
   

Schooljaar: 2021/2022  

 

 

PTA voor het vak: Interieurbouw, stands en betimmering 

 

Leerjaar: 4BB en 4KB 

 

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. 

 

Gebruikte methode: Eigen lesmateriaal 

 

Ander lesmateriaal: Eigen lesmateriaal 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

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

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

1 en 2  DT T S/I 270 Theorie: K/BWI/4.1 
Toets. 
  

Computer 
rekenmachine 

1 

1 en 2 DT PO I 540 Praktijk: K/BWI/4.1  en K/BWI/4.2 
Twee praktijkopdrachten maken volgens gegeven 
aanwijzingen. 
 
 

nee 2 

1 en 2 
 

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

Computer 1 

1 en 2 DT 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 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 

 

 

PTA voor het vak: Plaat en constructiewerk K/PIE/1 

 

Leerjaar: 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.  

 

Gebruikte methode: Techniek op Maat 

 

Ander lesmateriaal: Eigen opdrachten 

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

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

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 



   

1-2 DT 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 

1-2 
 

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

Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

 1-2 DT PO I/S 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 

 1-2  HD    I/S 225 Open boek toets mbt tot het algemene theorie metaalkennis 
K/PIE? 1.1 tot 1.5 

Boek V/G 

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 

 

 

PTA voor het vak: Bewerken en verbinden van materialen K/PIE/2 

 

Leerjaar: 4BB en 4KB 

 

Algemene inleiding: 

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 

- Product maken P/PIE/2.1. 
- Product samenstellen P/PIE/2.2 
- Een product maken door het vervormen en scheiden van materialen en onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening. Dit door middel van 

Knippen, buigen, zwenkbuigen en 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 
- Onderdelen samen stellen door middel van MAG/hechtlassen, puntlassen en zacht solderen 
- 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, door middel van knippen, buigen, zwenkbuigen. Het werkstuk kunnen maken door 
aangeleverde werktekeningen te kunnen interpreteren van tekening naar werkstuk. Het kunnen monteren van alle onderdelen van het werkstuk, zodat het volgens 
tekening is aangegeven.  Maken van een uitslag van het werkstuk.  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.  

 

Gebruikte methode: Techniek op Maat 

 

Ander lesmateriaal: Eigen opdrachten 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

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

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

2-3 DT PO I 1820 Een product maken waar alle beschreven vaardigheden in 
terug komen. K/PIE/2.1 K/PIE/2. 

Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

2-3 DT PO I/S 90 Opdracht verslag maken Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

2-3 DT PO  I/S 225 Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les 
Calculeren, het uitrekenen van m2 prijzen van een 
staalopdracht. 

Diverse audiovisuele 
middelen  

1 

2-3  HD I/S 225 Open boek toets mbt tot het algemene theorie metaalkennis 
K/PIE/2.1 en 2.2 

Boek V/G 

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  

 

 

PTA voor het vak: Meubelmaken (1220) 

 

Leerjaar: 4BB en 4KB 

 

Algemene inleiding: 

De leerling leert in deze module hout te bewerken. 
 
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  
- Steken 
- Boren 
- Verlijmen  
- Schuren 
- monteren 

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

- Tekening lezen en interpreteren 
- Een calculatie maken 

 
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. 

 
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. 
 

 

Gebruikte methode: Eigen lesmateriaal 

 

Ander lesmateriaal: Eigen lesmateriaal 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

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

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

2 en 3 DT T S/I 270 Theorie:  
Toets  
K/BWI/16.1 

Computer 
rekenmachine 

1 

2 en 3 DT PO I 540 Praktijk: 
Het vervaardigen van een meubel volgens opdracht 
K/BWI/16.2 
  

nee 2 

2 en 3 
 

DT PO S/I 180 Verslag over de gemaakte werkstukken. 
K/BWI/16.1 en  K/BWI/16.2 

Computer 1 

2 en 3 DT PO S/I 225 Tekening lezen  
K/BWI/16.1 

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  

 



   

Schooljaar: 2021/2022 

 

 

PTA voor het vak: Bewerken en verbinden van materialen K/PIE/2 

 

Leerjaar: 4BB en 4KB 

 

Algemene inleiding: 

Leerlingen leren de volgende vaardigheden tijdens dit keuzevak: 
 

- Product maken P/PIE/2.1. 
- Product samenstellen P/PIE/2.2 
- Een product maken door het vervormen en scheiden van materialen en onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening. Dit door middel van 

Knippen, buigen, zwenkbuigen en 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 
- Onderdelen samen stellen door middel van MAG/hechtlassen, puntlassen en zacht solderen 
- 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, door middel van knippen, buigen, zwenkbuigen. Het werkstuk kunnen maken door 
aangeleverde werktekeningen te kunnen interpreteren van tekening naar werkstuk. Het kunnen monteren van alle onderdelen van het werkstuk, zodat het volgens 
tekening is aangegeven.  Maken van een uitslag van het werkstuk.  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.  

 

Gebruikte methode: Techniek op Maat 

 

Ander lesmateriaal: Eigen opdrachten 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

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

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

4-5 DT PO I 1820 Een product maken waar alle beschreven vaardigheden in 
terug komen. K/PIE/2.1 K/PIE/2. 

Diverse 
gereedschappen en 
machines 

1 

4-5 DT PO I/S 90 Opdracht verslag maken Diverse audiovisuele 
middelen 

1 

4-5 DT PO    I/S 225 Tekening lezen, het kennen en herkennen van technische 
tekeningen en toe kunnen passen tijdens de praktische les 
Calculeren, het uitrekenen van m2 prijzen van een 
staalopdracht. 

Diverse audiovisuele 
middelen  

1 

4-5  HD    I/S 225 Open boek toets mbt tot het algemene theorie metaalkennis 
K/PIE/2.1 en 2.2 

Boek V/G 

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  

 

 

PTA voor het vak: Meubelmaken (1220) 

 

Leerjaar: 4 KB, 4 BB en 4 LWT 

 

Algemene inleiding: 

De leerling leert in deze module hout te bewerken. 
 
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  
- Steken 
- Boren 
- Verlijmen  
- Schuren 
- monteren 

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

- Tekening lezen en interpreteren 
- Een calculatie maken 

 
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. 

 
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. 
 

 

Gebruikte methode: Eigen lesmateriaal 

 

Ander lesmateriaal: Eigen lesmateriaal 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4  

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

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

4,5 en 6 DT T S/I 270 Theorie:  
Toets  
K/BWI/16.1 

Computer 
rekenmachine 

1 

4,5 en 6 DT PO I 540 Praktijk: 
Het vervaardigen van een meubel volgens opdracht 
K/BWI/16.2 
  

nee 2 

4,5 en 6 DT PO S/I 180 Verslag over de gemaakte werkstukken. 
K/BWI/16.1 en  K/BWI/16.2 

Computer 1 

4,5 en 6 DT PO S/I 225 Tekening lezen  
K/BWI/16.1 

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  

 


