1302

h

Ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject
maatvoeren en uitzetten

1303

h

Profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het
meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen.

1304

h

1305

h

Aan de hand van een werktekening een halfsteensmuur
metselen

1306

h

Isolatiematerialen verwerken met behulp van
actuele kennis over isolatie en ventilatie.

50

J
x

Module 2 bouwen vanaf de fundering
Aan de hand van werktekeningen bekistingen maken
voor een strookbekisting.

Module 3 Hout en meubel verbinding
Theorie toets

300

50

N

Bouw wonen interieur
Vertoog

Beoordeling [3]

d

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Toetsvorm [1]

1301

Stofomschrijving
Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding
Theorie toets

Vak:
Lesmethode:

Toetsduur (minuten)

PTA-code

Toets

Periode

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024
leerjaar 2 en 3

%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets

2%

P/BWI/1

BWI bouwproces en
bouwvoorbereiding

Chromebook
Laptop

x

10%

P/BWI/1.2
Voorbereiding van een kleinschalig bouwproject
maatvoeren en uitzetten aan de hand van een
bouwvoorbereidingstekening en bestek.

BWI bouwproces en
bouwvoorbereiding

x

10%

P/BWI/1.3
Profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen
en het meterpeil aanbrengen aan de hand van
werktekeningen.

BWI bouwproces en
bouwvoorbereiding

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

x

10%

P/BWI/2.1
Aan de hand van werktekeningen bekistingen
maken voor een strookbekisting

BWI bouwen vanaf de fundering

x

10%

P/BWI/2.2
Aan de hand van een werktekening een
halfsteensmuur metselen.

BWI bouwen vanaf de fundering

x

10%

P/BWI/2.3
Isolatiematerialen verwerken met behulp van
actuele kennis over isolatie en
ventilatie.

BWI bouwen vanaf de fundering

2%

P/BWI/3

BWI Hout- Meubelverbindingen

1307

d

x

1308

w

Aan de hand van een werktekening alle werkzaamheden
verrichten voor het maken van een werkstuk met
enkelvoudige verbindingen

x

10%

P/BWI/3.1
Aan de hand van een werktekening alle
werkzaamheden verrichten voor het maken van
een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.

BWI Hout- Meubelverbindingen

1309

w

Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare
elektrische-, pneumatische en niet-aangedreven
handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

x

10%

P/BWI/3.2
Hout zagen en verspanen met behulp van
gangbare elektrische-, pneumatischeen nietaangedreven handgereedschappen en
houtbewerkingsmachines.

BWI Hout- Meubelverbindingen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Wegens carrouselvorm
maken sommige
leerlingen de toetsen in
een andere volgorde of
ander leerjaar maken

1310

w

1311

w

1312

Module 4 Design en decoratie
Aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT,
een ontwerp maken voor een interieurelement op basis
van plaatmateriaal.

x

6%

P/BWI/4.1
BWI Design en decoratie
Aan de hand van wensen en eisen, met behulp
van ICT, een ontwerp maken voor een
interieurelement op basis van plaatmateriaal.
P/BWI/4.3
BWI Design en decoratie
Aan de hand van een ontwerp en werktekeningen
een interieurelement maken met behulp van hout
en plaatmateriaal.

Aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een
interieurelement maken met behulp van hout en
plaatmateriaal.

x

10%

w

Een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren.

x

10%

1311

H

Stage klas 3

X

OVG

1312

H

ROC traject en stage klas 4 (DLR)

X

OVG

1314

a

LOB

P/BWI/4.4
Een werkstuk voorbehandelen, afwerken en
decoreren.

OVG LOB- competenties Capaciteiten reflectie,
Motievenreflectie, Werkexploratie,
Loopbaanplanning, Netwerken

BWI Design en decoratie

Laptop

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

LOB moet V of G
afgerond worden

Voor alle leerlingen.
Moet V of G afgerond
worden
Alleen voor leerlingen in
de DLR (doorlopende
leerroute). Moet met V

of G afgerond worden

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een andere
periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:
Totaal %:
[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders

100%
100%

[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Beoordeling [3]

Toetsvorm [1]

x

PTA-code

150

Toets

J

Constructieve aansluitingen en afwerking (BWI)
Vertoog: BWI Constructieve aansluitingen en afwerking

Periode

Toetsduur (minuten)

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

*

1

1301

d

*

2

1302

h

Aan de hand van een werktekening constructieve
aansluitingen met verschillende materialen maken.

240

x

40%

K/BWI/1.1 Aan de hand van een werktekening
constructieve aansluitingen met verschillende
materialen maken.

*

3

1303

h

Aansluitingen tussen verschillende materialen
afwerken met gebruikmaking van alle gangbare
elektrische handgereedschappen.

240

x

40%

K/BWI/1.2 Aansluitingen tussen verschillende
materialen afwerken met gebruikmaking van alle
gangbare elektrische handgereedschappen.

Stofomschrijving
Aan de hand van een werktekening constructieve
aansluitingen met verschillende materialen maken.

N

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/1.1 Aan de hand van een werktekening
constructieve aansluitingen met verschillende
materialen maken.
1. werktekeningen lezen en interpreteren
2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de
Amerikaanse projectie methode en een schets
maken in isometrische projectie

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma zijn

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Daken en kapconstructies van hout (BWI)
Vertoog: BWI daken en kapconstructies van hout

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

*

1

1301

h

*

2

1302

h

Aansluitingen tussen verschillende materialen
afwerken met gebruikmaking van alle gangbare
elektrische handgereedschappen.

240

x

35%

K/BWI/7.2 Aansluitingen tussen verschillende
materialen afwerken met gebruikmaking van alle
gangbare elektrische handgereedschappen.

*

3

1303

h

Aansluitingen tussen verschillende materialen
afwerken met gebruikmaking van alle gangbare
elektrische handgereedschappen.

360

x

40%

K/BWI/7.3 Aansluitingen tussen verschillende
materialen afwerken met gebruikmaking van alle
gangbare elektrische handgereedschappen.

Stofomschrijving
Werkzaamheden voor het aanbrengen van daken
en kapconstructies voorbereiden volgens het
Bouwbesluit.

150

J
x

N

%
25%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/7.1 Werkzaamheden voor het aanbrengen
van daken en kapconstructies voorbereiden
volgens het Bouwbesluit.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma zijn
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma zijn

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

PTA-code

Toetsvorm [1]

1

1301

h

*

2

1302

h

Een Domotica opstellen en een programma
invoeren

150

*

3

1303

h

Een automatische besturing met behulp van
domotica componenten demonstreren en de
werking uitleggen en presenteren, bijvoorbeeld een
rolluik of garagedeur met verlichting

150

J

Domotica en automatisering (PIE)
Vertoog Domotica en automatisering

Beoordeling [3]

Toets

*

Stofomschrijving
Een Domotica installatie opbouwen en testen

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/14.1 in een practicum een domotica
installatie opbouwen aan de hand van een schema
en opstellingstekening.

150

N
X

%
40%

X

40%

K/PIE/14.2 door middel van domotica een
automatische besturing van een elektrisch rolluik
met verlichting realiseren en testen.

20%

K/PIE/14.3 een automatische besturing met behulp
van domotica componenten demonstreren en
presenteren.

x

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Drinkwater en sanitair (PIE)
Vertoog: Drinkwater en sanitair

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

*

1

1301

D

*

2

1302

W

Aanleggen van een drinkwater en sanitaire
installatie.

360

x

45%

K/PIE/10.1, K/PIE/10.2, K/PIE/10.3, K/PIE/10.4,
K/PIE/10.5

*

3

1303

H

Waterleidingleidingwerk en afvoerleiding
aanleggen en aansluiten

300

x

30%

K/PIE/10.1, K/PIE/10.2, K/PIE/10.3, K/PIE/10.4,
K/PIE/10.5

Stofomschrijving
Theorie drinkwater en sanitaire installaties

50

J
x

N

%
25%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/10.1een drinkwater- en sanitaire installatie
Eindtoets
ontwerpen, tekenen en calculeren
K/PIE/10.2 tekeningen en schema’s van drinkwateren sanitaire installaties lezen en interpreteren
K/PIE/10.3 leiding systemen voor drinkwater- en
sanitaire installatie aanleggen
K/PIE/10.4 een drinkwater- en sanitaire installatie
afmonteren
K/PIE/10.5 een warmtewisselaar installeren in een
drinkwater installatie

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets
Chromebook/ Laptop
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Gevelopeningen (BWI)
Vertoog: BWI gevelopeningen

Periode

Toetsduur (minuten)
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*

1

1301

d

*

2

1302

w

Aan de hand van een werktekening houten
kozijnen en ramen maken volgens de KVT.

360

x

40%

K/BWI/6.2 Aan de hand van een werktekening
houten kozijnen en ramen maken volgens de KVT

*

3

1303

h

Ramen en deuren afhangen en sluit baar maken.

240

x

40%

K/BWI/6.3 Ramen en deuren afhangen en sluit
baar maken.

Stofomschrijving
Werkzaamheden voor het maken van kozijnen en
ramen en het afhangen van ramen en deuren
voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk
(KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

50

J
x

N

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/BWI/6.1 Werkzaamheden voor het maken van
kozijnen en ramen en het afhangen van ramen en
deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit van
Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

Toegestane materialen bij de
toets
Laptop
chromebook
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen.

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.
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Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Meubelmaken (BWI)
Vertoog: BWI Meubelmaken

Periode

Toetsduur (minuten)

Keuzevak:
Lesmethode:

*

1

1301

a

*

2

1302

a

De werkzaamheden voor het maken van meubels
voorbereiden volgens gangbare eisen.

150

x

20%

K/BWI/16.1 De werkzaamheden voor het maken
van meubels voorbereiden volgens gangbare
eisen.

*

3

1303

w

Meubels maken van hout en plaatmateriaal

240

x

60%

K/BWI/16.2 Aan de hand van een werktekening
meubels maken van hout en plaatmateriaal

Stofomschrijving
Toets meubel maken

50

J
x

N

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/16.1 De werkzaamheden voor het maken
van meubels voorbereiden volgens gangbare
eisen.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma zijn

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

*

1

1301

D

*

2

1302

W

Voorwerpen teken in SolidWorks en maken met
een 3D printer

300

x

15%

*

3

1303

W

Praktische opdracht van plaat en constructiewerk,
aftekenen, boren, buigen, draadsnijden, stappen,
construeren, puntlassen.

300

x

60%

Stofomschrijving
Theorie Plaat & Constructiewerken

50

J
x

Plaat- en constructiewerk (PIE)
Vertoog: plaat & constructiewerken

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

N

%
25%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/1.1 werkzaamheden voorbereiden
Eindtoets
K/PIE/1.2 machine en gereedschappen op de
juiste wijze in- en afstellen
K/PIE/1.3 materialen bewerken en vervormen aan
de hand van een werktekening volgens de
gestelde eisen
K/PIE/1.4 onderdelen en deelproducten met elkaar
verbinden
K/PIE/1.5 vervaardigde producten opmeten en
controleren en de uitgevoerde werkzaamheden
afronden
K/PIE/1.1, K/PIE/1.2, K/PIE/1.3, K/PIE/1.4,
K/PIE/1.5

K/PIE/1.1, K/PIE/1.2, K/PIE/1.3, K/PIE/1.4,
K/PIE/1.5

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets
Chromebook/ Laptop
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Robotica
Vertoog: Robotica

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

*

1

1301

a

*

2

1302

h

Aan de hand van een tekening een schakeling
opbouwen en testen

150

X

20%

K/D&P/2.2 eenvoudige schakelingen bouwen

*

3

1303

h

Het besturen en inprogrammeren van een robot

150

X

60%

K/D&P/2.3 een eenvoudig geprogrammeerde
handeling door een robot laten uitvoeren.

Stofomschrijving
Kennis maken met moderne technologieën en het
leren lezen van een tekeningen en aan de hand
daarvan een schakeling opbouwen en testen

150

J
X

N

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/D&P/2.1 oriëntatie op moderne technische
toepassingen..

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

Opmerkingen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Schoonmetselwerk (BWI)
Vertoog: BWI schoonmetselwerk

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

*

1

1301

d

*

2

1302

a

Aan de hand van een werktekening constructies
maken in halfsteens muren.

150

x

40%

K/BWI/2.1 Aan de hand van een werktekening
constructies maken in halfsteens muren.

*

3

1303

h

Aan de hand van een maten- en stelplan
metselwerk uitvoeren

240

x

40%

K/BWI/2.2 Aan de hand van een maten- en
stelplan metselwerk uitvoeren

Stofomschrijving
Toets schoon metsel werk

50

J
x

N

%
20%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
K/BWI/2.1 Aan de hand van een werktekening
constructies maken in halfsteens muren.

Verwijzing lesmethode

Toegestane materialen bij de
toets
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Chromebook
Laptop
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van het
examenprogramma zijn

Opmerkingen
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

Keuzevak:
Lesmethode:

Toets

PTA-code

Toetsvorm [1]

Beoordeling [3]

Herkansbaar [2]
Ja/Nee

Woon- en kantoortechnologie (PIE)
Vertoog: Woon- en kantoortechnologie

Periode

Toetsduur (minuten)

Programma van toetsing en afsluiting 2022-2024

*

1

1301

D

Stofomschrijving
Theorie elektrische installatie Woning & Kantoor

*

2

1302

W

Een elektrische installatie aanleggen en monteren

360

x

35%

K/PIE/13.1, K/PIE/13.2, K/PIE/13.3, K/PIE/13.4

*

3

1303

W

Een elektrische schakeling aanleggen met een
kruisschakeling

300

x

40%

K/PIE/13.1, K/PIE/13.2, K/PIE/13.3, K/PIE/13.4

50

J
x

N

%
25%

OVG
ABS Eindtermen examenprogramma
Verwijzing lesmethode
K/PIE/13.1 elektrische installatie ontwerpen (KB)
Eindtoets
K/PIE/13.2 tekeningen en schema’s van een
elektrische installatie lezen en interpreteren
K/PIE/13.3 een elektrische installatie aanleggen en
monteren
K/PIE/13.4 een elektrische installatie schakelen
met domotica

Toegestane materialen bij de
Opmerkingen
toets
Chromebook / Laptop
De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma
Al het gereedschap en
materialen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de punten die
beschreven staan in de
eindtermen van
examenprogramma

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

De toets wordt op basisof kaderberoepsgerichte
leerweg afgenomen

* De volgorde van de examenonderdelen kan afwijken van het schema hierboven, omdat elke periode alle bovenstaande onderdelen gegeven worden voor kleinere groepen leerlingen. Dat betekent dat een leerling zijn examenresultaten in een
andere periode kan halen. Voor de herkansingen houdt dit in dat een vak alleen herkanst mag worden na afloop van de periode waarin uw zoon/dochter daadwerkelijk het vak gevolgd heeft.

Beoordeling in %
Totaal % periode *:

100%

Totaal %:

100%

[1] s = schriftelijk, m = mondeling, d= digitaal, w = werkstuk, p = presentatie, st = stage, h = handelingsopdracht, a = anders
[2] De toetsvorm van de herkansing is gelijk aan de toetsvorm van de toets die herkanst wordt. De herkansingen vinden plaats aan het einde van de lesperiode van de toets die herkanst wordt of aan het begin van de volgende lesperiode.
[3] Hier wordt het percentage van het schoolexamencijfer vermeld of O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed) of ABS (absolverende toets, de toets moet door de leerling met een voldoende worden afgesloten). Voor iedere toets is een correctie- of beoordelingsmodel aanwezig.

