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Leeswijzer 

 

 
SCHOOLEXAMEN 

 

SE = Schoolexamen 

 

PERIODE 

 
 3.1 augustus-november 2020 

 3.2 december 2020-maart 2021 

 3.3 april-juli 2021 

 4.1 augustus-november 2021 

 4.2 december 2021-maart 2022 

 
 

PTA TOETSEN 
 

 PTA 3.x PTA toets in leerjaar 3 met doorlopende nummering (x) 

 PTA 4.x PTA toets in leerjaar 4 met doorlopende nummering (x) 

 
 

 

 
 

 
Voor informatie over de eindtermen per vak zie www.examenblad.nl 

http://www.examenblad.nl/


PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 1 Basis: 
bouwproces en -voorbereiding 
(1201 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/1.1 

 
Deeltaak: 

 
een kleinschalig bouwproject 

voorbereiden en het bouwproces 

organiseren conform geldende wet- 

en regelgeving. 

De kandidaat kan: 

 

1. Een indeling van een 

bouwplaats 

interpreteren 

 
2. het bouwproces 

beschrijven 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/1.2 

 
Deeltaak: 

 
ter voorbereiding van een kleinschalig 

bouwproject maatvoeren en uitzetten 

aan de hand van een 

bouwvoorbereidingstekening en 

bestek. 

De kandidaat kan: 

 

1. gangbare 

meetinstrumenten en 

hulpmiddelen 

toepassen 

 
2. aan de hand van 

bouwvoorbereidingstek 

ening en rechte lijnen 

uitzetten voor een 

klein bouwwerk 

 

3. hoogtemetingen 

uitvoeren 

 

4. meetgegevens 

verwerken en 

maatvoering 

controleren 

 

5. bouwramen plaatsen 

 
6. gevellijnen bepalen en 

afschrijven op de 

bouwplank 

 

7. verklikpunten 

aangeven 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 1 Basis: 
bouwproces en -voorbereiding 
(1201 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je kennen 

en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/1.3 De kandidaat kan:    

 Deeltaak: 1. de koppenmaat en 
  lagenmaat bepalen en 
 Profielen en kozijnen waterpas en te afschrijven 
 lood stellen en het meterpeil  

 aanbrengen aan de hand van 2. metselprofielen stellen 
 werktekeningen. voor een 
  halfsteensmuur en een 

  spouwmuur 

  
3. buitenkozijnen voor 

  raam en deur stellen in 
  een halfsteensmuur en 

  een spouwmuur 

  
4. binnendeurkozijnen 

  stellen 

  
5. gangbare 

  gereedschappen en 
  hulpmiddelen 

  toepassen 

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 1 Kader: 
bouwproces en -voorbereiding 
(1201 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/1.1 

 
Deeltaak: 

 
een kleinschalig bouwproject 

voorbereiden en het bouwproces 

organiseren conform geldende wet- 

en regelgeving. 

De kandidaat kan: 

 

1. Een eenvoudige 

calculatie en een 

offerte maken voor 

onderdelen van een 

kleinschalig 

bouwproject 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

  
2. Een indeling van een 

bouwplaats 

interpreteren 

   

  
3. wet- en regelgeving 

ten behoeve van 

kleinschalige 

bouwprojecten 

toepassen 

   

  
4. eisen voor 

duurzaamheid 

toepassen 

   

  
5. het bouwproces 

beschrijven 

   

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/1.2 De kandidaat kan: 

 

1. gangbare 

meetinstrumenten en 

hulpmiddelen 

toepassen 

 
2. aan de hand van 

bouwvoorbereidingstek 

ening en rechte lijnen 

uitzetten voor een 

klein bouwwerk 

 

3. hoogtemetingen 

uitvoeren 

 

4. meetgegevens 

verwerken en 

maatvoering 

controleren 

 

5. afwijkingen bij meten 

en uitzetten verklaren 

en corrigeren 

 

6. bouwramen plaatsen 

 
7. gevellijnen bepalen en 

afschrijven op de 

bouwplank 

 

8. verklikpunten 

aangeven 

   

 Deeltaak:    

 
ter voorbereiding van een kleinschalig 

bouwproject maatvoeren en uitzetten 

aan de hand van een 

bouwvoorbereidingstekening en 

bestek. 

   



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 1 Kader: 
bouwproces en -voorbereiding 
(1201 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je kennen 

en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/1.3 De kandidaat kan:    

 Deeltaak: 1. stelwerkzaamheden 
  voorbereiden 
 Profielen en kozijnen waterpas en te  

 lood stellen en het meterpeil 2. de koppenmaat en 
 aanbrengen aan de hand van lagenmaat bepalen en 

 werktekeningen. afschrijven 

  
3. metselprofielen stellen 

  voor een 
  halfsteensmuur en een 

  spouwmuur 

  
4. binnendeurkozijnen 

  stellen 

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 2 Basis: 
bouwen vanaf de fundering 
(1202 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.1 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van werktekeningen 

bekistingen maken voor een strook en 

een ps systeembekisting. 

De kandidaat kan: 

 

1. een werktekening en 

een schets van 

fundering en opgaand 

metselwerk maken 

 
2. een eenvoudige 

strokenfundering en 

PS-systeembekisting 
uitzetten en stellen 

 

3. een eenvoudige 

wapening vlechten en 

aanbrengen 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.2 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van een werktekening 

een halfsteensmuur metselen. 

De kandidaat kan: 

 

1. metselwerk 

voorbereiden 

 
2. een werkplek inrichten 

 

3. maatvoeren en stellen 

 

4. basistechnieken 

metselen toepassen 

 

5. rollagen maken 

 

6. voegwerk in de meest 
gangbare typen maken 

 

7. beëindigingen correct 

maken 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 2 Basis: 
bouwen vanaf de fundering 
(1202 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.3 

 
Deeltaak: 

 
isolatiematerialen verwerken met 

behulp van actuele kennis over 

isolatie en ventilatie. 

De kandidaat kan: 

 
1. doel en functie van 

isolatie beschrijven en 

de juiste soorten 

isolatiematerialen 

kiezen 

 
2. het belang en de 

functie van ventilatie 

beschrijven 

 

3. isolatiematerialen in 

het opgaand werk 

plaatsen en verwerken 
 

4. afval op de juiste wijze 

verwerken en afvoeren 

   

Periode 
Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.4 

 
Deeltaak: 

 
steigers en ladders aan de hand van 

veiligheidsvoorschriften gebruiken. 

De kandidaat kan: 

 

1. verplichte en 

beschikbare 

beschermingsmiddelen 

toepassen 

 
2. juiste steigers en 

ladders kiezen 

 

3. rolsteigers en ladders 

conform voorschriften 

opbouwen, plaatsen en 
afbreken 

 

4. rolsteigers en ladders 

op een ergonomische 

en veilige wijze 

gebruiken 

   

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 2 Kader: 
bouwen vanaf de fundering 
(1202 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.1 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van werktekeningen 

bekistingen maken voor een strook en 

een PS-systeembekisting. 

De kandidaat kan: 

 

1. werkzaamheden voor 

een strokenfundering 

voorbereiden 

 
2. een werktekening en 

een schets van 

fundering en opgaand 

metselwerk maken 

 
3. een eenvoudige 

strokenfundering en 

PS-systeembekisting 
uitzetten en stellen 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.2 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van een werktekening 

een halfsteensmuur metselen. 

De kandidaat kan: 

 

1. metselwerk 

voorbereiden 

 
2. een werkplek inrichten 

 

3. maatvoeren en stellen 

 

4. basistechnieken 

metselen toepassen 

 

5. rollagen maken 

 

6. voegwerk in de meest 
gangbare typen maken 

 

7. beëindigingen correct 

maken 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 2 Kader: 
bouwen vanaf de fundering 
(1202 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.3 

 
Deeltaak: 

 
isolatiematerialen verwerken met 

behulp van actuele kennis over 

isolatie en ventilatie. 

De kandidaat kan: 

 
1. isolatiewaarde van 

materialen en 

eenvoudige 

constructies berekenen 

 
2. doel en functie van 

isolatie beschrijven en 

de juiste soorten 

isolatiematerialen 

kiezen 

 
3. het belang en de 

functie van ventilatie 

beschrijven 

 

4. isolatiematerialen in 

het opgaand werk 

plaatsen en verwerken 

 

5. afval op de juiste wijze 

verwerken en afvoeren 

   

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/2.4 

 
Deeltaak: 

 
steigers en ladders aan de hand van 

veiligheidsvoorschriften gebruiken. 

De kandidaat kan: 

 

1. verplichte en 

beschikbare 

beschermingsmiddelen 

toepassen 

 
2. juiste steigers en 

ladders kiezen 

 

3. rolsteigers en ladders 

op een ergonomische 
en veilige wijze 

gebruiken 

   

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 3 Basis: 
hout- en meubelverbindingen 
(1203 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 

TOETSVORM HERKANSING WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/3.1 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van een werktekening 

alle werkzaamheden verrichten voor 

het maken van een werkstuk met 

enkelvoudige verbindingen. 

De kandidaat kan: 

 

1. werkzaamheden voor 

het maken van een 

werkstuk voorbereiden 

 
2. houtverbindingen 

schetsen en in een 

CAD programma 

tekenen 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

  
3. houtverbindingen 

maken volgens 

vastgestelde criteria 

   

  
4. het product aan de 

hand van 

kwaliteitscriteria 

beoordelen 

   

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/3.2 De kandidaat kan: 

 

1. met gangbare 

elektrische-, 

pneumatische- en niet- 

aangedreven 

handgereedschappen 

en 

houtbewerkingsmachin 

es basisbewerkingen 

veilig uitvoeren 

 
2. veilig werken met 

gangbare elektrische-, 
pneumatische- en niet- 

aangedreven 

handgereedschappen 

en 

houtbewerkingsmachin 

es 

   

 Deeltaak:    

 
hout zagen en verspanen met behulp 

van gangbare elektrische-, 

pneumatische- en niet-aangedreven 

handgereedschappen en 

houtbewerkingsmachines. 

   

CIJFER 
SE 

 

Gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 



 

PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 3 Kader: 
hout- en meubelverbindingen 
(1203 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/3.1 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van een werktekening 

alle werkzaamheden verrichten voor 

het maken van een werkstuk met 

enkelvoudige verbindingen. 

De kandidaat kan: 

 

1. werkzaamheden voor 

het maken van een 

werkstuk voorbereiden 

 
2. houtverbindingen 

schetsen en in een 

CAD programma 

tekenen 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

  
3. houtverbindingen 

maken volgens 

vastgestelde criteria 

   

  
4. het product aan de 

hand van 

kwaliteitscriteria 

beoordelen 

   

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/3.2 De kandidaat kan: 

 

1. met gangbare 

elektrische-, 

pneumatische- en niet- 

aangedreven 

handgereedschappen 

en 

houtbewerkingsmachin 

es basisbewerkingen 

veilig uitvoeren 

 
2. veilig werken met 

gangbare elektrische-, 

pneumatische- en niet- 
aangedreven 

handgereedschappen 

en 

houtbewerkingsmachin 

es 

   

 Deeltaak:    

 
hout zagen en verspanen met behulp 

van gangbare elektrische-, 

pneumatische- en niet-aangedreven 

handgereedschappen en 

houtbewerkingsmachines. 

   

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



 

PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 4 Basis: 
design en decoratie 
(1204 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.1 De kandidaat kan: 

 

1. het ontwerp tekenen 

met een 2D en 3D 

CAD-tekenprogramma 

 
2. het ontwerp omzetten 

in werktekeningen. 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

 Deeltaak:    

 
aan de hand van wensen en eisen, 

   

 met behulp van ICT, een ontwerp    

 maken voor een interieurelement op    

 basis van plaatmateriaal.    

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.2 De kandidaat kan:    

Deeltaak: 1. kleurkarakteristieken 

toepassen en kleuren 

   

 
gebruikmakend van decoratieve 

technieken een ontwerp maken voor 

combineren tot 

kleurcontrasten 

   

 de afwerking van een 

interieurelement op basis van kennis 

over kleurgebruik en vormgeving. 

2. een ontwerp maken 

voor de afwerking en 

decoratie van een 

   

  interieurelement    



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 4 Basis: 
design en decoratie 
(1204 v2020) 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.3 De kandidaat kan:    

 Deeltaak: 1. het maken van een 
  interieurelement 
 aan de hand van een ontwerp en voorbereiden 
 werktekeningen een interieurelement  

 maken met behulp van hout en 2. een interieurelement 
 plaatmateriaal. met moderne 
  verbindingsmaterialen 
  maken, samenstellen 

  en opsluiten 

  
3. gangbare elektrische-, 

  pneumatische- en niet- 
  aangedreven 
  handgereedschappen 

  veilig gebruiken 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.4 De kandidaat kan:    

 Deeltaak: 1. een behandelplan 

opstellen voor 

 een werkstuk voorbehandelen, 

afwerken en decoreren. 

ondergronden van hout 

en plaatmateriaal 

  
2. een werkschema 

  maken voor de 

  afwerking 

  
3. materialen en 

  gereedschappen voor 
  de voorbehandeling en 

  afwerking bepalen 

  
4. een werkstuk 

  voorbehandelen en 
  afwerken met 
  watergedragen 

  verfproducten 

  
5. decoratieve figuren 

  printen, plotten, 
  snijplotten, pellen, 

  plakken en monteren 

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 4 Kader: 
design en decoratie 
(1204 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.1 

 
Deeltaak: 

 
aan de hand van wensen en eisen, 

met behulp van ICT, een ontwerp 

maken voor een interieurelement op 

basis van plaatmateriaal. 

De kandidaat kan: 

 

1. een ontwerp maken 

voor een eenvoudig 

interieurelement van 

plaatmateriaal 

 
2. het ontwerp tekenen 

met een 2D en 3D 

CAD-tekenprogramma 

Praktisch en- 
schriftelijk 

Ja 1 

  
3. het ontwerp omzetten 

in werktekeningen. 

   

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.2 De kandidaat kan:    

Deeltaak: 

 
gebruikmakend van decoratieve 

technieken een ontwerp maken voor 

de afwerking van een 

interieurelement op basis van kennis 

over kleurgebruik en vormgeving. 

1. kleurkarakteristieken 

toepassen en kleuren 

combineren tot 

kleurcontrasten 

 
2. een ontwerp maken 

voor de afwerking en 

decoratie van een 

interieurelement 

   

  
3. het ontwerp 

presenteren aan de 

opdrachtgever 

   



PTA: Leerjaar 3 & 4 
Bouwen, wonen en interieur 
Profielvak Module 4 Kader: 
design en decoratie 
(1204 v2020) 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- 
PROGRAMMA 

INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.3 De kandidaat kan:    

 Deeltaak: 1. het maken van een 
  interieurelement 
 aan de hand van een ontwerp en voorbereiden 
 werktekeningen een interieurelement  

 maken met behulp van hout en 2. een interieurelement 
 plaatmateriaal. met moderne 
  verbindingsmaterialen 
  maken, samenstellen 

  en opsluiten 

  
3. gangbare elektrische-, 

  pneumatische- en niet- 
  aangedreven 
  handgereedschappen 

  veilig gebruiken 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

P/BWI/4.4 De kandidaat kan:    

 Deeltaak: 1. een behandelplan 

opstellen voor 

 een werkstuk voorbehandelen, 

afwerken en decoreren. 

ondergronden van hout 

en plaatmateriaal 

  
2. een werkschema 

  maken voor de 

  afwerking 

  
3. materialen en 

  gereedschappen voor 
  de voorbehandeling en 

  afwerking bepalen 

  
4. een werkstuk 

  voorbehandelen en 
  afwerken met 
  watergedragen 

  verfproducten 

  
5. voorbehandelde, 

  afgewerkte en 
  gedecoreerde 
  werkstukken aan de 
  hand van 
  kwaliteitscriteria 

  beoordelen 

  
6. decoratieve figuren 

  printen, plotten, 
  snijplotten, pellen, 

  plakken en monteren 

CIJFER 
SE 

 
Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



DaCapo College 02IB 

Programma van toetsing en afsluiting PTA 

Schooljaar 2020-2022 HANDELINGSOPDRACHT 

Leerweg BASIS TOETS 

PRAKTISCHE OPDRACHT ja/nee vrij laten 

K/MVI/1- 3D Vormgeving en realisatie (1505) 

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE 

  
 
 
 
 
 
 

 
3.1 

Taken: - 

Een 3D concept voor een opdrachtgever ontwikkelen. 

- Een 3D product passend bij de opdracht vormgeven en 

maken. 
- Zijn/haar werk presenteren en promoten. 

 

Basistechnieken analoog (handmatig-) tekenen: 

- Handmatig schetsen in isometrisch perspectief. 

-Theoretische onderbouwing van het ruimtelijk tekenen. 

- Een opdracht briefen en debriefen, plannen en 

voorbereiden. 

- Oefeningen in het isometrisch schetsen. 

- Voorwerpen schetsen en opmeten. 

Basistechnieken digitaal (CAD /Solid Works) tekenen: 

-Basiscursus Solid Works- werken met parts. 

-Werken met platte tekeningen (Amerikaanse projecties)- VA- 

BA-RZA. in Solid Works. 

- Reproductie van 3D-voorbeelden met behulp van Solid 

Works. 

Basistechnieken en theorie van het 3D Printen: 

-Inleiding in het 3D printen. 

-Het 3D-printen van eenvoudige aangereikte bestanden met 

behulp van een 3D printer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktische opdracht = IBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdsduur Praktische opdracht= 

12 lesuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het einde van het 

schooljaar kan de leerling 

één nader te bepalen 

toetsdeel uit toets 3.1, 3.2 of 

3.3 herkansen 

 

 
 
 
 

K/MVI/1.1 Deeltaak: een concept/plan ontwikkelen van een 

3D product naar de wensen van een opdrachtgever. 

1. De kandidaat kan de wens van een opdrachtgever met hem 

bespreken. 

2. De kandidaat kan een idee ontwikkelen voor de realisatie 

van een 3D product. 

3. De kandidaat kan een planning maken. 

4. De kandidaat kan een plan van aanpak maken. 

5. De kandidaat kan ee onderzoek doen en materialen kiezen. 

6. De kandidaat kan het plan van aanpak met een 

opdrachtgever bespreken. 

7. De kandidaat kan een schetsontwerpen maken en mock-up 

maken. 

8. De kandidaat kan een schetsontwerpen en mock-up met 

een opdrachtgever bespreken. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 

Basistechnieken analoog (handmatig-) tekenen: 

- Handmatig schetsen in isometrisch perspectief. 

- Een opdracht briefen en debriefen, plannen en 

voorbereiden. 

- Oefeningen in het isometrisch schetsen. 

- Voorwerpen schetsen en opmeten en verbeteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische opdracht = IBO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdsduur Praktische opdracht= 

12 lesuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het einde van het 

schooljaar kan de leerling 

één nader te bepalen 

toetsdeel uit toets 3.1, 3.2 of 

3.3 herkansen 

 

 

 
K/MVI/1.2 Deeltaak: een 3D product realiseren. 

1. De kandidaat kan de realisatie van een 3D product 

voorbereiden. 

2. De kandidaat kan het product volgens wens van de 

opdrachtgever en concept maken. 

3. De kandidaat kan onderdelen op juiste wijze monteren. 

4. De kandidaat kan de juiste materialen en technieken 

inzetten. 

 
Basistechnieken digitaal (CAD /Solid Works) tekenen: 

- Werken met Parts, Assembly's en Drawings in Solid works. 

- Reproductie van 3D-voorbeelden met behulp van Solid 

Works. 

 

 
Basistechnieken en theorie van het 3D Printen: 

-Het 3D-printen van eenvoudige aangereikte bestanden met 

behulp van een 3D printer. 

- Het 3D-printen van zelfgemaakte (in Solid Works) bestanden 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 

 
 
 
 
 
 

K/MVI/1.3 Deeltaak: presenteren en promoten van een 3D 

product. 

1. De kandidaat kan effectieve vorm en inhoud geven aan de 

presentatie. 

2. De kandidaat kan de keuzes onderbouwen met argumenten 

naar een opdrachtgever. 

3. De kandidaat kan omgaan met reacties. 

4. De kandidaat kan een procesevaluatie maken. 

 
Analoog (handmatig-) tekenen: 

- Een opdracht briefen en debriefen, plannen en 

voorbereiden. 

-Een product in overleg met de opdrachtgever bedenken 

(ontwerpen-schetsen en bespreken en aanpassen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke toets, Praktische 

opdracht = IBO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdsduur Praktische opdracht= 

20 lesuren 

Tijdsduur Schriftelijke toets = 

100 minuten (2lesuren) 

 
 
 
 
 
 

 
Praktijk = 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het einde van het 

schooljaar kan de leerling 

één nader te bepalen 

toetsdeel uit toets 3.1, 3.2 of 

3.3 herkansen 

 

 
Digitaal (CAD /Solid Works) tekenen: 

- Werken met Parts, Assembly's en Drawings in Solid works. 

- Opmaak van een 3D-model (mock-up) in solid works  naar 

aanleiding van het eigen ontwerp.met behulp van Solid 

Works. 

 

 3D Printen: 

-Het 3D-printen van een eigen (zelfopgemaakt) ontwerp met 

behulp van een 3D printer. 

- Documenteren en presenteren van het zelfgemaakte 

procuct. 

 

 
Schriftelijk = 1 

 

 
Het cijfer voor dit keuzevak is een gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



DaCapo College 02IB 

Programma van toetsing en afsluiting PTA 

Schooljaar 2020-2022 HANDELINGSOPDRACHT 

Leerweg KADER TOETS 

PRAKTISCHE OPDRACHT ja/nee vrij laten 

K/MVI/1- 3D Vormgeving en realisatie (1505) 

SCHOOLEXAMEN COHORT PERIODE EINDTERMEN INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA TOETSVORM H-T-P TIJDSDUUR WEGING HERKANSING TOETSCODE 

  
 
 
 
 
 
 

 
3.1 

Taken: - 

Een 3D concept voor een opdrachtgever ontwikkelen. 

- Een 3D product passend bij de opdracht vormgeven en 

maken. 
- Zijn/haar werk presenteren en promoten. 

 

Basistechnieken analoog (handmatig-) tekenen: 

- Handmatig schetsen in isometrisch perspectief. 

-Theoretische onderbouwing van het ruimtelijk tekenen. 

- Een opdracht briefen en debriefen, plannen en 

voorbereiden. 

- Oefeningen in het isometrisch schetsen. 

- Voorwerpen schetsen en opmeten. 

Basistechnieken digitaal (CAD /Solid Works) tekenen: 

-Basiscursus Solid Works- werken met parts. 

-Werken met platte tekeningen (Amerikaanse projecties)- VA- 

BA-RZA. in Solid Works. 

- Reproductie van 3D-voorbeelden met behulp van Solid 

Works. 

Basistechnieken en theorie van het 3D Printen: 

-Inleiding in het 3D printen. 

-Het 3D-printen van eenvoudige aangereikte bestanden met 

behulp van een 3D printer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktische opdracht = IBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdsduur Praktische opdracht= 

12 lesuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het einde van het 

schooljaar kan de leerling 

één nader te bepalen 

toetsdeel uit toets 3.1, 3.2 of 

3.3 herkansen 

 

 
 
 
 

K/MVI/1.1 Deeltaak: een concept/plan ontwikkelen van een 

3D product naar de wensen van een opdrachtgever. 

1. De kandidaat kan de wens van een opdrachtgever met hem 

bespreken. 

2. De kandidaat kan een idee ontwikkelen voor de realisatie 

van een 3D product. 

3. De kandidaat kan een planning maken. 

4. De kandidaat kan een plan van aanpak maken. 

5. De kandidaat kan ee onderzoek doen en materialen kiezen. 

6. De kandidaat kan het plan van aanpak met een 

opdrachtgever bespreken. 

7. De kandidaat kan een schetsontwerpen maken en mock-up 

maken. 

8. De kandidaat kan een schetsontwerpen en mock-up met 

een opdrachtgever bespreken. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 

Basistechnieken analoog (handmatig-) tekenen: 

- Handmatig schetsen in isometrisch perspectief. 

- Een opdracht briefen en debriefen, plannen en 

voorbereiden. 

- Oefeningen in het isometrisch schetsen. 

- Voorwerpen schetsen en opmeten en verbeteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische opdracht = IBO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdsduur Praktische opdracht= 

12 lesuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het einde van het 

schooljaar kan de leerling 

één nader te bepalen 

toetsdeel uit toets 3.1, 3.2 of 

3.3 herkansen 

 

 

 
K/MVI/1.2 Deeltaak: een 3D product realiseren. 

1. De kandidaat kan de realisatie van een 3D product 

voorbereiden. 

2. De kandidaat kan het product volgens wens van de 

opdrachtgever en concept maken. 

3. De kandidaat kan onderdelen op juiste wijze monteren. 

4. De kandidaat kan de juiste materialen en technieken 

inzetten. 

 
Basistechnieken digitaal (CAD /Solid Works) tekenen: 

- Werken met Parts, Assembly's en Drawings in Solid works. 

- Reproductie van 3D-voorbeelden met behulp van Solid 

Works. 

 

 
Basistechnieken en theorie van het 3D Printen: 

-Het 3D-printen van eenvoudige aangereikte bestanden met 

behulp van een 3D printer. 

- Het 3D-printen van zelfgemaakte (in Solid Works) bestanden 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 

 
 
 
 
 
 

K/MVI/1.3 Deeltaak: presenteren en promoten van een 3D 

product. 

1. De kandidaat kan effectieve vorm en inhoud geven aan de 

presentatie. 

2. De kandidaat kan de keuzes onderbouwen met argumenten 

naar een opdrachtgever. 

3. De kandidaat kan omgaan met reacties. 

4. De kandidaat kan een procesevaluatie maken. 

 
Analoog (handmatig-) tekenen: 

- Een opdracht briefen en debriefen, plannen en 

voorbereiden. 

-Een product in overleg met de opdrachtgever bedenken 

(ontwerpen-schetsen en bespreken en aanpassen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijke toets, Praktische 

opdracht = IBO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdsduur Praktische opdracht= 

20 lesuren 

Tijdsduur Schriftelijke toets = 

100 minuten (2lesuren) 

 
 
 
 
 
 

 
Praktijk = 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het einde van het 

schooljaar kan de leerling 

één nader te bepalen 

toetsdeel uit toets 3.1, 3.2 of 

3.3 herkansen 

 

 
Digitaal (CAD /Solid Works) tekenen: 

- Werken met Parts, Assembly's en Drawings in Solid works. 

- Opmaak van een 3D-model (mock-up) in solid works  naar 

aanleiding van het eigen ontwerp.met behulp van Solid 

Works. 

 

 3D Printen: 

-Het 3D-printen van een eigen (zelfopgemaakt) ontwerp met 

behulp van een 3D printer. 

- Documenteren en presenteren van het zelfgemaakte 

product. 

 

 
Schriftelijk = 1 

 

 
Het cijfer voor dit keuzevak is een gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers. 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
DVPR Module D 
Multimediale producten 
maken 
 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- PROGRAMMA INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

 
Periode 

Leerjaar 3 & 4 

 
P/D&P/4.1 

 
een digitaal ontwerp maken. 

 
De kandidaat kan: 

 
1. informatie verwerken en deze  vormgeven in een lay out 

 
Schriftelijke en praktische 

opdracht  (1118) 

 

Nee 

 

1 

 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

 

P/D&P/4.2 
 

De kandidaat kan: 

 
1. een camera hanteren    vanuit verschillende camerastandpunten 

 

2. genres in beeldmateriaal        onderscheiden 
 

3. op basis van gegeven informatie  een script schrijven 
 

4. een draaiboek en een  taakverdeling maken 
 

5. een apparatuur- en materialenlijst opstellen voor    het maken van de 
opnames 

 

6. opgenomen beelden bewerken en monteren 

   

 
 

Een film maken 

 

Schriftelijke en praktische 
opdracht     (1117) 

 

 

Nee 

 

 

1 



PTA: Leerjaar 3 & 4 

DVPR Module D 
Multimediale producten 
maken 
 

Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je kennen      en 

kunnen? 

ONDERWIJS- PROGRAMMA INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

 
Periode 

Leerjaar 3 & 4 

 
P/D&P/4.3 

De kandidaat kan: 

 

1. een website        bouwen 

 

2. de website presenteren aan de opdrachtgever 

 

Schriftelijke en praktische 
opdracht (1119) 

 

Neen 

 
1 

     

 een website ontwerpen en    

 samenstellen    

CIJFER 
SE 

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 



PTA: Leerjaar 3 & 4 
DVPR Module D 
Multimediale producten 
maken 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je 

kennen en kunnen? 

ONDERWIJS- PROGRAMMA INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

 
P/D&P/4.1 

 
een digitaal ontwerp maken. 

 
De kandidaat kan: 

 
1. informatie verwerken en deze vormgeven in een lay out 

 
Schriftelijke en praktische 
opdracht     (1118) 

 

Nee 

 

1 

 

Periode 

Leerjaar 3 & 4 

 

P/D&P/4.2 

 

De kandidaat kan: 

   

 
Een film maken 

1. wensen en eisen van een opdrachtgever inventariseren en 

interpreteren 
Schriftelijke en praktische 
opdracht           ( 1117) 

Nee 1 

  
2. een camera hanteren vanuit verschillende camerastandpunten 

   

  
3. genres in beeldmateriaal                   onderscheiden 

   

  
4. op basis van gegeven informatie een script schrijven 

   

  
5. een script uitwerken in een     globaal storybord 

   

  
6. het script voorleggen aan de              opdrachtgever en de keuzes 

beargumenteren 
 

7. een draaiboek en een taakverdeling maken 

   

  
8. een apparatuur- en materialenlijst opstellen voor  het maken 

van de opnames 

   

  
9. opgenomen beelden bewerken en monteren 

   



PTA: Leerjaar 3 & 4 
DVPR Module D 
Multimediale producten 
maken 

Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg 

SE 

COHORT 

2020-2022 

EINDTERMEN 
Wat moet je kennen 

en kunnen? 

ONDERWIJS- PROGRAMMA INHOUD 
Wat ga je hiervoor doen? 

TOETSVORM HERKANSING 
JA/NEE? 

WEGING 

 
Periode 

Leerjaar 3 & 4 

 
P/D&P/4.3 

 

De kandidaat kan: 
 

Schriftelijke en 
praktische opdracht 

 

Nee 

 

1 

 
een website ontwerpen en samenstellen 

 

1. wensen van de opdrachtgever inventariseren, interpreteren en 
verwerken in een  ontwerp voor een      website 

(1119)   

  
2. een begroting maken  voor het bouwen, hosten en onderhouden van de 

website 

   

  
3. het voorlopige ontwerp inclusief begroting voorleggen  aan de 

opdrachtgever 

   

  
4. een website bouwen 

 

   

  
5. de website presenteren aan de  opdrachtgever 

   

  
6. de website presenteren aan de  opdrachtgever en gemaakte keuzes 

beargumenteren 

   

  
 

 

De kandidaat kan: 

 
1. kenmerken van applicaties benoemen en concurrerende applicaties met 

elkaar  vergelijken 

 

 
 
 
 
Schriftelijke en   
praktische opdracht 

(1119) 

 

 

 
Nee 

 

 

 
 1 

  
2. de inrichting van applicaties analyseren 

   

  
3. wensen van de opdrachtgever inventariseren en  interpreteren 

   

CIJFER 
SE 

Het SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 

 

  



 
  COHORT 2020-2022       

  BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG       
  Bouwen, wonen en interieur Keuzevak 03 Basis Schilderen van hout- en 

steenachtige ondergronden (1207) 

    

         

Periode EXAMENEENHEID INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA LEERSTOF TOETSVORM WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE 

4.1         

 K/BWI/3.1 
Deeltaak: 

een houtachtige 
ondergrond 
controleren op 
gebreken en een 

behandelplan 
opstellen aan de 
hand van het 
basisverf- en 
glasbestek. 

De kandidaat kan: 
 

1. oud en nieuw schilderwerk 
inspecteren en beoordelen 
2. werkvolgorde bepalen en de 
benodigde gereedschappen en 

materialen kiezen en controleren 
3. vochtgehalte van hout meten en de 
resultaten verwerken 
4. een watergedragen verfsysteem 
samenstellen en op basis van de 
verwerkingsvoorschriften een 
werkinstructie maken 

5. werkplek veilig inrichten, afplakken 
en afdekken 
6. verflagen verwijderen door middel 
van afbijten en föhnen 
7. houtachtige ondergronden repareren, 
reinigen, plamuren en schuren 

8. watergedragen grondverf 
aanbrengen volgens de 
verwerkingsvoorschriften door middel 
van kwast- en rolverwerking 

9. kitten en vulmiddelen verwerken 
10. tussen- en afwerklagen aanbrengen 
met watergedragen verf volgens 

verwerkingsvoorschriften door middel 
van kwast- en rolverwerking 
11. de werkplek opruimen 
12. gereedschappen reinigen en 
onderhouden en afval op de juiste wijze 
afvoeren 
13. - 

BWINET: 
K03-BB 

Schilderen van 
hout- en 
steenachtige 
ondergronden 

Onderdeel 1 
t/m 5 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 
van het 

schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 

toetsdeel uit 
toets herkansen 

 



4.2        

 K/BWI/3.2 

Deeltaak: 

een steenachtige 
ondergrond 
controleren op 
gebreken en een 
behandelplan 
opstellen aan de 

hand van het 
basisverf- en 
glasbestek. 

De kandidaat kan: 

 

1. een steenachtige ondergrond 
controleren op zuiging, vochtgehalte en 
gebreken 
2. een behandelplan opstellen aan de 
hand van het basisverf- en glasbestek 
3. de werkvolgorde bepalen en de 

benodigde gereedschappen en 
materialen kiezen 
4. een werkplek veilig inrichten, 

afplakken en afdekken 
5. gebreken repareren 
6. - 
7. ondergrond voorbehandelen door 

middel van voorstrijken, isoleren of 
fixeren 
8. muurverf aanbrengen met een 
blokkwast en een vachtroller 
9. structuurverf aanbrengen met een 
blokkwast, vachtroller en een 
structuurroller 

10. gereedschappen reinigen en 
onderhouden, materiaal opslaan en 
afval op de juiste wijze afvoeren 

BWINET: K03-

BB Schilderen 

van hout- en 
steenachtige 
ondergronden 
Onderdeel 6 
t/m 9 

Praktisch 

Theoretisch 

2 

1 

240min 

60min 

Aan het einde 

van het 

schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 
toetsdeel uit 
toets herkansen 

 

 

  



  COHORT 2020-2022      

  KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG      

  

Bouwen, wonen en interieur Keuzevak 03 Kader 
Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden 

(1207)      
                  

Periode EXAMENEENHEID 
INHOUD 

ONDERWIJSPROGRAMMA 
LEERSTOF TOETSVORM WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE 

4.1                 

  

K/BWI/3.1 
Deeltaak: 
een houtachtige 
ondergrond 
controleren op 

gebreken en een 
behandelplan 
opstellen aan de 
hand van het 

basisverf- en 
glasbestek. 

De kandidaat kan: 
 

1. oud en nieuw schilderwerk 
inspecteren en beoordelen 
2. werkvolgorde bepalen en de 

benodigde gereedschappen en 
materialen kiezen en controleren 
3. vochtgehalte van hout meten 
en de resultaten verwerken 
4. een watergedragen verfsysteem 
samenstellen en op basis van de 
verwerkingsvoorschriften een 

werkinstructie maken 

5. werkplek veilig inrichten, 
afplakken en afdekken 
6. verflagen verwijderen door 
middel van afbijten en föhnen 
7. houtachtige ondergronden 
repareren, reinigen, plamuren en 

schuren 
8. watergedragen grondverf 
aanbrengen volgens de 
verwerkingsvoorschriften door 

middel van kwast- en 
rolverwerking 

9. kitten en vulmiddelen 
verwerken 
10. tussen- en afwerklagen 
aanbrengen met watergedragen 
verf volgens 
verwerkingsvoorschriften door 
middel van kwast- en 

rolverwerking 

11. de werkplek opruimen 
12. gereedschappen reinigen en 
onderhouden en afval op de juiste 
wijze afvoeren 
13. schilderwerk opleveren en 
relevante gegevens registreren 

BWINET: K03-KB 
Schilderen van hout- 

en steenachtige 
ondergronden 
Onderdeel 1 t/m 5 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 
van het 
schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 

toetsdeel uit 
toets herkansen 

  



4.2                 

 

K/BWI/3.2 
Deeltaak: 

een steenachtige 
ondergrond 

controleren op 
gebreken en een 
behandelplan 
opstellen aan de 
hand van het 
basisverf- en 

glasbestek. 

De kandidaat kan: 

 
1. een steenachtige ondergrond 
controleren op zuiging, 
vochtgehalte en gebreken 
2. een behandelplan opstellen aan 

de hand van het basisverf- en 
glasbestek 
3. de werkvolgorde bepalen en de 
benodigde gereedschappen en 
materialen kiezen 

4. een werkplek veilig inrichten, 
afplakken en afdekken 

5. gebreken repareren 
6. verwerkingsvoorschriften 
interpreteren en systeem 
samenstellen 
7. ondergrond voorbehandelen 
door middel van voorstrijken, 

isoleren of fixeren 
8. muurverf aanbrengen met een 
blokkwast en een vachtroller 

9. structuurverf aanbrengen met 
een blokkwast, vachtroller en een 
structuurroller 
10. gereedschappen reinigen en 

onderhouden, materiaal opslaan 
en afval op de juiste wijze 
afvoeren 

BWINET: 
 K03-KB Schilderen 
van hout- en 
steenachtige 
ondergronden 

Onderdeel 6 t/m 9 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 

van het 
schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 

toetsdeel uit 
toets herkansen 

  

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 

 
  



  COHORT 2020-2022      

  BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG      

  

Bouwen, wonen en interieur Keuzevak 16 Basis Meubelmaken 
(1220)      

                  

Periode EXAMENEENHEID INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA LEERSTOF TOETSVORM WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE 

4.1                 

  

K/BWI/16.1 
Deeltaak: 
de werkzaamheden 
voor het maken 

van meubels 
voorbereiden 
volgens gangbare 
eisen. 

De kandidaat kan: 
 

1. een 2D- en 3D-CAD werktekening van een 
meubelstuk maken volgens de Amerikaanse 
projectiemethode, met name van kleine 
kasten en tafels 
2. een schets maken van een meubelstuk in 
isometrische projectie 
3. werktekeningen lezen en interpreteren 

4. een materiaalstaat en werkplanning maken 
5. - 

BWINET: 
K16-BB 
Meubel 

maken 
Onderdeel 1 
t/m 5 

Praktisch 

Theoretisch 

2 

1 

240min 

60min 

Aan het einde 

van het 
schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 
toetsdeel uit 
toets 

herkansen 

  



4.2                 

 

K/BWI/16.2 
Deeltaak: 

aan de hand van 
een werktekening 
meubels maken 

van hout en 
plaatmateriaal. 

De kandidaat kan: 

 
1. alle benodigde bewerkingen aan hout en 
plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren 
op gangbare machines, met name: zagen, 
schaven, steken, frezen, boren, verlijmen, 

schuren, monteren, behandelen en afwerken 
2. eigenschappen van plaatmaterialen 
beschrijven en deze materialen herkennen. 
Het gaat hier om: 
− mdf en hdf 

− triplex 
− spaanplaat 

− corian 
− HPL 
3. eigenschappen van hout beschrijven en de 
volgende houtsoorten herkennen. Het gaat 
hier om: 
− grenen 

− eiken 
− beuken 
− mahonie 

− teak 
− noten 
4. afschrijven van vormen en verbindingen 
5. gangbare verbindingen toepassen 

6. de volgende onderdelen van een meubel 
maken: 
− poten 
− blad 
− planken 
− lades 

− deurtjes 

− kleppen 
7. de onderdelen monteren, lades plaatsen, 
deurtjes en kleppen plaatsen, afhangen en 
sluitbaar maken 
8. een meubel afwerken en kantafwerking, 
vul- en reparatiemiddelen toepassen 

9. het werk controleren en indien nodig 
bijstellen 

BWINET: 
K16-BB 
Meubel 
maken 

Onderdeel 6 

t/m 9 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 
van het 
schooljaar kan 

de leerling één 
nader te 
bepalen 

toetsdeel uit 
toets 
herkansen 

  

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 

 
  



  COHORT 2020-2022      

  KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG      

  

Bouwen, wonen en interieur Keuzevak 16 Kader Meubelmaken (1220) 

     
                  

Periode EXAMENEENHEID INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA LEERSTOF TOETSVORM WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE 

4.1                 

  

K/BWI/16.1 

Deeltaak: 

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

De kandidaat kan: 

 

1. een 2D- en 3D-CAD werktekening van een 
meubelstuk maken volgens de Amerikaanse 
projectiemethode, met name van kleine kasten en 
tafels 
2. een schets maken van een meubelstuk in 
isometrische projectie 

3. werktekeningen lezen en interpreteren 
4. een materiaalstaat en werkplanning maken 
5. een calculatie maken 

BWINET: 

K16-KB Meubel 

maken 
Onderdeel 1 t/m 
5 

Praktisch 

Theoretisch 

2 

1 

240min 

60min 

Aan het einde 

van het 

schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 
toetsdeel uit 
toets 

herkansen 

  



4.2                 

  

K/BWI/16.2 

Deeltaak: 
aan de hand van 
een werktekening 
meubels maken 
van hout en 

plaatmateriaal. 

De kandidaat kan: 

 
1. alle benodigde bewerkingen aan hout en 
plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren op 
gangbare machines, met name: zagen, schaven, 
steken, frezen, boren, verlijmen, schuren, monteren, 

behandelen en afwerken 
2. eigenschappen van plaatmaterialen beschrijven en 
deze materialen herkennen. Het gaat hier om: 
− mdf en hdf 
− triplex 

− spaanplaat 
− corian 

− HPL 
3. eigenschappen van hout beschrijven en de volgende 
houtsoorten herkennen. Het gaat hier om: 
− grenen 
− eiken 
− beuken 

− mahonie 
− teak 
− noten 

4. afschrijven van vormen en verbindingen 
5. gangbare verbindingen toepassen 
6. de volgende onderdelen van een meubel maken: 
− poten 

− blad 
− planken 
− lades 
− deurtjes 
− kleppen 
7. de onderdelen monteren, lades plaatsen, deurtjes en 

kleppen plaatsen, afhangen en sluitbaar maken 

8. een meubel afwerken en kantafwerking, vul- en 
reparatiemiddelen toepassen 
9. het werk controleren en indien nodig bijstellen 

BWINET: 

K16-KB Meubel 
maken 
Onderdeel 6 t/m 
9 

Praktisch 

Theoretisch 

2 

1 

240min 

60min 

Aan het einde 

van het 
schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 

toetsdeel uit 
toets 
herkansen 

  

 

  



  COHORT 2020-2022      

  BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG      

  

Bouwen, wonen en interieur Keuzevak 19 Basis 
Interieurontwerp en -design (1223)      

                  

Periode EXAMENEENHEID INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA LEERSTOF TOETSVORM WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE 

4.1                 

  

K/BWI/19.1 

Deeltaak: 
een interieur 
ontwerpen. 

De kandidaat kan: 
 

1. eigenschappen van materialen en 
gereedschappen voor het maken van 

een interieur beschrijven 
2. het ontwerp schetsen in een 
isometrische projectie 
3. het ontwerp in een 2D- en 3D 
tekenprogramma uitwerken volgens de 

Amerikaanse projectiemethode 
4. - 
5. een werkplanning maken 
6. - 

BWINET:                                                                              
K19-BB 
Interieurontwerp en 
design Onderdeel 1 
t/m 2 

Praktisch           
Theoretisch 

2                                             
1 

240min                                   
60min 

Aan het einde van 

het schooljaar 
kan de leerling 
één nader te 
bepalen toetsdeel 
uit toets 

herkansen 

  

  

K/BWI/19.2 

Deeltaak: 
interieurelementen 
in samenhang met 
een interieur 
ontwerpen en 
maken. 

De kandidaat kan: 

 
1. eigenschappen van materialen en 
gereedschappen voor het maken van 
interieurelementen beschrijven 
2. het ontwerp in isometrische projectie 
schetsen 
3. - 

4. aan de hand van een werktekening 
een interieurelement maken van hout, 
plaatmateriaal en kunststoffen 
5. de juiste materialen en 

gereedschappen op een veilige wijze bij 
de uitvoering gebruiken 

BWINET:                                                                              
K19-BB 
Interieurontwerp en 
design Onderdeel 3 
t/m 4 

Praktisch           
Theoretisch 

2                                             
1 

240min                                   
60min 

Aan het einde van 

het schooljaar 
kan de leerling 
één nader te 
bepalen toetsdeel 
uit toets 
herkansen 

  

  

K/BWI/19.3 

Deeltaak: 
interieurelementen 
en een interieur 

decoreren en 
presenteren. 

De kandidaat kan: 
 
1. eigenschappen van materialen en 
gereedschappen voor het maken van 
decoraties in een interieur en voor 
interieurelementen beschrijven 

2. - 

3. - 
4. een interieur en bijbehorende 
interieurelementen decoreren 
5. - 

BWINET:                                                                              
K19-BB 
Interieurontwerp en 

design Onderdeel 5 

t/m 6 

Praktisch           
Theoretisch 

2                                             
1 

240min                                   
60min 

Aan het einde van 
het schooljaar 
kan de leerling 
één nader te 

bepalen toetsdeel 

uit toets 
herkansen 

  



4.2                 

  

K/BWI/19.4 
Deeltaak: 
een tekst en logo 

opmaken in een 
softwareprogramma, 

plotten en 
monteren. 

De kandidaat kan: 

 
1. - 
2. - 
3. een inschatting van tijd en materiaal 
maken 

4. geschikte software kiezen en het 
ontwerp op de juiste wijze aanleveren 
5. tekst en een logo invoeren in een 
softwareprogramma 
6. bestanden gereed maken voor 

verzending naar de plotter 
7. bestanden op de juiste wijze 

archiveren 
8. plotter op de juiste wijze instellen en 
plotten 
9. halfproduct assembleren en klaar 
maken voor montage 
10. tekst en logo monteren op een 

ondergrond 
11. de juiste materialen en 
gereedschappen veilig gebruiken 

12. het werkstuk opleveren 

BWINET:                                                                              
K19-BB 

Interieurontwerp en 
design Onderdeel 7 

t/m 9 

Praktisch           

Theoretisch 

2                                             

1 

240min                                   

60min 

Aan het einde van 
het schooljaar 
kan de leerling 

één nader te 
bepalen toetsdeel 

uit toets 
herkansen 

  

  

K/BWI/19.5 
Deeltaak: 

een digitaal bestand 
opmaken, printen en 
monteren. 

De kandidaat kan: 
 
1. - 
2. - 
3. - 
4. - 

5. - 
6. - 
7. - 

8. - 
9. - 
10. - 
11. - 

            

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 

 
  



  COHORT 2021-2023      

  KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG      

  

Bouwen, wonen en interieur Keuzevak 19 Kader 
Interieurontwerp en -design (1223) 

     
                  

Periode EXAMENEENHEID INHOUD ONDERWIJSPROGRAMMA LEERSTOF TOETSVORM WEGING TIJDSDUUR HERKANSING TOETSCODE 

4.1                 

  

K/BWI/19.1 
Deeltaak: 
een interieur 
ontwerpen. 

De kandidaat kan: 
 
1. eigenschappen van materialen en 

gereedschappen voor het maken van een interieur 
beschrijven 
2. het ontwerp schetsen in een isometrische 
projectie 
3. het ontwerp in een 2D- en 3D tekenprogramma 
uitwerken volgens de Amerikaanse 

projectiemethode 
4. het ontwerp presenteren en motiveren aan de 
hand van schetsen en moodboards 
5. - 

6. een werkplanning en kostencalculatie maken 

BWINET: 
K19-KB 
Interieuront

werp en 
design 
Onderdeel 1 
t/m 2 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 
van het 
schooljaar kan 
de leerling één 

nader te 
bepalen 
toetsdeel uit 
toets 
herkansen 

  

  

K/BWI/19.2 
Deeltaak: 
interieurelementen 
in samenhang met 
een interieur 
ontwerpen en 
maken. 

De kandidaat kan: 
 
1. eigenschappen van materialen en 

gereedschappen voor het maken van 
interieurelementen beschrijven 
2. het ontwerp in isometrische projectie schetsen 
3. het ontwerp in een 2D CAD tekening uitwerken 
volgens de Amerikaanse projectiemethode 
4. aan de hand van een werktekening een 
interieurelement maken van hout, plaatmateriaal 

en kunststoffen 
5. de juiste materialen en gereedschappen op een 
veilige wijze bij de uitvoering gebruiken 

BWINET: 
K19-KB 
Interieuront
werp en 
design 
Onderdeel 3 
t/m 4 

Praktisch 

Theoretisch 

2 

1 

240min 

60min 

Aan het einde 

van het 
schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 
bepalen 
toetsdeel uit 
toets 

herkansen 

  



4.2                 

  

K/BWI/19.4 
Deeltaak: 
een tekst en logo 
opmaken in een 

softwareprogramma
, plotten en 

monteren. 

De kandidaat kan: 

 
1. een ontwerp maken voor een tekst en een logo 
2. eigenschappen van materialen en 
gereedschappen voor het maken van een tekst en 
logo uit folie beschrijven 

3. een inschatting van tijd en materiaal maken 
4. geschikte software kiezen en het ontwerp op de 
juiste wijze aanleveren 
5. tekst en een logo invoeren in een 
softwareprogramma 

6. bestanden gereed maken voor verzending naar 
de plotter 

7. bestanden op de juiste wijze archiveren 
8. plotter op de juiste wijze instellen en plotten 
9. halfproduct assembleren en klaar maken voor 
montage 
10. tekst en logo monteren op een ondergrond 
11. de juiste materialen en gereedschappen veilig 

gebruiken 
12. het werkstuk opleveren 

BWINET: 
K19-KB 
Interieuront
werp en 

design 
Onderdeel 7 

t/m 8 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 
van het 
schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 

bepalen 
toetsdeel uit 

toets 
herkansen 

  

  

K/BWI/19.5 
Deeltaak: 
een digitaal bestand 

opmaken, printen 
en monteren. 

De kandidaat kan: 

 
1. een ontwerp voor een print maken in een 
softwareprogramma 

2. eigenschappen van materialen en 
gereedschappen voor het maken van een print 
beschrijven 
3. inschatting van tijd en materialen maken 
4. geschikte software kiezen en het ontwerp op de 
juiste wijze aanleveren 
5. digitale bestanden invoeren in een 

softwareprogramma 
6. bestanden op de juiste wijze archiveren 
7. printer op de juiste wijze instellen en printen 
8. halfproduct assembleren en klaar maken voor 
montage 
9. monteren van de print op een ondergrond 

10. de juiste materialen en gereedschappen veilig 
gebruiken 
11. het werkstuk opleveren 

BWINET: 
K19-KB 
Interieuront
werp en 

design 
Onderdeel 9 

Praktisch 
Theoretisch 

2 
1 

240min 
60min 

Aan het einde 
van het 

schooljaar kan 
de leerling één 
nader te 

bepalen 
toetsdeel uit 
toets 

herkansen 

  

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers 

 


