
 
 

D&P   Leerjaar 4  
Keuzevak idee (De kart)                      

2022-2023 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T4 idee301 K/MVI/2.1  
een probleemanalyse maken 
K/MVI/2.2  
ontwerpstrategieën toepassen 
K/MVI/2.3  
onderzoek doen 

K/MVI/2.4  
een ontwerp visualiseren 

Kart bouwen/racen 
 
- Organiseren van een   
  kartrace 
- Maak een model van de    
racebaan. Maak hier een 
geheel eigen ontwerp van op 
papier of op de computer 
 
- Ontwerp de start finish van  
   de race 
 
- Bouw de Kart  
 
- organiseer de race op de  
  open dag 
 

Praktisch/Presentatie 1080 min. 
(24 lessen 
van 45 
min.)  

1 

 

nee 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

  



 

D&P   Leerjaar 4  
Keuzevak ontwerpen en maken  (drone show)                     

2022-2023 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T4 ontw301 P/PIE/1.1  
Een ontwerp van een product 
maken met 
behulp van 2D en 3D CAD-
software en  
de uitvoering voorbereiden 
 

P/PIE/1.2  
een ontwerp produceren door 
handmatige,  
machinale en automatische 
bewerkingen  
uit te voeren aan metalen en 
kunststoffen. 
 
P/PIE/1.3  
een ontworpen elektrische 
schakeling  
opbouwen, aansluiten en 
beproeven. 
 

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

Drone Show 
 
- Werken voor een 
opdrachtgever  
- Ontwerp een Drone baan  
- Ontwerp de losse 
onderdelen in    
  2D en 3D op papier en 
computer  
- Bouw de Drone en de losse  
  hindernissen  
- Maak gebruik van  
  verspaantechnieken bij 
montage 
- Monteer Drone en 
hindernissen  
  o.b.v. ontwerptekeningen  
- Show presenteren 
 
 

Praktisch/Presentatie 1080 min. 
(24 lessen 
van 45 
min.)  

1 

 

Ja* 
(gedeeltelijk 
alleen 
individuele 
deeltaken) 

 

 

Berekening eindcijfer keuzevak:   Een eindcijfer voor de complete module 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE+KV1+KV /4   



 

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening.) 

D&P   Leerjaar 4  
Keuzevak 3dvr (energy-future)                      

2022-2023 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T4 3dvr301 K/MVI/1.1   

Probleemanalyse maken en 
onderzoek doen 
 
K/MVI/1.2   

Keuze materialen en 
realisatie maquette 
 
K/MVI/1.3   

Presenteren en evalueren 
maquette 
 

Energy-Future 
 
- Werken voor een 
opdrachtgever  
- Ontwerp het huis van de 
toekomst.   
- tekenen van een plattegrond 
- tekenen van een 3d ontwerp 
- Ontwerp de losse 
onderdelen in    
  2D en 3D op papier en 
computer  
- Bouw de een maquette van 
jouw huisje  
- maak een lichtplan met 
zonnepanelen voor jouw 
huisje 
- monteer verlichting in het 
huisje 
Afronden door: 
- presenteren door aan te 
sluiten in de “wijk van de 
toekomst” 
- invullen theorie gedeelte 

Praktisch/Presentatie 1080 min. 
(24 lessen 
van 45 
min.)  

1 

 

Nee 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 



 
 

  



 

D&P   Leerjaar 4  
Keuzevak ontwerpen en maken                       

2022-2023 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T4 ontw302 P/PIE/1.1  
Een ontwerp van een product 
maken met 
behulp van 2D en 3D CAD-
software en  
de uitvoering voorbereiden 
 

P/PIE/1.2  
een ontwerp produceren door 
handmatige,  
machinale en automatische 
bewerkingen  
uit te voeren aan hout, metalen 
en kunststoffen. 
 
P/PIE/1.3  
een ontworpen elektrische 
schakeling  
opbouwen, aansluiten en 
beproeven. 
 

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

Feestverlichting 
 
- Werken voor een 
opdrachtgever  
- Ontwerp nieuwe 
feestverlichting  
- Ontwerp de losse 
onderdelen in    
  2D en 3D op papier en 
computer  
- Bouw de Feestverlichting  
- Maak gebruik van verspaan 
technieken bij montage 
- Monteer alle elektrische 
onderdelen o.b.v. ontwerp 
tekeningen  
- Verlichting presenteren 
 
 

Praktisch/Presentatie 1080 min. 
(24 lessen 
van 45 
min.)  

1 

 

nee 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE+KV1+KV /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening.) 

 

  



 
 

D&P GT Leerjaar 4 
keuzevak Fotografie 

2022-2023 

 
Periode Code Omschrijving Eindtermen Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T4 

 

foto301 Fotografie 
 

- Onderzoek doen naar 
verschillende foto’s. 

- Onderzoek doen naar 
smartphone fotografie. 

- Plan van aanpak maken. 
- Apparatuur verzamelen 
- Fotograferen (met 

smartphone en 
spiegelreflex-camera)  

- Foto’s (digitaal) bewerken 
- Documentaire drieluik 

presenteren 
- Competentieverslag 

 
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. 

Werkstuk/ 
Presentatie 

1080 min. 
(24 lessen 

van 45 min.) 

 

1 Nee 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

  



 

D&P GT Leerjaar 4 
keuzevak Ideeontwikkeling (interieur) 

2022- 2023 
 

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T4 idee302 K/MVI/2.1  
een probleemanalyse maken 
K/MVI/2.2  
ontwerpstrategieën toepassen 
K/MVI/2.3  
onderzoek doen 
K/MVI/2.4  
een ontwerp visualiseren 

Interieurontwerp: 
 

- Moodboard maken 

- Meubels en accessoires 

kiezen 

- Vlekkenplan maken 

- 3D model maken in 

SketchUp 

- Het ontwerp presenteren 

 

Praktisch 1080 
min. (24 
lessen 
van 45 
min.) 

1 Ja 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

  

  



 

D&P GT Leerjaar 4 
keuzevak Vormgeven en typografie 

2022 - 2023 
 

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T4 

 

vgtg301 K/MVI/12.1  
Een opdracht analyseren  
K/MVI/12.2  
een basis lay-out maken voor 
een media product 
K/MVI/12.3  

kleur-, beeldgebruik en 
typografie onderzoeken en 
toepassen, passend bij 
doelgroep en product 
K/MVI/12.4  
vormgeven 
 

Logo  
- Gesprek met opdrachtgever  
- Ontwerpen van een nieuwe 

huisstijl  
- Huisstijl presenteren 

Product 
- Gesprek met een 

opdrachtgever  
- Maken van een product in 

kleuren van het bedrijf  
- Product presenteren 

Website  
- Gesprek met opdrachtgever  
- Ontwerpen van een nieuwe 

website  
- Product presenteren 

 

Praktisch 

 

1080 min. 
(24 lessen 

van 45 
min.) 

1 

 

 

Nee 

 

 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

 

  



 
 

D&P GT Leerjaar 4 
keuzevak Robotica 

2022-2023 

 
Periode Code Omschrijving Eindtermen Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T4 robo301 Zelf ontwikkeld lesmateriaal  
lessenserie is te vinden op de 
Padlet 
 
Introductie van de les(sen) 
middels ppt.  
 
Kerndoelen bereiken middels 
het werken met: 
 
- Schakelpanelen 
-        Arduino 
- Lego Mindstorms  
-        Drone   

    -        Microbit,  
    -        Sphero 

 
Presenteren op de open dag 
of tijdens expositie D&P. 
 
Schrijven van een 
competentieverslag waarin je 
aangeeft in welke mate je 
voldoet aan de opdracht. 

K/D&P/2.1 
oriëntatie op moderne 
technische toepassingen 
  

K/D&P/2.2 
eenvoudige schakelingen 
bouwen 
 

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

 

Praktische toetsing 1080 min. 
(24 lessen 

van 45 min.) 

1 Nee 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

 



 
 

D&P   Leerjaar 4  
Keuzevak: Milieu, hergebruik en duurzaamheid                       

2022-2023 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud 
onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

Lj4 mhed301 K/D&P/7.1   

Duurzaam consumeren in 
de persoonlijke 
leefomgeving 
 
K/D&P/7.2   

Afvalstromen herkennen en 
benoemen  
 
K/D&P/7.3   

Producten recyclen en 
verkopen 

Het milieu project 
 
- Ga onderzoek doen naar  
  consumentengedrag en geef  
  aanbevelingen voor    
eventuele  
  veranderingen 
- Doe onderzoek naar de 
diverse  
  afvalstromen en verwerking  
  daarvan.  
- Doe onderzoek naar de  
  mogelijkheid van het 
recyclen van  
  afval.  
- Ontwerp en maak hier zelf 
een product van  
- Ontwerp een manier om dit 
te verkopen. 
 

Praktisch/Presentatie 1080 min. 
(24 lessen 
van 45 min.)  

1 

 

nee 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE + KV1 + KV2 /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

 

 



 

D&P   Leerjaar 4 
Keuzevak idee-ontwikkeling (videoclip)                        

2022-2023 

 
Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en 
kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

Lj4 idee303 K/MVI/2.1   

Probleemanalyse maken 
 
K/MVI/2.2   

Ontwerpstrategieën 
toepassen 
 
K/MVI/2.3   

Onderzoek doen 
 
K/MVI/2.4   

Een ontwerp visualiseren 

De videoclip 
 
- Bepaal hoe je dit wilt gaan  
  aanpakken  
- luister de clip van Jur en maak 
een brainstorm wat het oproept. 
- Doe onderzoek naar de  
   Muziekstijl en videoclips en 
bedenk welke beelden er bij de 
door jouw bedachte clip passen.  
- Bedenk een verhaallijn voor 

jouw muziekclip 
- Maak een planning en bereidt 

jezelf voor 
- Maak/bedenk welke 

attributen je nodig hebt 
- Ontwerp een draaiboek voor de  
  opname van de clip en neem    
  deze op.  
- Presenteer de clip en 
onderbouw je keuzes 
 

Praktisch/Presentatie 1080 min. 
(24 lessen 
van 45 min.)  

1 

 

Ja* 
(gedeeltelijk 
alleen 
individuele 
deeltaken) 

 

 

Berekening eindcijfer keuzevak:   Een eindcijfer voor de complete module 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3 + CSPE+KV1+KV /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening) 

 

 

 


