
 
 



 

Engels  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

TRAP 3 EN101 MVT/K/4: leesvaardigheid 

 

- aangeven welke relevante 
informatie een tekst bevat, gegeven 
een bepaalde informatiebehoefte  
− de hoofdgedachte van een 
tekst(gedeelte) aangeven  
− de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven  
− gegevens uit één of meer teksten 
met elkaar vergelijken en daaruit 
conclusies trekken  
− verbanden tussen delen van een 
tekst aangeven. 

Je beantwoordt vragen bij korte tot 
middellange examenteksten. 
(woordenboek toegestaan) 

Schriftelijke 
toets 

45 min 1 Ja 

Vóór 
TRAP 3 

EN102 MVT/K/1: spreekvaardigheid 

- adequaat reageren in veel 
voorkomende sociale contacten, 
zoals begroeten  
− informatie geven en vragen − naar 
een mening/oordeel vragen en een 
mening/oordeel geven  
− uitdrukking geven aan en vragen 
naar (persoonlijke) gevoelens  
− een persoon, object of gebeurtenis, 
ook uit het verleden en in de 
toekomst, beschrijven. 

Je geeft een presentatie over jezelf (3 
min). 

Mondelinge 
toets 

(vlog) 

3 min 1 Ja 

Weging: SE1 x 1 + SE2 x 1 (leerjaar 3) + SE1 t/m 4 x 2 (leerjaar 4) / 10 = eindcijfer schoolexamen 
  



 

Wiskunde  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Trap 3 WI101 WI/K/7 Informatieverwerking, 
statistiek 

WI/K/2 Basisvaardigheden  

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 
wiskunde 

WI/K/5 Rekenen, schatten 

Hoofdstuk 1 Rekenen 

Hoofdstuk 3 Rekenen met procenten 

Hoofdstuk 7 Statistiek 

 

Methode: Getal en Ruimte 

Schriftelijke 
toets 

45 1 Ja 

Na trap 3 WI102 WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige 
activiteiten 

WI/K/2 Basisvaardigheden  

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak 
wiskunde 

Praktische Opdracht  

Sportdag 

Praktische 
opdracht, 
handelingsdee
l  

6 uur Nvt Nee, 
verplicht

e 
reparatie 

tot 
voldoend

e 

Weging:  SE1 x 1 (leerjaar 3) + SE1 x 2 + SE2 x 2 (leerjaar 4)  /5  = eindcijfercijfer SE 
  



 

Rekenen 2F 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkansbaar 

TRAP 1a R2F101 Domein getallen en verhoudingen 
Optellen 
Aftrekken 
Vermenigvuldigen 
Negatieve getallen en volgorde van 
bewerkingen 
Verhoudingen 
Verhoudingstabellen  
Vergelijken 
Breuken en procenten 

VO content – rekensite 

Getal & Ruimte methode 

Schriftelijk 45 min 1 Ja, valt niet 
onder de 

herkansingsreg
eling van de 

examenvakken 

TRAP 1b R2F102 Domein meten & meetkunde en 
verbanden 
Lengte 
Oppervlakte 
inhoud 
gewicht en tijd 
Tabellen en lijngrafieken 
Turftabellen en staafdiagrammen 
Schema’s en roosters 
Plattegrond 
Rekenen met schaal en schaallijn 
Gemiddelde  
Gegevens verwerken 

VO content – rekensite 

Getal & Ruimte methode 

Schriftelijk 45 min 1 Ja, valt niet 
onder de 

herkansingsreg
eling van de 

examenvakken 

        

Weging: SE1 x 1 + SE2 x 1 (leerjaar 4) / 2 = eindcijfer schoolexamen   
 



 

Nask-1 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Lj3-
Periode 2 

NSK1101 NASK1/K/7 Hoofdstuk 3: Licht, kennen en 
beheersen 

Theoretisch 45 min 1 Ja 

Lj3-
Periode 3 

NSK1102 NASK1/K/9 Hoofdstuk 5: Beweging, kennen  en 
beheersen 

Theoretisch 45 min 1 Ja 

Lj3-
Periode 2 / 
3 

NSK1103 NASK1/V/3 Praktische Opdracht Werkstuk ± 5 uur 1 Nee 

Weging: SE1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 3)  + SE4 x 3 + SE5 x 3 + SE6 x 3 + SE7 x 1 (leerjaar 4) / 13 = eindcijfer schoolexamen 
  



 

Aardrijkskunde 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

B3   
Geduren
de 
periode 
2  

AK101  K2 basisvaardigheden   
K3 aardrijkskundige vaardigheden   
K9 grenzen en identiteit   
  

Hoofdstuk 5 ‘Grenzen en identiteit’ Praktische 
opdracht   

Studiel
ast  
20 uur  

1  Ja  

B3   
Trap 3  

AK102  K2 basisvaardigheden   
K3 aardrijkskundige vaardigheden   
K5 bronnen van energie   

Hoofdstuk 3 en 4 ‘Bronnen van 
energie’   

Schriftelijk  45 min  1  Ja  

Weging: AK101 x 1 + AK102 x 1 (leerjaar 3) + SE1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 4) /5= cijfer SE 
 



 

Economie  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

TRAP 2 EC101 Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 

 EC/K/4A Consumptie 
 EC/K/4B Consumptie en 

consumentenorganisaties 
 EC/K/5A Arbeid en productie 
 EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 

 Hoofdstuk 3 en 4 bestuderen 
 Opgaven maken 
 Herhalingsopdrachten maken 
 Rekenopdrachten maken 

Theoretisch 90 min 2 Ja 

Periode 4 EC102 Hoofdstuk 6 

 EC/K/6 Overheid en bestuur 

 Hoofdstuk 6 bestuderen 
 Opgaven maken 
 Herhalingsopdrachten maken 
 Rekenopdrachten maken 

Theoretisch 45 min 1 Nee 

Periode 4 EC103 Praktische opdracht “Droomreis” 

 EC/K/2 Basisvaardigheden 
 EC/K/3 Leervaardigheden in het 

vak economie 

 Het organiseren, plannen en 
budgetteren van een vakantiereis 

Verslag 10-12 
lesuren 

1 Nee 

Weging: SE1 x 2 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 3) + SE1 x 1 + SE2 x 2 + SE3 x 2 + SE4 x 1 (leerjaar 4) / 10 = eindcijfer SE 
  



 

Lichamelijke opvoeding  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 3 LO101 LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken  
  
LO1/K/2 Basisvaardigheden  
  
LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
lichamelijke opvoeding  
  
LO1/K/4 Spel  
  
LO1/K/5 Turnen  
  
LO1/K/6 Bewegen op muziek  
  
LO1/K//7 Atletiek  
  
LO1/K/8 Zelfverdediging  
  
LO1/K/9 Actuele bewegingsactivteiten  
 

Leerlingen nemen actief deel aan de 
lessen LO. De docent LO stelt een 
jaarprogramma vast op basis van de 
algemene jaarplanning LO.   
  
De beoordeling vindt plaats op basis van:  
1. Ontwikkeling tijdens het 
schooljaar,  
2. Actieve deelname tijdens de 
lessen LO en de sportdagen.  
  
Ad. 1: Aangezien LO een praktijkvak is en 
er na de basisschool geen selectie heeft 
plaatsgevonden omtrent motorische 
vaardigheden wordt de vooruitgang/ 
ontwikkeling tijdens het schooljaar van 
elke individuele leerling beoordeeld. 
Iedereen kan dus aan de gestelde eisen 
voldoen.   
  
Ad. 2: Voorwaarde voor een voldoende 
voor het vak LO is een actieve deelname 
tijdens de lessen en de sportdagen.  
  
De algemene jaarplanning is op te vragen 
bij de docent LO.  

 

Praktijktoets* Het 
gehele 

schooljaar 

nvt Ja** 

V of G  
  
Toelichting 
* Voor het schoolexamen wordt geen cijfer toegekend. Iedere leerling moet het vak LO met een voldoende of goed afsluiten in leerjaar 3.  
Middels de ‘Stand van Zaken’ en de woordrapporten worden leerlingen en ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen.   
  



 
Daarbij wordt er gelet op:  

1. Houding in de les  
2. Omgang met medeleerlingen  
3. Omgang met de docent  

  
Bij langdurige blessures zal de docent LO in overleg gaan met de leerling om ervoor te zorgen dat hij/zij een voldoende beoordeling voor LO kan krijgen. In dit overleg wordt 
afgesproken wat de leerling kan doen tijdens of buiten de lessen LO. De uitgebreide beoordelingscriteria zijn op te vragen bij de docent LO.  
 
** Ja. Iedere leerling moet bij de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 een beoordeling voldoende of goed op de PTA-lijst hebben. Bij een beoordeling NOG niet 
voldoende krijgt de leerling van zijn/ haar docent LO de mogelijkheid om via de alternatieve opdracht het vak LO alsnog met een voldoende af te ronden. Deze alternatieve 
opdracht en de wijze van beoordelen wordt vooraf met de leerling besproken. De alternatieve opdracht moeten voor de zomervakantie afgerond en beoordeeld worden. 
Bij een voldoende beoordeling van de alternatieve opdracht wordt het PTA-cijfer veranderd in een voldoende. Op het (woord)rapport zal nog niet voldoende blijven staan.  
  
Voor leerlingen die in leerjaar 4 instromen en op de vorige school LO niet of onvoldoende hebben afgesloten is de aanwezigheid en inzet bij de sportoriëntatie bepalend 
voor een voldoende afronding van het SE LO.   
Mocht een leerling door omstandigheden de alternatieve opdracht niet in leerjaar 3 af kunnen ronden, dan geldt de beoordeling voor instromers leerjaar 4 zoals die 
hierboven beschreven staat.  
 



 

Maatschappijleer  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-baar 

 Periode 1 

Week 37 
t/m 48 

Toets 
week 48 ( 
in de les) 

MA101  ML1/K2/K/3/K/6  
Basisvaardigheden 
Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer 

Macht en zeggenschap 

H 1 & 2 : 
In hoofdstuk 1 gaan we in op de vraag ; 
wat is maatschappijleer? Hoe werkt de 
samenleving ? Met wie ben je verbonden, 
kernbegrippen bij maatschappijleer, en hoe 
onderzoek je de samenleving. 
In hoofdstuk 2 behandelen we de vraag 
hoe je wordt wie je bent ( cultuur en 
socialisatie), hoe leren we, wat is je 
'identiteit', wat zijn rollenpatronen. Wat is 
'normaal', bij welke groep hoor je , wat is 
sociale cohesie. 

Theoretisch 45 min 1 Ja 

Periode 2 

Week 48 
t/m  

Week 
14Toets in  

TRAP 3 

MA102  ML1/K/6 Macht en zeggenschap 

 

H 3 : 

In dit hoofdstuk behandelen we : wat is 
politiek, Hoe werken de verkiezingen ( wat 
is 'links' en 'rechts'), hoe werkt de 
(parlementaire) democratie, wie bestuurt 
Nederland, wat is het parlement en wat 
doen ze, hoe gaat het in de gemeente en 
provincie. 

 Theoretisch  45 min 1 Ja 

Periode 3 

Week 19 
t/m 27 

Toets in  

Trap 4 

MA103 ML1/K/7 Beeldvorming en 
stereotypering 

 

H 5 : 
In dit hoofdstuk behandelen we wat 
communicatie is, hoe je dat kunt doen. 
Wat massacommunicatie is, welke 
middelen we daarvoor gebruiken ( en 
waarvoor). 
Welke soorten massamedia er zijn ; 
soorten kranten, tv/radiozenders. 
'Nieuws', en de werking daarvan. 
De invloed van de media. Geld verdienen 
met de media 
Mediawijsheid ; jij en de media 

  Theoretisch  45 min 1 Ja 

Weging:    MA101 x 1 + MA 102 x 1 + MA 103 x 1 (leerjaar 3) + SE1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 4) / 6 = eindcijfer schoolexamen 



 

LOB 2021- 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Tot TRAP 1 LOB101 Motievenreflectie LC Data interessetest maken Verslag op 
Peppels 

45 
minuten 

N.v.t. ja 

November LOB102 Werkexploratie, Loopbaansturing Bezoek MBO Beurs  
(Bij afwezigheid dient de leerling een vervangende 
opdracht te maken) 

Reflectie op 
Peppels 

2 uur N.v.t. nee 

In TRAP 1 LOB103 Kwaliteitenreflectie, 
Motievenreflectie, 
Loopbaansturing 

LRG gesprek 1 praktijkvak Verslag op 
Peppels* 

30 
minuten 

N.v.t. ja 

Januari  LOB104 Kwaliteitenreflectie, 
Motievenreflectie, Werkexploratie, 
Loopbaansturing, Netwerken 

Voorbereiding op en bezoek aan 
UConnect 
(Bij afwezigheid dient de leerling een vervangende 
opdracht te maken) 

Voorbereiding 
en reflectie op 
Peppels 

3 uur N.v.t. Nee 

In TRAP 2 LOB105 Kwaliteitenreflectie, 
Motievenreflectie, 
Loopbaansturing 

LRG gesprek 2 praktijkvak Verslag op 
Peppels* 

30 
minuten 

N.v.t. ja 

April LOB106 Kwaliteitenreflectie, 
Motievenreflectie, Werkexploratie, 
Netwerken 

Beroep oriënterende stage Beoordeling / 
reflectie 
Stageboekje / 
Peppels 

2 weken N.v.t. Ja? 

Juni LOB107 Werkexploratie, 
Loopbaanzelfsturing 

MBO Event Leijgraaf Opdracht of 
aanwezigheid 

1 uur N.v.t. Ja 

In TRAP 4 LOB108 Kwaliteitenreflectie, 
Motievenreflectie, 
Loopbaansturing 

LRG gesprek 3 praktijkvak Verslag op 
Peppels* 

30 
minuten 

N.v.t. Ja 

Weging: alle LOB onderdelen moeten voldoende beoordeeld worden door de coach/praktijkdocent. Er komt uiteindelijk één 
eindbeoordeling voor LOB die zichtbaar is in Magister (O=onvoldoende / V= voldoende / G=goed)  

 
* Na goedkeuring van het verslag door praktijkdocent dient de leerling deze te uploaden in Peppels. 



 

Biologie  2021 2022 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

3-BB 
TRAP 2 

BI101 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie 
BI/K/4 Cellen staan aan de basis 
BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 
soms schadelijk 
BI/K/6 Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving verkend 

Leren: 
Boek 3a, Thema 1 Organen en cellen 

 

Digitaal 45 min 2 ja 

3-BB 
TRAP 3 

BI102 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie 
BI/K/4 Cellen staan aan de basis 
BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en 
soms schadelijk 
BI/K/6 Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving verkend 

Leren:  

Boek 3a, Thema 3 Ordening 

Digitaal  45 min  2 Ja 

3-BB 
TRAP 3 

BI103 BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving 
BI/K/8 Houding, beweging en conditie 

Leren:  

Boek 3b, Thema 6 Stevigheid en 
beweging 

Digitaal  45 min 2 Ja  

3-BB  

Verdeeld 
over het 
schooljaar 

BI104 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie Bestuderen: 

Thema 1 basisstof 7 

Verslag 120 min 1 nee 

BI105 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie Bestuderen: 
Boek 3a, Thema 5 
Presentatie & verslag zintuiglijke 
waarneming 

Mondelinge 
presentatie en 
verslag  

200 min 1 nee 

BI106 BI/K/2/Basisvaardigheden 
BI/K/3/Leervaardigheden in het vak 
biologie  
BI/K/4/Cellen staan aan de basis 

Bestuderen: 
tekenregels, microscopie en 
algemene praktische vaardigheden 

Practicum 45 min 1 nee 

Weging: BI101 x 2 + BI102 x 2 + BI103 x 2 + BI104 x 1 + BI105 x 1 + BI106 x 1  (leerjaar 3) + BI121 x 3 + BI122 x 3 + BI123 x 2 + Bi124 x 3 + BI125 x 3 + BI126 x 3 (leerjaar 
4) / 26 = eindcijfer schoolexamen 

  



 

BWI 

Profielmodule 1. Bouwproces en bouwvoorbereiding                                             

Leerweg: BB                            2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
                Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

bpbv
301 

 

bpbv
302 

 

bpbv
303 

 

bpbv
304 

P/BWI/1.1.  
Een kleinschalig bouwproject voorbereiden 
en het bouwproces organiseren conform 
geldende wet- en regelgeving. 
P/BWI/1.2. 
Ter voorbereiding van een kleinschalig 
bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de 
hand van een bouwvoor-bereidingstekening 
en bestek. 
P/BWI/1.3.  
Profielen en kozijn waterpas en te lood 
stellen en het meterpeil aanbrengen aan de 
hand van werktekeningen. 

 
 Een indeling maken van een 

bouwplaats interpreteren. 
 Het bouwproces beschrijven. 
 digitale tekening maken 
 schets maken in isometrische 

projectie. 

Theorie 45 
minuten 

2 ja 

SO 

 

45 
minuten 

1 ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 ja 

Schets 300 
minuten 

1 ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

bpbv
305 

P/BWI/1.2. 
Ter voorbereiding van een kleinschalig 
bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de 
hand van een bouwvoor-bereidingstekening 
en bestek. 

 Aan de hand van 
bouwvoorbereidingstekeningen  
rechte lijnen uitzetten voor een 
klein bouwwerk. 

Praktijk 1 450 
minuten 

3 nee 

 
Leerjaar  

3 en 4 

bpbv
306 

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

 
 Stel werkzaamheden uitvoeren. 

Praktijk 2 450 
minuten 

3 nee 

Weging: (TH x 2 + SOx1 + CAD x 1+ Schets x 1 + PR 1 x 3 + PR 2 x 3) / 11 =  cijfer SE module 1  
 



 

Profielmodule 2. Bouwen vanaf de fundering                                                             
Leerweg: BB                            2021 

2022  
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

bfun301 

 

bfun302 

 

 

bfun303 

 

 

bfun304 

P/BWI/2.1. 
Aan de hand van werktekeningen 
bekistingen maken voor een strook en een 
ps systeembekisting. 
 
P/BWI/2.2. 
Aan de hand van een tekening een 
halfsteensmuur metselen 
 
P/BWI/2.3. 
Isolatiematerialen verwerken met behulp 
van actuele kennis over isolatie en 
ventilatie. 
 
P/BWI/2.4. 
Steigers en ladders aan de hand van 
veiligheidsvoorschriften gebruiken. 

 
 Een werktekening en schets 

van fundering en opgaand 
metselwerk maken. 

 Het belang en functie van 
ventilatie beschrijven. 

 digitale tekening maken 
 schets maken in isometrische 

projectie. 

Theorie 45 
minuten 

2 ja 

SO 

 

45 
minuten 

1 ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 ja 

Schets 
 

 

300 
minuten 

1 ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

bfun305 P/BWI/2.1. 

Aan de hand van werktekeningen 
bekistingen maken voor een strook en een 
ps systeembekisting. 

 
 Een eenvoudige stroken 

fundering uitzetten en stellen. 

Praktijk 1 450 
minuten 

3 nee 

 
Leerjaar  

3 en 4 

bfun306 P/BWI/2.2. 
Aan de hand van een tekening een 
halfsteensmuur metselen 
 

 
 Stel werkzaamheden uitvoeren. 

 

Praktijk 2 450 
minuten 

3 nee 

Weging: (TH x 2 + SOx1 + CAD x 1+ Schets x 1 + PR 1 x 3 + PR 2 x 3) / 11 =  cijfer SE module 2 
 

 



 

Profielmodule 3. Hout- en meubelverbindingen                                                         
Leerweg: BB                            2021 

2022  
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

hmvb301 

 

hmvb302 

 

 

hmvb303 

 

 

hmvb304 

P/BWI/3.1. 
Aan de hand van een werktekening alle 
werkzaamheden verrichten voor het 
maken van een werkstuk met 
enkelvoudige verbindingen. 
 
P/BWI/3.2. 
Hout zagen verspanen met behulp van 
gangbare elektrische-, pneumatische- en 
niet -aangedreven handgereedschappen 
en houtbewerkingsmachines. 

 

 Werkzaamheden voor het 
maken van een werkstuk 
voorbereiden. 

 digitale tekening maken 
 schets in isometrische projectie 

maken. 

 

Theorie 45 
minuten 

2 ja 

SO 45 
minuten 

1 ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 ja 

Schets 300 
minuten 

1 ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

hmvb305 P/BWI/3.1. 
Aan de hand van een werktekening alle 
werkzaamheden verrichten voor het 
maken van een werkstuk met 
enkelvoudige verbindingen. 

 Houtverbindingen maken 
volgens vastgestelde criteria. 

Praktijk 1 450 
minuten 

3 nee 

 
Leerjaar  

3 en 4 

hmvb306 P/BWI/3.2. 
Hout zagen verspanen met behulp van 
gangbare elektrische-, pneumatische- en 
niet -aangedreven handgereedschappen 
en houtbewerkingsmachines. 

 

 Werken met gangbare 
elektrische 
handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

 

Praktijk 2 450 
minuten 

3 nee 

Weging: (TH x 2 + SOx1 + CAD x 1+ Schets x 1 + PR 1 x 3 + PR 2 x 3) / 11 =  cijfer SE module 3 
 

 



 

Profielmodule 4. Design en decoratie                                                                           
Leerweg: BB                            2021 

2022  
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

ddec301 

 

 

ddec302 

 

 

ddec303 

 

 

 

ddec304 

P/BWI/4.1. 
Aan de hand van wensen en eisen, met 
behulp van ICT, een ontwerp maken voor 
een interieurelement op basis van 
plaatmateriaal. 
 
P/BWI/4.2. 
Gebruikmakend van decoratieve 
technieken een ontwerp maken voor de 
afwerking van een interieurelement op 
basis van kennis over kleurgebruik en 
vormgeving. 
 
P/BWI/4.3. 
Aan de hand van een ontwerp en 
werktekening een interieurelement maken 
met behulp van hout en plaatmateriaal. 
P/BWI/4.4 
Een werkstuk voorbehandelen, afwerken 
en decoreren. 

 
 Met behulp van ICT een 

ontwerp maken van 
interieurelement op basis van 
plaatmateriaal. 

 Decoratieve technieken 
gebruiken in een ontwerp 
voor een interieurelement op 
basis van kleurgebruik en 
vormgeving. 

 Een werkstuk 
voorbehandelen, afwerken en 
decoreren.  

Theorie 45 
minuten 

2 ja 

SO 

 

 

45 
minuten 

1 ja 

Digitale 
tekening 

 

300 
minuten 

1 ja 

Schets 300 
minuten 

1 ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

ddec305 P/BWI/4.2. 
Gebruikmakend van decoratieve 
technieken een ontwerp maken voor de 
afwerking van een interieurelement op 
basis van kennis over kleurgebruik en 
vormgeving. 

 
 Een ontwerp maken voor de 

afwerking en decoratie van 
een interieurelement. 

Praktijk 1 

 

450 
minuten 

3 nee 



 

 
Leerjaar  

3 en 4 

ddec306 P/BWI/4.4. 
Een werkstuk voorbehandelen, afwerken 
en decoreren. 

 Een werkstuk voorbehandelen 
en afwerken met water 
gedragen verf. 

 Decoratieve figuren printen, 
plotten, snijplotten, pellen, 
plakken en monteren 

Praktijk 2 450 
minuten 

3 nee 

Weging: (TH x 2 + SOx1 + CAD x 1+ Schets x 1 + PR 1 x 3 + PR 2 x 3) / 11 =  cijfer SE module 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BWI 

Keuzevak 1: Constructieve aansluitingen en afwerking     

 Leerweg: BB                            2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

caa301 

 

 

caa302 

 

 

caa303 

K/BWI/1.1 
aan de hand van een werktekening 
constructieve aansluitingen met 
verschillende materialen maken. 
 
K/BWI/1.2 
aansluitingen tussen verschillende 
materialen afwerken met 
gebruikmaking van alle gangbare 
elektrische handgereedschappen. 

 

 werktekening lezen en 
interpreteren 

 digitale tekening maken 
 schets maken in isometrische 

projectie 
 een materialenstaat in – en 

aanvullen 

 

Theorie 
 

 

45 
minuten 

2       Ja 

Schets 

 

200 
minuten 

      1         ja 

Digitale 
tekening 

 

300 
minuten 

       1         ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

caa304 K/BWI/1.2 
aansluitingen tussen verschillende 
materialen afwerken met 
gebruikmaking van alle gangbare 
elektrische handgereedschappen. 

 werktekening lezen en plinten, 
koplatten en kantstukken 
aanbrengen 

 vensterbanken aanbrengen 
 een kozijn in houtskeletbouw 

aansluiten 

     Praktijk 600 
minuten 

 

3 

 

       

      nee      

Weging:   (TH x 2 + Schets x 1 + CAD x 1  + PR x 3)/ 7  = cijfer SE keuzevak 1 
 

 

 

 



 

 Keuzevak 2: Schoonmetselwerk                 

 Leerweg:  BB                           
2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

schm301 

 

 

schm302 

 

 

schm303 

 
K/BWI/2.1 
aan de hand van een werktekening 
constructie maken in halfsteens 
muren. 
 
K/BWI/2.2 

aan de hand van een maten- stelplan 
metselwerk uitvoeren. 

 
 Een werktekening lezen en 

interpreteren 
 digitale tekening maken 
 schets maken in isometrische 

projectie 
 een materialenstaat in – en 

aanvullen 

 
Theorie 

 

45 
minuten 

      2        ja 

            Schets     200 
minuten 

       1         ja 

    Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1         ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

schm304 K/BWI/2.2 

aan de hand van een maten- en 
stelplan metselwerk uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 Lagen- en koppenmaat 
afschrijven 

 Specie maken 
 Relevante metselverbanden 

aanbrengen, met name 
halfsteens, klezoren  

 Rollagen in overspannings-
constructies verdelen en 
aanbrengen 

        Praktijk 600 
minuten 

 

 

     

      3       nee 

Weging:   (TH x 2 + Schets x 1 + CAD x 1  + PR x 3) / 7  = cijfer SE keuzevak 2 
 

 

 



 

Keuzevak 4: Interieurbouw, stands en betimmeringen   

Leerweg: BB                           2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

isb301 

 

 

isb302 

 

 

isb303 

 
K/BWI/4.1 
eenvoudige kasten en 
opbergsystemen ontwerpen en 
maken. 
 
K/BWI/4.2 
volgens werktekeningen 
betimmeringen en stands ontwerpen 
en aanbrengen. 
 
 

 
 Eenvoudige kasten en 

opbergsystemen schetsen in 
isometrische projectie en een 
digitale tekening maken 

 werktekening lezen en 
interpreteren 

 aan de hand van een 
werktekening een 
materialenstaat in- en 
aanvullen 

Theorie 45 
minuten 

2 ja 

Schets 200 
minuten 

1 Ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

isb304  
K/BWI/4.1 
eenvoudige kasten en 
opbergsystemen ontwerpen en 
maken. 

 

 werktekening lezen en 
interpreteren 

 gangbare plaatmaterialen 
verwerken 

 bevestigingsmiddelen 
bepalen, herkennen en 
toepassen 

 randen van plaatmaterialen 
afwerken 

 gangbare elektrische 
handgereedschappen en 
machines veilig gebruiken 

Praktijk 600 
minuten 

3 nee 

Weging:  (TH x 2 + Schets x 1 + CAD x 1  + PR x 3)/ 7  = cijfer SE keuzevak 4 
 

 



 

Keuzevak 6: Gevelopeningen                                                     

Leerweg: BB                           2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

geve301 

 

 

geve302 

 

 

 

geve303 

 
 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. 

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

 K/BWI/6.3 
 ramen en deuren afhangen en 
sluitbaar maken. 

 

  
 schets maken in isometrische 

projectie 
 digitale tekening maken   
 aan de hand van een 

werktekening een 
materialenstaat in – en 
aanvullen 

 de werkwijze beschrijven 
voor het maken van houten 
kozijnen 

 de werkwijze beschrijven 
voor het plaatsen van 
kunststof en aluminium 
kozijnen 

Theorie 45 
minuten 

2 Ja 

 
Schets 

200 
minuten 

1 Ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 Ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

geve304  
K/BWI/6.2 
aan de hand van een werktekening 
houten kozijnen en ramen maken 
volgens de KVT. 

 

 alle benodigde 
houtbewerkingen veilig 
uitvoeren op alle gangbare 
machines 

 verbindingen aftekenen 
 een kozijn maken 

Praktijk 600 
minuten 

3 nee 

Weging:   (TH x 2 + Schets x 1 + CAD x 1  + PR x 3)/ 7  = cijfer SE keuzevak 6 
 
 
 
 



 

Keuzevak 7: Daken en kapconstructies                

Leerweg: BB                           2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

dkch301 

 

 

dkch302 

 

 

 

dkch303 

K/BWI/7.1 
werkzaamheden voor het aanbrengen 
van daken en kapconstructies 
voorbereiden volgens het 
Bouwbesluit. 

K/BWI/7.2 
constructies voor platte daken en 
de randafwerking maken. 

K/BWI/7.3 
 constructies voor hellende daken met 
afwerking maken. 

 

 De eigenschappen van 
toegepaste materiaalsoorten 
voor platte en hellende daken 
beschrijven 

 Balken en onderdelen in een 
kapconstructie en platdak 
benoemen 

 digitale tekening maken  
 schets maken in isometrische 

projectie 
 werktekening lezen en 

interpreteren 

 

Theorie 45 
minuten 

2 Ja 

Schets 200 
minuten 

1 Ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 Ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

dkch304 K/BWI/7.3 
constructies voor hellende daken met 
afwerking maken. 

 

 dakbeschot, tengels en 
panlatten aanbrengen 

 dakpannen verdelen, 
aanbrengen en met 
hulpstukken de nok en 
randafwerking maken 

Praktijk 600 
minuten 

3 nee 

Weging:   :  (TH x 2 + Schets x 1 + CAD x 1  + PR x 3)/ 7  = cijfer SE keuzevak 7 
 
 
 
 
 
 
 



 

Keuzevak 16: Meubel maken                                       

Leerweg: BB                            2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

 
 
 

Leerjaar  

3 en 4 

meub301 

 

 

meub302 

 

 

 

meub303 

K/BWI/16.1 
de werkzaamheden voor het maken 
van meubels voorbereiden volgens 
gangbare eisen. 
 
K/BWI/16.2 
aan de hand van een werktekening 
meubels maken van hout en 
plaatmateriaal. 

 
 digitale tekening maken, met 

name van kleine kasten en 
tafels 

 Een schets maken van een 
meubelstuk in isometrische 
projectie 

 Werktekeningen lezen en 
interpreteren 

 Een materiaalstaat en 
werkplanning maken 

Theorie 45 
minuten 

2 Ja 

Schets 200 
minuten 

1 ja 

Digitale 
tekening 

300 
minuten 

1 Ja 

 
Leerjaar  

3 en 4 

meub304 K/BWI/16.2 
aan de hand van een werktekening 
meubels maken van hout en 
plaatmateriaal. 

 Alle benodigde bewerkingen 
aan hout en plaatmateriaal 
op een veilige wijze uitvoeren 
op gangbare machines 

 Afschrijven van vormen en 
verbindingen 

 Gangbare verbindingen 
toepassen 

 De onderdelen monteren, 
lades plaatsen, deurtjes en 
kleppen plaatsen 

Praktijk 600 
minuten 

 

 

 

 

 

3 nee 

Weging:  (TH x 2 + Schets x 1 + CAD x 1  + PR x 3)/ 7  = cijfer SE keuzevak 16 
 



 

Economie & Ondernemen   Basis 3  

Profielvakken                 

2021-
2022  

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

com301 P / EO / 1.1  
De retailformule en de 
marketinginstrumenten herkennen 
en toepassen ten aanzien van de  
doelgroep, het assortiment en de 
marktpositie. 
 
P /EO /1.2 
Verkopen en afrekenen. 
 

Commercieel  
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Commercieel 

Theorietoets  

 
90 

minuten 

 

1 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

com302 P / EO / 1.1  
De retailformule en de 
marketinginstrumenten herkennen 
en toepassen ten aanzien van de  
doelgroep, het assortiment en de 
marktpositie. 
 
P /EO /1.2 
Verkopen en afrekenen. 
 

Commercieel  
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Commercieel 

Praktijktoets 90 
minuten 

1 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: (( SE code x 1) + (SE code x 1) / 2 = cijfer SE profielmodule commercieel 

  



 

Economie & Ondernemen     BB3  
Profielvakken                 

2021-
2022  

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

sec301 P / EO / 2.1 
Backoffice werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
P / EO / 2.2 
Frontoffice werkzaamheden 
uitvoeren. 
 

Secretarieel 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Secretarieel  
Amerijck 

Theorietoets 90 
minuten 

1 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

sec302 P / EO / 2.1 
Backoffice werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
P / EO / 2.2 
Frontoffice werkzaamheden 
uitvoeren. 
 

Secretarieel 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Secretarieel  

Amerijck 

Praktijktoets 90 
minuten 

1 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: (( SE code x 1) + (SE code x 1) / 2 = cijfer SE profielmodule secretarieel 

 
  



 

Economie & Ondernemen     BB3  
Profielvakken                 

2021-
2022  

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

log301 P / EO / 3.1 
Ontvangst en opslag van goederen. 
 
P / EO / 3.2 
Verzamelen, verpakken en verzenden 
van goederen. 
 
P / EO / 3.3 
Voorraad bijhouden, inventariseren 
en bestellen. 
 

Logistiek 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Logistiek  
Amerijck 
 

Theorietoets 90 
minuten 

1 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

log302 P / EO / 3.1 
Ontvangst en opslag van goederen. 
 
P / EO / 3.2 
Verzamelen, verpakken en verzenden 
van goederen. 
 
P / EO / 3.3 
Voorraad bijhouden, inventariseren 
en bestellen. 
 

Logistiek 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Logistiek  
Amerijck 

 

Praktijktoets 90 
minuten 

1 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: (( SE code x 1) + (SE code x 1) / 2 = cijfer SE profielmodule logistiek 

 
  



 

Economie & Ondernemen     BB3  
Profielvakken                 

2021-
2022  

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

adm301 P / EO / 4.1 
Bedrijven, bedrijfsfuncties en 
bedrijfsprocessen herkennen en 
benoemen. 
 
P / EO / 4.2 
De boekhouding van de (handels) 
onderneming bijhouden. 

Administratie 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Werken op de administratie 
Amerijck 
 

Theorietoets 90 1 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

adm302 P / EO / 4.1 
Bedrijven, bedrijfsfuncties en 
bedrijfsprocessen herkennen en 
benoemen. 
 
P / EO / 4.2 
De boekhouding van de (handels) 
onderneming bijhouden. 

Administratie 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Werken op de administratie 
Amerijck 
 

Theorietoets 90 1 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

adm303 P / EO / 4.1 
Bedrijven, bedrijfsfuncties en 
bedrijfsprocessen herkennen en 
benoemen. 
 
P / EO / 4.2 
De boekhouding van de (handels) 
onderneming bijhouden. 

Administratie 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
van het werkboek: 
Werken op de administratie 
Amerijck 
 

Praktijktoets 90  1 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: (( SE code x 1) + (SE code x 1) + (SE code x1))/ 3 = cijfer SE profielmodule administratie 

 



 
 

Economie & Ondernemen     Basis 
leerjaar 3 
Keuzevakken 
Marketing                       

2021-2022 

 

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

mark301 K / EO / 1.1 
Het beoordelen van een bestaande 
retailformule 
 
K / EO / 1.2 
Het verbeteren van een bestaande 
retailformule 
 

Marketing 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Werken op de 
marketingafdeling 
 

 

Combitoets van 
praktijkopdrachten 
en verslag. 

 

9 
lesweken 

1 Verslag is te 
herkansen 

Berekening cijfer schoolexamen: SE code x 1 = cijfer SE keuzevak marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Economie & Ondernemen     BB3 
Officemanagement                       

2021-2022 

 

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

offm301 K / EO / 2.1 
Complexe backofficewerkzaamheden 
uitvoeren 
 
K / EO / 2.2 
Frontoffice werkzaamheden 
uitvoeren en hierbij prioriteiten 
stellen 
 

Officemanagement 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Werken als officemanager 

 

Theorietoets 90 
minuten 

0,5 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

offm302 K / EO / 2.1 
Complexe backofficewerkzaamheden 
uitvoeren 
 
K / EO / 2.2 
Frontoffice werkzaamheden 
uitvoeren en hierbij prioriteiten 
stellen 
 

Officemanagement 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Werken als officemanager 
 

Combitoets van 
praktijkopdrachten 
en verslag. 

 

9 
lesweken 

0,5 Verslag is te 
herkansen 

Berekening cijfer schoolexamen: (( SE code x 0,5) + (SE code x 0,5)  / 1 = cijfer SE keuzevak officemanagement  

  



 

Economie & Ondernemen     BB3 
Financieel administratief beheer                     

2021-
2022  

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

fabh301 K / EO / 4.1 
Financieel – en administratief beheer 
van (handels) ondernemingen 
ondersteunen. 
 
K / EO / 4.2  
De sub- administratie van een  
(handels) onderneming 
ondersteunen. 

 

Financieel administratie 
beheer 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Financieel administratief 
beheer 1 + 2 
 
 

Theorietoets 90 
minuten 

0,5 Ja 

Leerjaar 
3 & 4 

 

fabh302 K / EO / 4.1 
Financieel – en administratief beheer 
van (handels) ondernemingen 
ondersteunen. 
 
K / EO / 4.2  
De sub- administratie van een  
(handels) onderneming 
ondersteunen. 

 

Financieel administratie 
beheer 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Financieel administratief 
beheer 1 + 2 
 
 

Praktijktoets 90 
minuten 

0,5 Nee 

Berekening cijfer schoolexamen: (( SE code x 0,5) + (SE code x 0,5)  / 1 = cijfer SE keuzevak financieel administratief beheer 

  



 

Economie & Ondernemen     BB3 
Ondernemen                       

2021-
2022  

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

ondn301 K / EO / 5.1 
Jezelf als ondernemer beschrijven. 
 
K / EO / 5.2 
Een marketingplan maken. 
 
K / EO / 5.3 
Een (eenvoudig) financieel plan 
maken. 
 
K / EO / 5.4 
Het uitvoeren van het 
ondernemingsplan. 
 

Ondernemen 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Ondernemen 
 

Verslag  9 

lesweken 

1 Verslag is te 
herkansen 

Berekening cijfer schoolexamen:  SE code x 1 = cijfer SE keuzevak ondernemen 

  



 

Economie & Ondernemen     BB3 
Webshop                       

2021-2022 

 

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

webs301 K / EO / 6.1 
Een eigen webshop bedenken, 
ontwikkelen en onderhouden, 
rekening houdend met doelgroep, 
assortiment en marktpositie. 
 
K / EO / 6.2 
Via internet en sociale media 
goederen of diensten verkopen ( 
eventueel in een gesimuleerde 
omgeving)  
 

Webshop 
Bestuderen theorieën en 
begrippenlijsten en het maken 
werkboek: 
Ondernemen en de webshop 1 
 

Combitoets van 
praktijkopdrachten 
en verslag. 

 

17 
lesweken 

1 Verslag is te 
herkansen 

Berekening cijfer schoolexamen: SE code x 1 = cijfer SE webshop 

  



 

Economie & Ondernemen     BB3 
Presentatie & styling                       

2021-2022 

 

Periode Code Eindtermen/ (deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansbaar 

Leerjaar 
3 & 4 

 

prst301 K / EO / 7.1 
Presentatie- en stylingtechnieken 
uitvoeren. 

Presentatie & Styling 
Opdrachten:  

1. Artikelpresentatie + 
etaleren  

2. Etalage poppen 
aankleden  

3. Decoratief inpakken  
4. Logo ontwerpen  
5. Folder ontwerpen  
6. Commercial maken  
7. Presentatie 

ontwikkelen 

Combitoets van 
praktijkopdrachten 
en verslag. 

 

9 
lesweken 

1 Verslag is te 
herkansen 

Berekening cijfer schoolexamen: SE code x 1 = cijfer SE keuzevak presentatie en styling 

 

 



 

PIE BB 
Profielmodule 1: Ontwerpen en 
maken 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

ontw

301 

P/PIE/1.1  Een ontwerp van een 
product maken met behulp van 
2D en 3D CAD-software en de 
uitvoering voorbereiden. 

Met behulp van CAD een ontwerp 
voor een product maken, zowel 2D 
en 3D 

Theorietoets 90 
minuten 

1 ja 

Leerjaar 
3/4 

ontw

302 

P/PIE/1.2  Een ontwerp 
produceren door handmatige, 
machinale en automatische 
bewerkingen uit te voeren. 

P/PIE/1.4  Aan de hand van een 
ontwerp een product bestaande 
uit meerdere onderdelen 
samenstellen en aansluiten. 

- Handmatig zagen, 
schroefdraad snijden en tappen 
aan de hand van 
schroefdraadtabellen. 
- Verspanende bewerkingen 
uitvoeren op een draaimachine en 
boormachine. 

 

Praktijktoets 8 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Leerjaar 
3/4 

ontw

303 

P/PIE/1.3  Een ontworpen 
elektrische schakeling opbouwen, 
aansluiten en beproeven. 

- Elektrische componenten in 
een practicum opbouwen en 
aansluiten en beproeven aan de 
hand van een stroomkringschema. 

Praktijktoets 45 
minuten 

1 ja 

Weging: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1))/3 = cijfer SE profielmodule 1 
 
  



 

PIE BB 
Profielmodule 2: Bewerken en 
verbinden van materialen 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

bevm301 P/PIE/2.1  Producten maken 
door het vervormen en 
scheiden van materialen. 

P/PIE/2.2  Plaat- en profieldelen 
aan de hand van een 
werktekening met elkaar 
verbinden. 

- Een uitslag overnemen op 
plaatwerk. 
- Een plaat uitknippen mbv 
verschillende plaatscharen en 
plaathoekscharen. 
- Buis en plaat buigen, 
instellen van buiggereedschap. 
- Onderdelen samenstellen 
Samengestelde producten 
controleren op kwaliteit en 
maatvoering 

Praktijktoets 6 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Weging: SE1 = cijfer SE profielmodule 2 
 
  



 

PIE BB 
Profielmodule 3: Besturen en 
automatiseren 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

baut301 P/PIE/3.1  In een practicum aan de 
hand van een schema en 
opstellingstekening een 
installatie/ systeem opbouwen 

Een pneumatische schakeling 
opbouwen 

Praktijktoets 

 

2 
Lesuren 

 

1 ja 

Leerjaar 
3/4 

baut302 P/PIE/3.2  In een elektrotechnisch 
practicum metingen uitvoeren. 

P/PIE/3.3  Een automatische 
besturing van een proces 
realiseren en testen. 

- Metingen uitvoeren aan 
een elektrische schakeling 
- Eenvoudige berekeningen 
aan elektrische schakelingen 
uitvoeren. 
- Universeelmeters en 
tweepolige spanningstester 
instellen en aansluiten. 
- Besturingscomponenten 
plaatsen aan de hand van een 
opstellingstekening. 
- De besturingscomponenten 
bedraden en aansluiten aan de 
hand van een bedradingstekening. 
- Een programma invoeren in 
een programmeerbaar relais. 
- De automatische besturing 
testen en demonstreren. 

Praktijktoets 2 lesuren 1 ja 

Weging: ((SE1 x 1) + (SE2 x 1))/2 = cijfer SE profielmodule 3 
 



 

PIE BB 
Profielmodule 4: Installeren en 
monteren 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

insm301 P/PIE/4.1  Een sanitaire installatie 
aanleggen aan de hand van een 
werktekening. 

P/PIE/4.2  Een elektrische 
huisinstallatie aanleggen aan de 
hand van een installatietekening. 

- Werktekeningen, 
installatietekeningen en schema’s 
lezen en interpreteren. 
- Installatiebuis, appendages 
en kranen bewerken, verbinden 
en aanleggen.  
- Het leidingnet van een 
huisinstallatie aanleggen, 
bedraden en aflassen.  
- Schakelaars en 
wandcontactdozen monteren en 
aansluiten. 
- Leidingen aanleggen, 
aansluiten en controleren. 
Verlichtingsarmatuur aansluiten 

Praktijktoets 

 

7 
Lesuren 

 

1  

Weging: SE1 = cijfer SE profielmodule 4 
 
 
Berekening cijfer schoolexamen Profielvak:  ((Module 1 x 1) + (Module 2 x 1) + (Module 3 x 1) + (Module 4 x 1))/  4  = cijfer (=50% Profielvak) 

 



 

PIE BB 
Keuzevak: Plaat- en constructiewerk   

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

plcw301 K/PIE/1.1  Werkzaamheden 
voorbereiden 

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. 

- Buig- en werkvolgorde 
bepalen voor eenvoudige 
producten. 

- In- en afstellen van diverse 
machines, zoals zaagmachine, 
slagschaar, uithoekschaar, zetbank 
en kantbank. 
- De veiligheidseisen die 
gelden voor het gebruik van 
machines en gereedschappen 
toepassen. 
- Een product van plaat en 
constructiemateriaal 
vervaardigen. 
- Onderdelen volgens de 
werkopdracht verbinden en de 
verbindingstechnieken benoemen. 
- Metingen en controles 
uitvoeren van gemaakte 
producten. 

 

Praktijktoets 10 
lesuren 

1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Berekening cijfer schoolexamen:  SE1  = cijfer SE keuzevak 
  

  



 

PIE BB 
Keuzevak: Praktisch booglassen  

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

prbl301 K/PIE/8.1  Informatie verzamelen en 
werkzaamheden voorbereiden. 

K/PIE/8.2  Lasnaden van 
lasverbindingen voorbereiden. 

K/PIE/8.3  Materialen verbinden aan 
de hand van een werktekening 
volgens de gestelde eisen 

K/PIE/8.4  Vervaardigde producten 
opmeten en controleren en de 
uitgevoerde werkzaamheden 
afronden. 

 

- Werktekeningen lezen en 
interpreteren. 
- Lasmachine instellen. 
- Lasapparatuur bedienen. 
- Onderdelen samenstellen en 
hechten. 
- Onderhands booglassen. 
- Laswerk uitvoeren aan plaat- 
en profielmateriaal in ongelegeerd 
staal. 

Gemaakte producten 
controleren op maatvoering 
en visuele aspecten. 

Praktijktoets 3 lesuren 1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen:  SE1  = cijfer SE keuzevak 
 

  



 

PIE BB 
Keuzevak: Verspaningstechnieken 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

vspt301 K/PIE/12.1  Met behulp van 2D en 3D 
CAD software een ontwerp van een 
draai- en freesproduct maken en de 
uitvoering voorbereiden. 

- Een ontwerp, met behulp van 
CAD met name 2D en 3D, voor een 
draai- en freesproduct maken. 

Theorietoets 90 
minuten 

1 ja 

Leerjaar 
3/4 

vspt302 K/PIE/12.2  Een ontworpen draai- en 
freesopdracht produceren. 

- Werktekeningen en schema’s 
lezen en interpreteren. 
- Verspanende bewerkingen 
met behulp van snijtabellen uitvoeren 
op een draaimachine en 
freesmachine. 

Praktijktoets 4 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE1 x 1) + (SE2 x 1))/ 2  = cijfer SE keuzevak 
 

  



 

PIE BB 
Keuzevak: Klimaattechnologie 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

klit301 K/PIE/3.2  Tekeningen en schema’s 
van verwarmings- en gasinstallaties 
lezen en interpreteren. 

K/PIE/3.3  Leidingsystemen voor een 
verwarmings- en gasinstallatie 
aanleggen. 

K/PIE/3.4  Een verwarmingsinstallatie 
afmonteren en testen. 

- Aan de hand van een 
installatietekening een 
materialenstaat maken. 
- Standaard beugels, 
bevestigings- en 
ondersteuningsvoorzieningen voor 
leidingen en toestellen aanbrengen. 
- Dunwandig stalen leidingen 
voor een verwarmingsinstallatie 
bewerken en verbinden 
- Dikwandig stalen leidingen 
voor een gasinstallatie bewerken en 
verbinden 
- Een muurverwarming 
aanleggen 
- Verwarmingsappendages en 
toestellen plaatsen. 

 

Praktijktoets 6 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Leerjaar 
3/4 

klit302 K/PIE/3.5  Metingen met een 
infraroodcamera maken en 
verwerken in een plan ten behoeve 
van energiebesparende oplossingen. 

- Het begrip infrarood 
uitleggen. 
- De begrippen koudebruggen 
en warmteverliezen verklaren. 
- Energiebesparende 
oplossingen toepassen. 

 

Theorietoets 45 
minuten 

1 ja 

Leerjaar 
3/4 

klit303 K/PIE/3.6  Weersafhankelijke regeling 
op een CV-ketel installeren en 
regelen. 

- Een weersafhankelijke 
regeling installeren. 

 

Praktijktoets 3 lesuren 1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE1 x 1) + (SE2 x 1) + (SE3 x 1))/ 3  = cijfer SE keuzevak 



 
 

PIE BB 
Keuzevak: Drinkwater en sanitair 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

drws301 K/PIE/10.2  Tekeningen en schema’s 
van drinkwater- en sanitaire 
installaties lezen en interpreteren. 

K/PIE/10.3  Leidingsystemen voor 
een drinkwater- en sanitaire 
installatie aanleggen. 

K/PIE/10.4  Een drinkwater- en 
sanitaire installatie afmonteren. 

 

- Aan de hand van een 
installatietekening een 
materialenstaat maken. 
- Standaard beugels, 
bevestigings- en 
ondersteuningsvoorzieningen voor 
leidingen en toestellen aanbrengen. 
- Kunststof leidingen voor een 
sanitaire installatie bewerken en 
verbinden. 
- Een koperen- en/of 
neerlagenbuis voor een 
drinkwaterinstallatie bewerken en 
verbinden. 
- Sanitaire- en drinkwater 
appendages aanbrengen en toestellen 
plaatsen 

Praktijktoets 15 
lesuren 

1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Leerjaar 
3/4 

drws302 K/PIE/10.5  Een warmtewisselaar 
installeren in een sanitaire 
installatie. 

- Een warmtewisselaar in een 
drinkwaterinstallatie plaatsen en 
aansluiten. 

Praktijktoets 5 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE1 x 1) + (SE2 x 1))/ 2  = cijfer SE keuzevak 



 
 

PIE BB 
Keuzevak: Dakbedekking 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

dakb301 K/PIE/11.1  Uitslagen maken voor 
het vervaardigen van een dakgoot en 
dakrandafwerkingen op een zinken 
plaat. 

K/PIE/11.2  Verschillende soorten 
zinken dakgoten maken. 

- Een uitslag overnemen van 
verschillende goten, gootonderdelen 
en dakrandafwerkingen op een zinken 
plaat. 
- Een juiste afteken- en 
buigvolgorde gebruiken voor het 
maken van verschillende soorten 
dakgoten. 
- Een zinken dakgoot solderen. 

 

Praktijktoets 6 lesuren 1 ja 

Leerjaar 
3/4 

dakb302 K/PIE/11.3  Een dakrandafwerking 
van zink maken. 

- Een juiste afteken- en 
buigvolgorde gebruiken voor het 
maken van verschillende zinken 
dakrandafwerkingen. 
- Een zinken dakrandafwerking 
solderen. 

 

Praktijktoets 6 lesuren 1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE1 x 1) + (SE2 x 1))/ 2  = cijfer SE keuzevak 
 

  



 

PIE BB 
Keuzevak: Woon- en 
kantoortechnologie 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

wkt301 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. 

- Aan de hand van een 
installatietekening een materiaallijst 
maken. 
- PVC-leidingen, flexibele 
leidingen en kabelgoten bewerken. 
- Leidingsystemen bedraden, 
bekabelen en aflassen. 
- Een serie, wissel, dubbelpolige 
en kruisschakelaar monteren en 
aansluiten. 
- Wandcontactdozen monteren 
en aansluiten. 
- Een elektrische installatie 
opbouwen met een bussysyteem/ 
domotica. 

Praktijktoets 7 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Berekening cijfer schoolexamen:  SE1 x 1  = cijfer SE keuzevak 
 

  



 
 

PIE BB 
Keuzevak Utiliteitinstallaties 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

uti301 K/PIE/7.1  Tekeningen en schema’s 
van utiliteitinstallatie lezen en een 
werkvoorbereiding maken. 

K/PIE/7.2  Leidingsystemen voor een 
utiliteitinstallatie aanleggen, 
schakelmateriaal en onderdelen 
monteren en aansluiten. 

K/PIE/7.3  Onderdelen ten behoeve 
van een utiliteitinstallatie monteren, 
aansluiten en in bedrijf stellen aan de 
hand van een werktekening. 

 

- Een installatietekening voor 
een utiliteitinstallatie lezen en 
interpreteren. 
- Standaard beugels, 
bevestigings- en 
ondersteuningsvoorzieningen voor 
leidingen en apparaten aanbrengen. 
- Leidingsystemen bedraden, 
bekabelen en aflassen. 
- Onderdelen toepassen en 
aansluiten. 
- Toestellen afmonteren. 
- Elektrische werktuigen, 
verbruikstoestellen en/ of waterdichte 
armaturen aansluiten mbv een 
schema. 
- Apparaten aansluiten op de 
installatie. 

In een utiliteitinstallatie, in 
spanningsloze toestand, 
fouten zoeken en verhelpen. 

Praktijktoets 6 lesuren 1 In 
overleg 
met de 
docent 
mogen 

onderde
len 

herkanst 
worden 

Berekening cijfer schoolexamen:  SE1  = cijfer SE keuzevak 
 

  



 
 

PIE BB 
Keuzevak: Domotica en 
automatisering 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

dmat301 K/PIE/14.1  In een practicum een 
domotica installatie opbouwen aan 
de hand van een schema en 
opstellingstekening. 

- Een domotica installatie 
opbouwen met maximaal 6 lampen, 
aansluiten en testen. 

 

Praktijktoets 2 lesuren 1 Ja 

Leerjaar 
3/4 

dmat302 K/PIE/14.2  Door middel van 
domotica een automatische 
besturing van een elektrisch rolluik 
met verlichting realiseren en testen. 

- Aan de hand van een 
opstellingstekening 
besturingscomponenten plaatsen. 

Een opstelling inregelen. 

Praktijktoets 6 lesuren 1 ja 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE1 x 1) + (SE2 x 1))/ 2  = cijfer SE keuzevak 
 



 

D&P Design  
Profielmodules                                

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkansbaar 

Leerjaar 3 
of 4 

DVPR301 P/D&P/4.2 een film maken Een film maken: 
 Script schrijven 
 Storyboard maken 
 Draaiboek maken 
 Filmopnames maken 
 De opgenomen beelden monteren 

Praktische 
opdracht 

~ 15 
lessen 

3 Gedeeltelijk: 
 Script 
 Storyboard 
 Draaiboek 
 Filmopnames 
 Monteren 

 
Leerjaar 3 
of 4 

DVPR302 P/D&P/2.1 verschillende manieren 
van communicatie en 
communicatiemiddelen (her)kennen, 
benoemen en professioneel 
toepassen. 

P/D&P/2.2 een product en dienst 
promoten en verkopen. 

Product presenteren 
 Een eigen verpakking ontwerpen 

voor een product 
 Dit product promoten en 

presenteren 
 

Praktische 
opdracht 

~ 15 
lessen 

3 Gedeeltelijk: 
 Het maken van 

de verpakking 
 Het promoten 

 

Leerjaar 3 
of 4 

DVPR303 P/D&P/4.1 een digitaal ontwerp 
maken 

Digitaal ontwerp maken: 
 informatie verwerken en deze 

vormgeven in een lay out 
 

Praktische 
opdracht 

~ 2 lessen 1 ja 

Leerjaar 3 
of 4 

DVPR304 P/D&P/4.3  een website ontwerpen 
en samenstellen die zich aanpast aan 
het formaat van het scherm waarop 
de website wordt bekeken 

Een website ontwerpen en maken: 
 De wensen en eisen van de 

opdrachtgever inventariseren 
 Een wireframe maken 
 Een website maken met Adobe XD 

Praktische 
opdracht 

~ 12 
lessen 

3 Gedeeltelijk: 
 Wireframe 
 Maken van de 

website 
 

Leerjaar 3 
of 4 

DVPR305 P/D&P/1.2 Een activiteit organiseren. Werken met Excel: 
 Planning en draaiboek maken 
 Offerte maken 
 Berekeningen met betrekking tot 

kosten en baten uitvoeren 
 

Praktische 
opdracht 

~ 2 lessen 1 ja 



 
Leerjaar 3 
of 4 

DVPR306 P/D&P/1.3 Werkzaamheden rond 
hospitality uitvoeren. 

Koken: 
 optreden als gastvrouw of 

gastheer 
 gerechten bereiden 

Praktische 
opdracht 

~ 4 lessen 1 nee 

Leerjaar 3 
of 4 

DVPR307 P/D&P/3.2 een product maken Techniek 
 werktekeningen lezen 
 een product maken en in elkaar 

zetten  
 veilig werken met (elektrische)- 

handgereedschappen en machines 
 

Praktische 
opdracht 

~ 12 
lessen 

2 nee 

Weging: SE1 x 3 + SE2 x 3 + SE3 x 1 + SE4 x 3 + SE5 x 1 + SE6 x 1 + SE7 x 2 / 14 = cijfer SE profielmodules  
  



 

D&P Design Keuzevak  
3D-vormgeving en -realisatie         

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkansbaar 

Leerjaar 3 
of 4 

3dvr301 K/MVI/1.1 Een concept/plan 
ontwikkelen van een 3D product naar 
de wensen van een opdrachtgever 
 
K/MVI/1.3 Presenteren en promoten 
van een 3D product. 

Ruimte ontwerpen en inrichten: 
 Onderzoek doen naar een 

opdrachtgever  
 Een moodboard maken 
 Een 3D tekening maken in 

SketchUp 
 Een maquette maken 
 Het ontwerp presenteren 

Praktische 
opdracht 

~ 26 
lessen 

3 Gedeeltelijk: 
 Moodboard 
 3D tekening 
 Presentatie 

 

Leerjaar 3 
of 4 

3dvr302 K/MVI/1.2 Een 3D product realiseren. Product maken 
 Het product voorbereiden  
 Het product maken en monteren 
 onderdelen op juiste wijze 

monteren  

Praktische 
opdracht 

~ 12 
lessen 

1 Nee 

Weging: SE1 x 3 + SE2 x 1 / 4 = cijfer SE keuzevak 3D-vormgeving en -realisatie         
 
  



 

D&P Design Keuzevak  
Fotografie                                               

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkansbaar 

Leerjaar 3 
of 4 

foto301 K/MVI/7.1 een fotografie concept 
en/of plan voor de opdrachtgever 
ontwikkelen. 
K/MVI/7.2 fotografische beelden 
realiseren en bewerken. 
K/MVI/7.3 fotografie apparatuur en 
materiaal onderhouden en beheren. 
K/MVI/7.4 fotografiewerk 
presenteren en promoten. 

Fotografieopdracht: 
 Onderzoek doen naar de opdracht 
 Onderzoek doen naar verschillende 

foto’s. 
 Plan van aanpak maken. 
 Apparatuur verzamelen 
 Fotograferen (met smartphone en  
 spiegelreflexcamera)  
 Foto’s (digitaal) bewerken  
 De opdracht presenteren 

Praktische 
opdracht 

~ 14 
lessen 

1 Gedeeltelijk: 
 Losse foto’s  
 Presentatie 

 

Weging: SE1 = cijfer SE keuzevak Idee-ontwikkeling         
  
  



 

D&P Design Keuzevak  
Idee-ontwikkeling                                 

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkansbaar 

Leerjaar 3 
of 4 

idee301 K/MVI/2.1 Een probleemanalyse 
maken visualiseren. 
K/MVI/2.2 Ontwerpstrategieën 
toepassen 
K/MVI/2.3 Een onderzoek doen 
K/MVI/2.4 Een ontwerp visualiseren 

Ontwerp maken bij een TSI opdracht: 
 Onderzoek doen naar de opdracht 
 Moodboard maken 
 Een ontwerp maken 
 Het ontwerp presenteren 
 

Praktische 
opdracht 

~ 4 
lessen 

1 ja 

Weging: SE1 = cijfer SE keuzevak Idee-ontwikkeling         
  
  



 

D&P Design Keuzevak  
Sign                                                           

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkansbaar 

Leerjaar 3 of 4 sign301 K/MVI/11.1 Een ontwerp maken, 
uitwerken in een vector-
georiënteerd opmaakprogramma, 
uitsnijden, pellen en op een 
substraat plakken. 

Werken met Adobe Illustrator: 
 Een ontwerp maken 
 Het ontwerp uitsnijden in plakfolie 
 De folie netjes aanbrengen op een 

ondergrond 

Praktische 
opdracht 

~ 7 
lessen 

1 ja 

Leerjaar 3 of 4 sign302 K/MVI/11.2 Een ontwerp maken, 
uitwerken in een pixel-
georiënteerde applicatie en op een 
substraat aanbrengen. 

Werken met Adobe Photoshop: 
 Een foto bewerken 
 Het bewerkte bestand uitsnijden in 

plakfolie 
 De folie netjes aanbrengen op een 

ondergrond 

Praktische 
opdracht 

~ 7 
lessen 

1 ja 
 

 

Weging: SE1 + 2 / 2 = cijfer SE keuzevak Sign         
  
  



 

D&P Design Keuzevak  
Tekenen, schilderen en illustreren    

2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-baar 

Leerjaar 3 
of 4 

tsi301 K/MVI/5.2 een personage tekenen in 
een modelsheet en walkcycle. 

Een figuur ontwerpen: 
 Een modelsheet tekenen 
 Een walkcycle maken 

 

Praktische 
opdracht 

~ 12 
lessen 

1 Gedeeltelijk: 
 Moodboard 
 3D tekening 
 Presentatie 

Leerjaar 3 
of 4 

tsi302 K/MVI/5.4 een concept ontwikkelen 
voor een mediaproduct in de stijl van 
een bepaalde of gekozen 
kunststroming 
K/MVI/5.5 een mediaproduct in de 
stijl van een bepaalde of gekozen 
kunststroming realiseren. 
K/MVI/5.6 een mediaproduct in de 
stijl van een bepaalde of gekozen 
kunststroming presenteren 

Werkstuk maken met gemixte technieken: 
 onderzoek doen naar een 

kunststroming 
 een idee ontwikkelen 
 een plan van aanpak maken 
 de juiste materialen en technieken 

inzetten 
 Werkstuk maken 
 Werkstuk presenteren 

 

Praktische 
opdracht 

~ 12 
lessen 

1 Gedeeltelijk: 
 Werkstuk 
 

 

Leerjaar 3 
of 4 

tsi303 K/MVI/5.1 onderzoek doen en een 
schetsontwerp maken. 
K/MVI/5.3 op een 2D medium een 
plastische weergave maken 

Werkstuk maken met een plastische 
weergave: 
 onderzoek doen  
 een schetsontwerp maken 
 materialen op de juiste wijze inzetten 
 accenten aanbrengen 
 op een juiste wijze retoucheren 

Praktische 
opdracht 

~ 12 
lessen 

1 ja 

Weging: SE1 + SE2 + SE3 / 3 = cijfer SE keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren         
  
  



 

PTA  Profiel Zorg en Welzijn  Profielmodulen  
  Leerweg BB/KB   Schooljaar 2021-2022  Leerjaar 3 en 4    

Profielmodule 1: Mens en gezondheid                                                                                                                                           
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 

P/ZW/1.1; Informatie geven over een 
gezonde leefstijl. 
P/ZW 1.2; Een gezonde maaltijd 
samenstellen, bereiden en opdienen. 
P/ZW 1.3; Ondersteunen bij een 
verantwoord voedings- en 
bewegingspatroon en dagritme. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in een zorghotel’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets  
(Theorietoets: 45 minuten) 
 
Code: mgez301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<mgez301> x 1)/1 = cijfer SE profielmodule mens en gezondheid 
 
 

Profielmodule 2: Mens en omgeving                                                                                                                                           
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 

P/ZW 2.1; Schoonmaak en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
P/ZW 2.2; Textiel verzorgen. 
P/ZW 2.3; Baliewerkzaamheden verrichten. 
P/ZW 2.4; Ondersteunen bij het kiezen van 
aanpassingen en hulpmiddelen in en 
rondom het gebouw die toegankelijkheid en 
veiligheid bevorderen.  
P/ZW 2.5; Bij het inrichten van een ruimte 
rekening houden met het gebruik van een 
ruimte. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in de 

ondersteunende dienst’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
 
Code: momg301 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1  

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<momg301> x 1 )+(SE<momg302>x 1)/2 = cijfer SE profielmodule mens en omgeving 



 

Profielmodule 2: Mens en omgeving                                                                                                                                           
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 

P/ZW 2.1; Schoonmaak en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
P/ZW 2.2; Textiel verzorgen. 
P/ZW 2.4; Ondersteunen bij het kiezen van 
aanpassingen en hulpmiddelen in en 
rondom het gebouw die toegankelijkheid en 
veiligheid bevorderen.  

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken bij mensen met een 

beperking’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
 
Code: momg302 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<momg301> x 1)+(SE<momg302>x 1)/2 = cijfer SE profielmodule mens en omgeving 
 
 

Profielmodule 3: Mens en activiteit                                                                                                                                           
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 

P/ZW 3.1; Activiteiten organiseren en 
begeleiden met als doel de klant te 
activeren. 
 
P/ZW 3.2; Een eenvoudige activiteit met een 
individu en groep uitvoeren 
 
PW/ZW 3.3; Een eenvoudige activiteit met 
een individu en groep afsluiten. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in de kinderopvang’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
 
Code: mact301 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<mact301> x 1)/1 = cijfer SE profielmodule mens en activiteit 
 

 

 



 

Profielmodule 4: Mens en zorg                                                                                                                                           
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken:  

wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

P/ZW 4.1; Ondersteunen bij eenvoudige 
verzorgende activiteiten. 
P/ZW 4.2; Ondersteunen bij het bewegen en 
verplaatsen. 
P/ZW 4.3; Eenvoudige EHBO technieken 
toepassen. 
P/ZW 4.4; Ondersteunen bij vaak 
voorkomende ziekteverschijnselen 
P/ZW 4.5; Toepassingen van ICT en 
technologie in de hulpverlening benoemen, 
adviseren en gebruiken. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken bij ouderen in de 

thuiszorg’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
 
Code: mzrg301 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<mzrg301> x 1)/1 = cijfer SE profielmodule mens en zorg 
 
 

Berekening Profielvak  
 
 



 

PTA  Profiel Zorg en Welzijn Keuzevakken  
 Leerweg BB/KB   Schooljaar 2021-2022 leerjaar 3 en 4    

Keuzevak: Assisteren in de gezondheidszorg 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

K/ZW/7.1; Front office werkzaamheden 
verrichten in een gesimuleerde praktijk. 
K/ZW/ 7.2; Zorg dragen voor 
praktijkomgeving, hulpmiddelen en 
apparatuur. 
K/ZW/ 7.3; In opdracht en volgens protocol 
gegevens verzamelen van de klant over zijn 
of haar gezondheid. 
K/ZW/7.4; De klant informeren en 
adviseren over zorg voor de eigen 
gezondheid in een gesimuleerde omgeving. 
K/ZW/7.5; Voorlichting geven over 
mondhygiëne 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in een ziekenhuis’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: aghz301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<aghz301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Keuzevak: Haarverzorging 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 óf 4 

K/ZW/2.1; Een haar- en 
hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis 
van een haardiagnose bij een klant. 
K/ZW/2.2; Haar omvormen. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in een kapsalon’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 

Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: hrvz301 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<hrvz301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Haarverzorging 
 
 
 

Keuzevak: Huidverzorging 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

K/ZW/3.1; Een gezichtsverzorgende 
behandeling uitvoeren op basis van een 
huiddiagnose. 
K/ZW/3.2; Een lichaamsverzorgende 
behandeling uitvoeren die past bij de huid 
van de klant en daarbij rekening houden 
met de privacy van de klant. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in een beautyfarm’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: hdvz301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<hdvz301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Huidverzorging 
 
 
 
 
 
 



 

Keuzevak: Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

K/ZW/11.1; Informatie verstrekken over 
mogelijkheden om te bewegen en te sporten 
in de eigen regio. 
K/ZW/11.2; Voor een doelgroep een 
eenvoudig sportevenement of toernooi 
organiseren en uitvoeren. 
K/ZW/11.3; Assisteren en instructie geven 
bij sport en bewegingsactiviteiten. 
K/ZW/11.4; Omgaan met de veiligheid en 
het voorkomen van blessures. 
K/ZW/11.5; Assisteren bij de uitvoering van 
bewegings- programma’s. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in een sportcentrum’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: osba301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<osba301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Keuzevak: Voorkomen van ongevallen en EHBO 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

K/ZW/12.1; Assisteren bij activiteiten op het 
gebied van veiligheid en risicopreventie. 
K/ZW/12.2; De functie van enkele organen 
en weefsels uitleggen. 
K/ZW/12.3; In acute situaties handelen 
volgens het 5 stappenplan. 
K/ZW/12.4; Stoornissen in de vitale functies 
signaleren en direct professionele hulp  
inschakelen. 
K/ZW/12.5; Aan de hand van de 
ongevalssituatie en de verschijnselen letsels 
herkennen en vaststellen van de 
noodzakelijke basis handelingen en deze 
uitvoeren ( Eerste Hulp B). 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken aan veiligheid en 

EHBO’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 

 
Code: ehbo301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<ehbo301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Keuzevak: Welzijn kind en jongere 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 óf 4 

K/ZW/5.1; Ondersteunen bij opvoeding en 
ontwikkeling. 
K/ZW 5.2; Kinderen en jongeren 
ondersteunen in dagelijkse situaties en 
hierbij de zelfredzaamheid bevorderen. 
K/ZW 5.3; (Re)creatieve activiteiten voor 
kinderen of jongeren organiseren en hen 
stimuleren en begeleiden. 
K/ZW 5.4; De omgeving verzorgen en 
inrichten voor een leeftijdsgroep. 
K/ZW 5.5; Een dagrapportage maken 
volgens een rapportagesysteem en dit 
mondeling toelichten. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken op een brede school’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: wzkj301 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<wzkj301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Welzijn kind en jongere 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keuzevak: Welzijn volwassenen en ouderen 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

K/ZW/8.1; Volwassenen en ouderen 
ondersteunen in dagelijkse situaties en 
hierbij de zelfredzaamheid bevorderen. 
K/ZW/8.2; Volwassenen en ouderen 
ondersteunen bij het vinden van een 
geschikte dagbesteding in de buurt, het 
dorp of de stad. 
K/ZW/8.3; Een (re) creatieve activiteit voor 
volwassenen en ouderen organiseren op het 
gebied van muziek, drama, beeldende 
vorming. 
K/ZW/8.4; Een klant observeren tijdens het 
uitvoeren van de activiteit en daarover 
rapporteren. 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in de dagbesteding’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: wzvo301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<wzvo301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Welzijn volwassenen en ouderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Keuzevak: De bijzondere keuken 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
3 óf 4 

K/HBR/6.1; Een bijdrage leveren aan het 
beheren van horecaproducten voor de 
bijzondere keuken. 
K/HBR/6.2; Maaltijden uit bijzondere 
keukens bereiden, zoals:  

 de Aziatische keuken  
 de Japanse keuken 
 de Italiaanse keuken 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken in de wereldkeuken’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: bzkk301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<bzkk301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak De bijzondere keuken 
 
 

Keuzevak: Patisserie 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 

K/HBR/5.1; Het beheren van 
patisserieproducten. 
K/HBR/5.2; Het vervaardigen van 
patisserieproducten, zoals:   

 Chocolade 
 Marsepein 
 Desserts 
 IJsbereiding 
 Suikerwerk 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Werken als patissier in de 

keuken’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 
 Begrippenlijsten 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: pati301 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<pati301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Patisserie 
 

 



 

Keuzevak: Groen zorg 
Periode 

 
Eindtermen/deeltaken; 

 wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 
Toetsvorm, -duur en 

toetscode 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

Leerjaar 
4 
 

Leer Werk 
Traject 

K/GR/12.1; Oriëntatie op zorgboerderijen. 
K/GR/12.2; In een zorgboerderij planten en 
dieren verzorgen, hygiënisch werken en een 
individu en groep instrueren, motiveren en 
helpen. 
K/GR/12.3; toezien op welzijn van dieren 

Bestuderen: 
 Werkboek ‘Groene zorg’ 
 Tekstbronnen 
 Stappenplannen 

 

Praktijk/Theorietoets/ 
Prestatietoets 
(Theorietoets: 45 minuten) 
(Prestatietoets: 90 minuten) 
 
Code: gzorg301 
 

Ja 
(Theorietoets) 

1 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE<gzorg301> x 1)/1 = cijfer SE keuzevak Patisserie 
 

 

Cijferberekening keuzevakken 

Het SCHOOL-EXAMENCIJFER van de 4 (gekozen) keuzevakken wordt als volgt berekend: 

Keuzevak 1 
Weging 25% 

Keuzevak 2 
Weging 25% 

Keuzevak 3 
Weging 25% 

Keuzevak 4 
Weging 25% 

1 eindcijfer 
 

 


