
   

Schooljaar: 2021/2022 

 

 

PT voor het vak: Metalen bewerkingen verdieping 1 

 

Leerjaar: 3BB en 3KB 

 

Algemene inleiding: 

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 
 

-  werkzaamheden voorbereiden, machine en gereedschappen in- en afstellen, materialen bewerken en vervormen  
 verbinden van onderdelen en/deelproducten, meten en controleren van vervaardigde producten en afronden van uitgevoerde werkzaamheden. 

- Het maken van een uitslag 
- Plaat en profielmaterialen aan de hand van een werktekening aan elkaar verbinden 
- Het maken van het sketch up boekje en 2/3D werktekening maken van een opdracht 
- Het maken van een verslag over de gemaakte werkstukken 
- Het maken van een Verkoopposter van een vervaardigd product 
- Het maken van een uitrekstaat in Excel met formules 
- Vak theoretische les. Welke materialen zijn en in de metaaltechniek. Theorie van tekeninglezen.  

 
Het maken van een werkstuk aan de hand van het interpreteren van werktekeningen. Het werken met bovengenoemde machines. Het gemaakte werkstuk tekenen in 
sketch up, tevens een maken. Aan de hand van het gemaakte werkstuk een verkoopposter maken. Het werken en ontdekken hoe te werken met excell. 
 

 

Gebruikte methode: Techniek op Maat / Eigen opdrachten 

 

Ander lesmateriaal: Eigen opdrachten 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 

Periode *DT / VT **Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 



   

1-2 VT PO I 1820 Producten maken waar alle beschreven vaardigheden in terug 
komen 

Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

1-2 VT PO I/S 75 Het maken van een verslag. Het maken van een 
verkoopposter 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

1-2 VT PO I 75 Het maken van een sketch up opdracht van een werkstuk. Het 
maken van een Excel opdracht 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

1-2 VT PO I/S 75 Calculeren, het uitrekenen van m2 prijzen aan de hand van 
een staalopdracht 

rekenmachine 1 

1-2 VT PO I/S 75  Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les.  

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

Legenda: 

*DT / VT Dossiertoets / Voortgangstoets  

** Soort  *** Vorm  

T Toets S Schriftelijk 

L Leestoets M Mondeling 

KL Kijk- en luistertoets I Individueel 

SP Spreekvaardigheid G Groep 

PO Praktische opdracht  

HD Handelingsdeel  

PR Practicum  

P Presentatie  

 



   

Schooljaar: 2021/2022 

 

 

PT voor het vak: Sjablonen maken 

 

Leerjaar: 3BB en 3KB 

 

Algemene inleiding: 

De leerling leert in deze module hout te bewerken. 
 
Behalve het handmatig bewerken, kan er ook gebruik gemaakt van machines,  
Alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal dienen op een veilige wijze te worden uitgevoerd. 
De vaardigheden die aan bod komen zijn: 

- Aftekenen 
- Zagen  
- Steken 
- Boren 
- Verlijmen  
- Schuren 
- monteren 

 
Theoretisch gaan de ll zich de volgende vaardigheden zich eigen maken: 

- Tekening lezen en interpreteren 
- Leren welke pbm’s we moeten toepassen 

 
Tekeningen worden zowel op papier als met de computer vervaardigd. 

- Op papier wordt een isometrische schets gemaakt. 
- Met de computer worden 2d en/of 3d tekeningen gemaakt. 

 
 

 

Gebruikte methode: Eigen lesmateriaal 

 

Ander lesmateriaal: Eigen lesmateriaal 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 

Periode *DT / VT **Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

1 en 2 VT T I/S 270 Theorie: 
Toets  
2/3d tekening maken.  
 

Computer 
rekenmachine 

1 

1 en 2 VT PO I 540 Praktijk: 
Werkstuk maken uit verschillende onderdelen en deze 
monteren. 
 

nee 2 

1 en 2 VT PO I/S 180 Verslag over de gemaakte werkstukken. 
In het verslag komen de gemaakte werkstukken aan de orde 
en worden de PBM’s benoemd. 

Computer 1 

1 en 2 VT PO I/S 225 Tekening lezen. computer 1 

Legenda: 

*DT / VT Dossiertoets / Voortgangstoets  

** Soort  *** Vorm  

T Toets S Schriftelijk 

L Leestoets M Mondeling 

KL Kijk- en luistertoets I Individueel 

SP Spreekvaardigheid G Groep 

PO Praktische opdracht  

HD Handelingsdeel  

PR Practicum  

P Presentatie  

 



   

2021/2022 

 
  

Metalen bewerkingen verdieping 2   

  

3BB en 3KB  

  

Algemene inleiding: 

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 
 

-  werkzaamheden voorbereiden, machine en gereedschappen in- en afstellen, materialen bewerken en vervormen  
 verbinden van onderdelen en/deelproducten, meten en controleren van vervaardigde producten en afronden van uitgevoerde werkzaamheden. 

- Het maken van een uitslag 
- Plaat en profielmaterialen aan de hand van een werktekening aan elkaar verbinden 
- Het maken van het sketch up boekje en 2/3D werktekening maken van een opdracht 
- Het maken van een verslag over de gemaakte werkstukken 
- Het maken van een Verkoopposter van een vervaardigd product 
- Het maken van een uitrekstaat in Excel met formules 
- Vak theoretische les. Welke materialen zijn en in de metaaltechniek. Theorie van tekeninglezen.  

 
 
Het maken van een werkstuk aan de hand van het interpreteren van werktekeningen. Het werken met bovengenoemde machines. Het gemaakte werkstuk tekenen in 
sketch up, tevens een maken. Aan de hand van het gemaakte werkstuk een verkoopposter maken. Het werken en ontdekken hoe te werken met excell. 
 
 

 

Techniek op Maat / Eigen opdrachten 

 

Eigen opdrachten 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 



   

**Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

PO I 1820 Producten maken waar alle beschreven vaardigheden in terug 
komen 

Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

PO I/S 75 Het maken van een verslag. Het maken van een 
verkoopposter 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO I/S 75 Het maken van een sketch up opdracht van een werkstuk. Het 
maken van een excell opdracht 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO I/S 75 Calculeren, het uitrekenen van m2 prijzen aan de hand van 
een staalopdracht 

Rekenmachine 1 

PO I/S 300 Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les.  

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

Legenda: 

Dossiertoets / Voortgangstoets  

 *** Vorm  

Toets S Schriftelijk 

Leestoets M Mondeling 

Kijk- en luistertoets I Individueel 

Spreekvaardigheid G Groep 

Praktische opdracht  



   

Handelingsdeel  

Practicum  

Presentatie  

 

 

2021/2022  

 
  

meubeltjes maken   

  

3BB en 3KB  

  

Algemene inleiding: 



   

De leerling leert in deze module hout te bewerken. 
 
Behalve het handmatig bewerken, kan er ook gebruik gemaakt van machines,  
Alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal dienen op een veilige wijze te worden uitgevoerd. 
De vaardigheden die aan bod komen zijn: 

- Aftekenen 
- Zagen  
- Steken 
- Boren 
- Verlijmen  
- Schuren 
- monteren 

 
Theoretisch gaan de ll zich de volgende vaardigheden zich eigen maken: 

- Tekening lezen en interpreteren 
- Leren welke pbm’s we moeten toepassen 

 
Tekeningen worden zowel op papier als met de computer vervaardigd. 

- Op papier wordt een isometrische schets gemaakt. 
- Met de computer worden 2d en/of 3d tekeningen gemaakt. 

 
 

 

Eigen lesmateriaal 

 

Eigen lesmateriaal 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 

**Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 



   

T S/I 270 Theorie: 
Toets  
2/3d tekening maken plus isometrische schets 
calculeren 

Computer 
rekenmachine 

1 

PO I 540 Praktijk: 
Werkstuk maken uit verschillende onderdelen en deze 
monteren 
 

nee 2 

PO  I/S 180 Verslag over de gemaakte werkstukken. 
In het verslag komen de gemaakte werkstukken aan de orde 
en worden de PBM’s benoemd. 

Computer 1 

PO I/S 225 Tekening lezen computer 1 

Legenda: 

Dossiertoets / Voortgangstoets  

 *** Vorm  

Toets S Schriftelijk 

Leestoets M Mondeling 

Kijk- en luistertoets I Individueel 

Spreekvaardigheid G Groep 

Praktische opdracht  

Handelingsdeel  

Practicum  

Presentatie  

 

 

 

 



   

Schooljaar: 2021/2022 

 

 

PT voor het vak: elektro 

 

Leerjaar: 3BB en 3KB 

 

Algemene inleiding: 

De leerling leert in deze module met elektrische materialen om te gaan.  
 
 
Het werken met elektriciteit vraagt om veel veiligheidsvoorschriften in verband met de veiligheid. 
De schakelingen waar de leerlingen mee aan de slag gaan zullen dan ook spanningsloos zijn, of op een veilige spanning werken. 
De vaardigheden die aan bod komen zijn: 

- Tekeninglezen, herkennen van symbolen  
- Aansluiten elektrische onderdelen 
- Doormeten elektrische verbindingen 
- Bewerken PVC 

 
 
Theoretisch gaan de ll zich de volgende vaardigheden eigen maken: 

- Tekening lezen en interpreteren 
- Leren welke pbm’s we moeten toepassen 
- Calculeren 

 
Tekeningen worden zowel op papier als met de computer vervaardigd. 

- Op papier wordt een elektrisch schema getekend 
- Met de computer worden 2d en/of 3d tekeningen gemaakt. 

 
 

 

Gebruikte methode: Eigen lesmateriaal 

 

Ander lesmateriaal: Eigen lesmateriaal 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 

Periode *DT / VT **Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

4,5,6 VT T S/I 270 Theorie: 
Toets  
  

Computer 
rekenmachine 

1 

4,5,6 VT PO I 540 Praktijk: 
Werkstuk maken  
 

nee 2 

4,5,6 
 

VT PO S/I 180 Verslag over de gemaakte werkstukken. 
 

Computer 1 

4,5,6 VT PO S/I 225 Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les 

computer 1 

Legenda: 

*DT / VT Dossiertoets / Voortgangstoets  

** Soort  *** Vorm  

T Toets S Schriftelijk 

L Leestoets M Mondeling 

KL Kijk- en luistertoets I Individueel 

SP Spreekvaardigheid G Groep 

PO Praktische opdracht  

HD Handelingsdeel  

PR Practicum  

P Presentatie  

 



   

2021/2022 

 
  

Metalen bewerkingen verdieping 3   

  

3BB en 3KB  

  

Algemene inleiding: 

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 
 

-  werkzaamheden voorbereiden, machine en gereedschappen in- en afstellen, materialen bewerken en vervormen  
 verbinden van onderdelen en/deelproducten, meten en controleren van vervaardigde producten en afronden van uitgevoerde werkzaamheden. 

- Het maken van een uitslag 
- Plaat en profielmaterialen aan de hand van een werktekening aan elkaar verbinden 
- Het maken van het sketch up boekje en 2/3D werktekening maken van een opdracht 
- Het maken van een verslag over de gemaakte werkstukken 
- Het maken van een Verkoopposter van een vervaardigd product 
- Het maken van een uitrekstaat in Excel met formules 
- Vak theoretische les. Welke materialen zijn en in de metaaltechniek. Theorie van tekeninglezen.  

 
Het maken van een werkstuk aan de hand van het interpreteren van werktekeningen. Het werken met bovengenoemde machines. Het gemaakte werkstuk tekenen in 
sketch up, tevens een maken. Aan de hand van het gemaakte werkstuk een verkoopposter maken. Het werken en ontdekken hoe te werken met excell. 
 

 
 
 
 

 

Techniek op Maat / Eigen opdrachten 

 

Eigen opdrachten 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3  



   

**Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

PO I 1820 Producten maken waar alle beschreven vaardigheden in terug 
komen 

Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

PO I/S 75 Het maken van een verslag. Het maken van een 
verkoopposter 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO I/S 75 Het maken van een sketch up opdracht van een werkstuk. Het 
maken van een excell opdracht 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO I/S 75 Calculeren, het uitrekenen van m3 van een fundering Rekenmachine 1 

PO I/S 75 Calculeren, het uitrekenen van m2 prijzen van een 
staalopdracht. Tekening lezen, het kennen en herkennen van 
technische tekeningen en toe kunnen passen tijdens de 
praktische les. Het maken en inleveren van een verslag van de 
gemaakte producten. Een sketchup opdracht HD. 
Verkoopposter maken HD. Excel opdracht maken HD 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

Legenda: 

Dossiertoets / Voortgangstoets  

 *** Vorm  

Toets S Schriftelijk 

Leestoets M Mondeling 

Kijk- en luistertoets I Individueel 

Spreekvaardigheid G Groep 



   

Praktische opdracht  

Handelingsdeel  

Practicum  

Presentatie  

 

 

2021/2022 

 
  

Dronetechniek 1  

  

3KB 3 BB en 3LWT  

  

Algemene inleiding: 



   

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 
 

- Taak: het vliegen met een drone in en beroepssituatie 
 

- Deeltaak 1: het onderscheiden van de type drones en het kennen van de principes van het vliegen, de techniek van vluchtsensoren en de 
toepassingsmogelijkheden daarvan. 

- benoemen uit welke (technische) onderdelen een drone is opgebouwd en kent de functie daarvan 
- de hoofdgroepen van drones (typen) en hun vluchtsensoren onderscheiden en kent de eigenschappen 
- op basis van de eigenschappen voorbeelden benoemen van de toepassing van drones in verschillende (beroeps)situaties en sectoren 
- het gemaakte werkstuk tekenen in sketch up, tevens een maken. Aan de hand van het gemaakte werkstuk een verkoopposter maken. Het werken en ontdekken 

hoe te werken met excell. 
 

- Deeltaak 2: het kennen van de wet- en regelgeving die geldt voor het vliegen met drones. 
-     de basiskenmerken van een vluchtlocatie in kaart brengen en risico’s voor de vlucht benoemen 
-     de basis luchtvaart wet- en regelgeving die geldt voor het veilig inzetten van een drone noemen 
-     de onderdelen van een vluchtplan benoemen en kan een prevluchtplan lezen 
 
- Deeltaak 3: interpreteren van een eenvoudig vluchtplan en een ontwerp daarvoor maken 
- voor de locatie van de vlucht zelf belangrijke informatie vinden 
- een risicoanalyse uitvoeren volgens het VMS (veiligheidsmanagementsysteem) 
- een eenvoudig bestaand vluchtplan interpreteren 
- zelfstandig voor de locatie relevante informatie verwerken in een eenvoudig vluchtplan en dat toelichten 

 
- Deeltaak 4: het uitvoeren van een vlucht met een drone in een beroepssituatie op basis van een (zelfontworpen) vluchtplan. 

       -      een eenvoudig vluchtplan interpreteren en op basis daarvan een drone in de lucht brengen in een beroepssituatie 
       -      voor de locatie relevante informatie verwerken in een eigen vluchtplan en op basis daarvan een drone in de lucht brengen in een beroepssituatie 
       -     Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
 

- Deeltaak 5: Een voorbeeldwerkstuk tekenen in sketch up. Aan de hand van het gemaakte werkstuk een verkoopposter maken. Het werken en ontdekken hoe te 
werken met excell. 

 

Nog invullen!! 

 

Eigen opdrachten 

Overzicht van de toetsen in leerjaar <vul hier het schooljaar in> 



   

**Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

PO I 424 Deeltaak 1: het onderscheiden van de type drones en het 
kennen van de principes van het vliegen, de techniek van 
vluchtsensoren en de toepassingsmogelijkheden daarvan. 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO I 424 Deeltaak 2: het kennen van de wet- en regelgeving die geldt 
voor het vliegen met drones. 
 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO I 424 Deeltaak 3: interpreteren van een eenvoudig vluchtplan en 
een ontwerp daarvoor maken 
 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

S I 424 Deeltaak 4: het uitvoeren van een vlucht met een drone in 
een beroepssituatie op basis van een (zelfontworpen) 
vluchtplan. 

Diverse audiovisuele 
middelen/ Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

PO   I 424 Klik of tik om tekst in te voeren.Deeltaak 5: Een 
voorbeeldwerkstuk tekenen in sketch up. Aan de hand van het 
gemaakte werkstuk een verkoopposter maken. Het werken en 
ontdekken hoe te werken met excell. 
 

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

Legenda: 

Dossiertoets / Voortgangstoets  

 *** Vorm  

Toets S Schriftelijk 

Leestoets M Mondeling 

Kijk- en luistertoets I Individueel 

Spreekvaardigheid G Groep 

Praktische opdracht  



   

Handelingsdeel  

Practicum  

Presentatie  

 

 

2021 - 2022 

 

Interieurbouw, stands en betimmering 

 

3BB en 3KB 

 

Algemene inleiding: 



   

De leerling leert in deze module betimmeringen ontwerpen en aanbrengen  
 
Behalve het handmatig bewerken, word ook gebruik gemaakt van machines. 
Alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal dienen op een veilige wijze te worden uitgevoerd. 
De vaardigheden die aan bod komen zijn: 

- Aftekenen 
- Zagen  
- Boren 
- Schuren 
- Monteren 
- Uitlijnen 
- Gips bewerken 

 
Tekeningen worden zowel op papier als met de computer vervaardigd. 

- Op papier wordt een isometrische schets gemaakt van een werkstuk. 
- Met de computer worden 2d en/of 3d tekeningen gemaakt van een werkstuk. 

 
Theoretisch gaan de ll zich de volgende vaardigheden zich eigen maken: 

- Tekening lezen en interpreteren 
- Een calculatie maken 
- Een werkplanning maken 
- Een offerte maken 

 
Het keuzevak maakt deel uit van het SE en telt voor 25% mee in het combinatiecijfer.  
Het keuzevak wordt in meerdere perioden aangeboden.  
Alle onderdelen dienen in de desbetreffende periode te worden afgerond. 

 

Eigen lesmateriaal 

 

Eigen lesmateriaal 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 

**Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 



   

T S 270 Theorie: K/BWI/4.1 
Toets. 
  

Computer 
rekenmachine 

PO I 540 Praktijk: K/BWI/4.1  en K/BWI/4.2 
Twee praktijkopdrachten maken volgens gegeven 
aanwijzingen. 
 
 

nee 

PO S/I 180 Verslag over de gemaakte werkstukken. K/BWI/4.1 
 

Computer 

PO S/I 225 Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les 
K/BWI/4.1 

computer 

Legenda: 

Dossiertoets / Voortgangstoets  

 *** Vorm  

Toets S Schriftelijk 

Leestoets M Mondeling 

Kijk- en luistertoets I Individueel 

Spreekvaardigheid G Groep 

Praktische opdracht  

Handelingsdeel  

Practicum  

Presentatie  

 

 

 

 



   

2021/2022 

 
  

Plaat en constructiewerk K/PIE/1  

  

4BB en 4KB  

  

Algemene inleiding: 



   

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 
 
 

-  Product maken K/PIE/1 
- werkzaamheden voorbereiden, machine en gereedschappen in- en afstellen, materialen bewerken en vervormen  

 verbinden van onderdelen en/deelproducten, meten en controleren van vervaardigde producten en afronden van uitgevoerde werkzaamheden. 
- Het maken van een uitslag 
- Plaat en profielmaterialen aan de hand van een werktekening aan elkaar verbinden 
- Een 2/3D werktekening maken van een opdracht 
- Het maken van een verslag 
- Het maken van open boek toets mbt metaal 

 
Het maken van een werkstuk wat vervaardigd is door het vervormen van metaal. Het werkstuk kunnen maken door aangeleverde werktekeningen te kunnen 
interpreteren van tekening naar werkstuk. Het maken van een uitslag van het werkstuk.  Het kunnen monteren van alle onderdelen van het werkstuk, zodat het volgens 
tekening is aangegeven. Het maken van een sketch up tekening van het werkstuk, of voorbeeld werkstuk. Het maken van een verslag. 
 
 
Het keuzevak maakt deel uit van het SE en telt voor 25% mee in het combinatiecijfer.  

 

Techniek op Maat 

 

Eigen opdrachten 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

**Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 



   

PO I 1820 Een product maken waar alle beschreven vaardigheden in 
terug komen K/PIE/1.1.1  tot 1.1.7 , 1.2, 1.4, 1.5 

Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

PO   I/S 90 Opdracht verslag maken, , Sketch up opdracht maken van een 
voorbeeld  

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

PO    I 225 Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les, 
calculeren K/PIE1/1.3 

Diverse audiovisuele 
middelen, 
rekenmachine 

1 

HD    I/S 225 Open boek toets mbt tot het algemene theorie metaalkennis 
K/PIE? 1.1 tot 1.5 

Boek V/G 

Legenda: 

Dossiertoets / Voortgangstoets  

 *** Vorm  

Toets S Schriftelijk 

Leestoets M Mondeling 

Kijk- en luistertoets I Individueel 

Spreekvaardigheid G Groep 

Praktische opdracht  

Handelingsdeel  

Practicum  

Presentatie  

 


