
 

PIE BB 

Profielmodule 1: 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 Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
3/4 

ontw301 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 

ontw302 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 

ontw303 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 

 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 

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 

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 

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 

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. 

Praktijktoetd 2 lesuren 1 ja 

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

 



 

PIE BB 

Profielmodule 4: Installeren en 
monteren 

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 

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 ja 

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) 

 


