningen en schema’s van 
drinkwater- en sanitaire installaties lezen 
en interpreteren. 
 
 

Leermateriaal:Keuzeboek: 
Drinkwater en Sanitair. 
Excel opdracht: Bestellijst 
materialen badkamer. 
(Installatie 2013) 
Excel opdracht: Bestellijst 
materialen verwarming 
badkamer.  
(Installatie 2015) 
Word opdracht: Offerte 
sanitaire installatie badkamer.  
(Installatie 2013) 

SE2 Ja 1  

  SE3 Ja 1  

  SE4 Ja 1  

  

       

Het cijfer SE 1.2 wordt berekend 
uit het gemiddelde van SE2 t/m 

SE4. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in klom 020. 
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Het gemiddelde van alle cijfers (voor de berekening van het rapportcijfer) wordt constant berekend in kolom 092. 

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE4.1 x 1) + (SE4.2 x 1) + (SPE4.1 x 2) + (SPE4.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

       

       

PO = Praktische opdracht - SE = Schoolexamentoets 

       

Per. Eindtermen 
Inhoud onderwijsprogramma 

Toetsvorm  Herkansing Weging  
  

  K/PIE/10.1 t/m 10.4          

JR-3/4 Deeltaak: Een drinkwater- en sanitaire 
installatie ontwerpen, tekenen en calculeren. 
 
Deeltaak: Tekeningen en schema’s van 
drinkwater- en sanitaire installaties lezen 
en interpreteren. 
 
Deeltaak: Leidingsystemen voor een 
drinkwater- en sanitaire installatie 
aanleggen. 
 
Deeltaak: Een drinkwater- en sanitaire 
installatie afmonteren. 
 

Leermateriaal: Keuzeboek: 
Drinkwater en sanitair. 
Praktische opdrachten: 
- Monteren / aansluiten 
wastafel 1.  (PIE 2015) 
- Monteren / aansluiten 
wastafel 2.  (PIE 2017) 
- Sanitaire installatie voor    
wasmachine en wasdroger. 
(PIE 2016)                                         
- Monteren en aansluiten 
radiator in combinatie met  in 
hoekopstelling. 
 
 
 

 
 

PO1 Nee 2  

 

PO2 Nee 2  

PO3 Nee 2  

PO4 Nee 2  

Het cijfer SPE 1.1 wordt berekend 
uit het gemiddelde van PO1 t/m 

PO4. Dit gemiddelde wordt 
weergegeven in klom 030. 
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  K/PIE/10.5          

JR-3/4 Deeltaak: Een warmtewisselaar  installeren in een sanitaire 
installatie. 
 
 

Monteren en aansluiten 
leidingwerk combiketel met 
appendages en radiator. 

PO5 Nee 2  

         

  

        

Het cijfer SPE 1.2 wordt berekend 
uit het gemiddelde van 

bovenstaande praktische 
opdrachten; in dit geval gelijk aan 

cijfer PO5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

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

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE1.1 x 1) + (SE1.2 x 1) + (SPE1.1 x 2) + (SPE1.2 x 2))/6 = cijfer SE (kolom 790) 

 


