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Regius College vmbo-bb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: biologie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Thema 1 deel 3B: STEVIGHEID EN BEWEGING

Je leert:
- de namen van de botten van het skelet
- waar botten uit bestaan
- soorten botverbindingen
- bouw van een gewricht
- bouw / werking van spieren
- conditie en blessures

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja B41h BI/K
/8

1

Wk 45

Thema 4  deel 4B: VOEDING EN VERTERING

Je leert:
- welke soorten voedingsstoffen er zijn
- in welke voedingsmiddelen deze zitten

TSE 45 min 1 ja B42h BI/K
/9

BI/
K/9



- positieve en negatieve kanten van
micro-organismen met betrekking tot
voedselproductie/ziektes

- bouw en werking versteringsstelsel
- ziektes gerelateerd aan voedsel
- hoe je zetmeel aantoont

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

2

Wk 51

Thema 7 deel 4B 7e editie: OPSLAG /UITSCHEIDING/
BESCHERMING

Je leert:
- bouw en functie van de huid
- bouw en werking van de nieren
- taken van de lever
- werking afweer-/immuunsysteem
- homeostase en evenwicht in inwendig  milieu
- regulering van de bloedsuikerspiegel / diabetes

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja B43h BI/K
/10

- Basis doet geen Erfelijkheid



3

Wk 10

Thema 6 deel 3B: MENS EN MILIEU

Je leert:
- relaties tussen organismen en hun omgeving
- vaktaal; ecosysteem, producenten, consumenten,

reducenten
- functie reducenten in de kringloop omschrijven
- maken van een voedselketen / piramide van

aantallen en biomassa
- proces van fotosynthese plaatsen in groter geheel
- verschil en invloeden van biotische en abiotische

factoren benoemen

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja B45h BI/K
/7

Berekening eindcijfer schoolexamen: totaal van de 4 toetsen : 4 (B41h + B42h + B43h + B45h) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine De kerndoelen BI/K/1 en BI/K/2 komen terug in LOB.
BI/K/3 in de rest van het curriculum.



Regius College vmbo-kb                                Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: biologie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Thema 1 deel 3B: STEVIGHEID EN BEWEGING

Je leert:
- de namen van de botten van het skelet
- waar botten uit bestaan
- soorten botverbindingen
- bouw van een gewricht
- bouw / werking van spieren
- conditie en blessures

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja K41h BI/K
/8

1

Wk 45

Thema 4  deel 4B: VOEDING EN VERTERING

Je leert:
- welke soorten voedingsstoffen er zijn
- in welke voedingsmiddelen deze zitten

TSE 45 min 1 ja K42h BI/K
/9

BI/
K/9



- positieve en negatieve kanten van
micro-organismen met betrekking tot
voedselproductie/ziektes

- bouw en werking versteringsstelsel
- ziektes gerelateerd aan voedsel
- hoe je zetmeel aantoont

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

2

Wk 51

Thema 7 deel 4B 7e editie: OPSLAG / UITSCHEIDING /
BESCHERMING

Je leert
- bouw en functie van de huid
- bouw en werking van de nieren
- taken van de lever
- werking afweer-/immuunsysteem
- homeostase en evenwicht in inwendig  milieu
- regulering van de bloedsuikerspiegel / diabetes

Hiervoor
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja K43h BI/K
/10



2

Wk 5

Thema 3 deel 3A: ERFELIJKHEID

Je leert:
- termen en vaktaal genetica
- maken van kruisingsschema’s
- samenstelling DNA / genen
- oplossen van kruising vraagstukken
- geslachtsbepaling uitleggen

Hiervoor
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom
- stel je vragen aan de docent

TSE 45 min 1 ja K44h BI/K
/13

3

Wk 10

Thema 6 deel 3B: MENS EN MILIEU

Je leert:
- relaties tussen organismen en hun omgeving
- vaktaal; ecosysteem, producenten, consumenten,

reducenten
- functie reducenten in de kringloop omschrijven
- maken van een voedselketen / piramide van

aantallen en biomassa
- proces van fotosynthese plaatsen in groter geheel
- verschil en invloeden van biotische en abiotische

factoren benoemen

Hiervoor:
- lees je de basisstoffen van het hoofdstuk
- maak je de bijbehorende opdrachten
- om te leren gebruik je de site “biologiepagina.nl”
- om te leren gebruik je de samenvatting in

classroom

TSE 45 min 1 ja K45h BI/K
/7



- stel je vragen aan de docent

Berekening eindcijfer schoolexamen: totaal van de 5 toetsen : 5 (K41h + K42h + K43h + K44h + K45h) : 5

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine De kerndoelen BI/K/1 en BI/K/2 komen terug in LOB.
BI/K/3 in de rest van het curriculum.
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vak: BWI keuzedeel daken en kapconstructies
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/7.1
werkzaamheden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies
voorbereiden volgens het Bouwbesluit

hoe ga je dit leren:
1. de eigenschappen van toegepaste materiaalsoorten voor platte en

hellende daken beschrijven
2. balken en onderdelen in een kapconstructie en platdak benoemen
3. verschillende constructies voor hemelwaterafvoeren en

gootconstructies herkennen
4. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse

projectiemethode
5. een schets maken in isometrische projectie
6. werktekeningen lezen en interpreteren
7. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en

aanvullen

PSE 360 min 2 nee

B41

B41b

x



8. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een
werkplanning maken

eindtermen:
K/BWI/7.2
constructies voor platte daken en de randafwerking maken

hoe ga je dit leren:
1. balklagen aanbrengen, verankeren en verdelen op platenmaat
2. ravelingen en doorvoer constructies maken
3. dakplaten voor platte daken aanbrengen
4. oversteken voor platte daken maken en de randen afwerken
5. binnenrandafwerkingen aanbrengen en afvoer voor platte daken

maken

eindtermen:
K/BWI/7.3
constructies voor hellende daken met afwerking maken

hoe ga je dit leren:
1. een 2D-CAD tekening maken volgens de Amerikaanse

projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie
2. hulpspanten (uitslag) maken en verschillende typen spanten

stellen
3. hulpspanten (uitslag) maken
4. muurplaten en gordingen inclusief ravelingen en nokconstructie

stellen en maken
5. dakbeschot, tengels en panlatten aanbrengen
6. verschillende typen gootconstructies maken en aftimmeren
7. dakpannen, zowel beton als keramisch, verdelen, aanbrengen en

met hulpstukken de nok en randafwerking maken
8. zonnepanelen, of een simulatie daarvan, aanbrengen op een

dakbedekking voor een hellend dak NB alleen de montage, niet de
aansluiting



Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke
kennis, vaardigheden en houding.

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “daken en kapconstructies”. Je maakt alle
opdrachten en de oefentoetsen. Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om
de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja B41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer

{B41ah + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.
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vak: BWI keuzedeel daken en kapconstructies
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/7.1
werkzaamheden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies
voorbereiden volgens het Bouwbesluit

hoe ga je dit leren:
1. de eigenschappen van toegepaste materiaalsoorten voor platte en

hellende daken beschrijven
2. balken en onderdelen in een kapconstructie en platdak benoemen
3. verschillende soorten platte daken en dakbedekkingen

beschrijven en herkennen, met name koud-, warm-, omgekeerd
dak, kunststof-, warmtewerend-, bitumen-, sedum- en groendak

4. verschillende constructies voor hemelwaterafvoeren en
gootconstructies herkennen

5. kenmerken van verschillende typen spanten, zelfdragende
kapconstructies en isolerende dakplaten herkennen

6. beschrijven hoe zonnepanelen op hellende daken geplaatst
worden

7. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse

PSE 360 min 2 nee

K41

K41b

x



projectiemethode
8. een schets maken in isometrische projectie
9. werktekeningen lezen en interpreteren
10. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en

aanvullen
11. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een

werkplanning maken

eindtermen:
K/BWI/7.2
constructies voor platte daken en de randafwerking maken

hoe ga je dit leren:
1. balklagen aanbrengen, verankeren en verdelen op platenmaat
2. ravelingen en doorvoerconstructies maken
3. binnenrandafwerkingen aanbrengen en afvoer voor platte daken

maken

eindtermen:
K/BWI/7.3
constructies voor hellende daken met afwerking maken

hoe ga je dit leren:
1. een 2D-CAD tekening maken volgens de Amerikaanse

projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie
2. hulpspanten (uitslag) maken en verschillende typen spanten

stellen
3. hulpspanten (uitslag) maken
4. muurplaten en gordingen inclusief ravelingen en nokconstructie

stellen en maken
5. dakbeschot, tengels en panlatten aanbrengen
6. verschillende typen gootconstructies maken en aftimmeren
7. dakpannen, zowel beton als keramisch, verdelen, aanbrengen en

met hulpstukken de nok en randafwerking maken
8. zonnepanelen, of een simulatie daarvan, aanbrengen op een



dakbedekking voor een hellend dak NB alleen de montage, niet de
aansluiting

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “daken en kapconstructies”. Je maakt alle
opdrachten en de oefentoetsen. als je alles geleerd heb, ben je klaar om de
de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja K41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen
is het eindcijfer

{K41ah + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzedeel meubelmaken
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/16.1
de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens
gangbare eisen

hoe ga je dit leren:
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

eindtermen:

K/BWI/16.2

aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en

plaatmateriaal

PSE 360 min 2 nee

B41

B41b

x



hoe ga je dit leren:

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

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke
kennis, vaardigheden en houding.

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “meubelmaken”. Je maakt alle opdrachten
en de oefentoetsen. Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om  de
theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja B41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer.

{B41ah + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
De eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde

in maart en de vierde in mei.
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vak: BWI keuzevak interieurbouw stands en betimmering
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk:

eindtermen:
K/BWI/4.1
eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken

hoe ga je dit leren:
1. eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en met behulp

van ICT tekenen in 2D en 3D
2. een werktekening lezen en interpreteren
3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en

aanvullen
4. een calculatie en een offerte maken
5. eigenschappen en functies van gangbare plaatmaterialen

beschrijven
6. gangbare plaatmaterialen verwerken
7. bevestigingsmiddelen bepalen, herkennen en toepassen
8. randen van plaatmaterialen afwerken
9. sluitingen en beslagen aanbrengen
10. gangbare elektrische handgereedschappen en machines veilig

gebruiken

PSE 360 min 2 nee

K41

K41b

x



1, 2, 3
en 4

eindtermen:
K/BWI/4.2
volgens werktekeningen betimmeringen en stands ontwerpen en
aanbrengen in een ruimte

hoe ga je dit leren:

1. werktekeningen lezen en interpreteren
2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse

projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie
3. grondhout en rachels verdelen en aanbrengen
4. lambriseringen aanbrengen
5. plaatmateriaal en afwerking toepassen voor stands
6. sparingen maken voor wandcontactdozen en schakelmateriaal
7. plafondconstructies tegen een balklaag aanbrengen
8. de onderkant van de balklaag uitrachelen
9. een verlaagd plafond aanbrengen
10. plinten en lijstwerk aanbrengen

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “interieurbouw stands en betimmering”. Je
maakt alle opdrachten en de oefentoetsen.   Als je alles geleerd hebt, ben
je klaar om  de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja K41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer

{K41ah + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzedeel daken en kapconstructies
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/4.1
eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken

hoe ga je dit leren:
1. eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en met behulp

van ICT tekenen in 2D en 3D
2. een werktekening lezen en interpreteren
3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en

aanvullen
4. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een

werkplanning maken
5. een calculatie en een offerte maken
6. eigenschappen en functies van gangbare plaatmaterialen

beschrijven
7. gangbare plaatmaterialen verwerken
8. bevestigingsmiddelen bepalen, herkennen en toepassen
9. randen van plaatmaterialen afwerken
10. sluitingen en beslagen aanbrengen

PSE 360 min 2 nee

B41

B41b

x



11. gangbare elektrische handgereedschappen en machines veilig
gebruiken

eindtermen:
K/BWI/4.2
volgens werktekeningen betimmeringen en stands ontwerpen en
aanbrengen in een ruimte

hoe ga je dit leren:

1. werktekeningen lezen en interpreteren
2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse

projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie
3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en

werkplanning maken
4. een calculatie en offerte maken
5. grondhout en rachels verdelen en aanbrengen
6. lambriseringen aanbrengen
7. plaatmateriaal en afwerking toepassen voor stands
8. sparingen maken voor wandcontactdozen en schakelmateriaal
9. plafondconstructies tegen een balklaag aanbrengen
10. de onderkant van de balklaag uitrachelen
11. een verlaagd plafond aanbrengen
12. plinten en lijstwerk aanbrengen

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “interieurbouw, stands en betimmering”. Je
maakt alle opdrachten en de oefentoetsen.  Als je alles geleerd hebt, ben je
klaar om  de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja B41ah

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen
is het eindcijfer

{B41ah + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzevak interieurontwerp en design
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/19.1
een interieur ontwerpen

hoe ga je dit leren:
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. een werkplanning maken

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

hoe ga je dit leren:
1. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het

maken van interieurelementen beschrijven

PSE 360 min 2 nee

B41

B41b

x



2. het ontwerp in isometrische projectie schetsen
3. aan de hand van een werktekening een interieurelement maken

van hout, plaatmateriaal en kunststoffen
4. de juiste materialen en gereedschappen op een veilige wijze bij de

uitvoering gebruiken

eindtermen:
K/BWI/19.3
interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren

hoe ga je dit leren:
1. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het

maken van decoraties in een interieur en voor interieurelementen
beschrijven

2. een interieur en bijbehorende interieurelementen decoreren

eindtermen:
K/BWI/19.4
een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten en
monteren

hoe ga je dit leren:
1. een inschatting van tijd en materiaal maken
2. geschikte software kiezen en het ontwerp op de juiste wijze

aanleveren
3. tekst en een logo invoeren in een softwareprogramma
4. bestanden gereed maken voor verzending naar de plotter
5. bestanden op de juiste wijze archiveren
6. plotter op de juiste wijze instellen en plotten
7. halfproduct assembleren en klaar maken voor montage
8. tekst en logo monteren op een ondergrond
9. de juiste materialen en gereedschappen veilig gebruiken
10. het werkstuk opleveren



1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “interieurontwerp en design”. Je maakt alle
opdrachten en de oefentoetsen.  Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om
de theoretische eindtoets te maken.

TSO 60 min 1 ja B41ah

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer

{B41ah + (B41bx2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
De eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde

in maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-kb                                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzevak meubelmaken
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/16.1
de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens
gangbare eisen

hoe ga je dit leren:
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

eindtermen:
K/BWI/16.2
aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en
plaatmateriaal

PSE 360 min 2 nee

K41

K41b

x



hoe ga je dit leren:
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

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke
kennis, vaardigheden en houding.

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “meubelmaken”. Je maakt alle opdrachten
en de oefentoetsen. Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om de de
theoretische eindtoets te maken.

TSO 60 min 1 ja K41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen
is het eindcijfer

{K41ah + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in



maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzevak onderhoud en schilderwerk
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/14.1
houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en
uitvoeren

hoe ga je dit leren:
1. de staat van een houtachtige ondergrond beoordelen
2. periodiek onderhoud uitvoeren aan houtachtige ondergronden
3. houtrot verwijderen door middel van frezen
4. houtrotreparatie uitvoeren met een 2-componenten vulmiddel

volgens de verwerkingsvoorschriften
5. met gangbare gereedschappen en materialen houtachtige

ondergronden voorbehandelen, repareren, voorlakken en
aflakken

eindtermen:
K/BWI/14.2
Deeltaak: steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan
opstellen en uitvoeren

PSE 360 min 2 nee

B41

B41b

x



hoe ga je dit leren:
1. de staat van een steenachtige ondergrond beoordelen
2. periodiek onderhoud uitvoeren aan steenachtige ondergronden
3. met gangbare gereedschappen en materialen steenachtige

ondergronden voorbehandelen, repareren en voorzien van een
muurverf

eindtermen:
K/BWI/14.3
metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen voorbehandelen,
repareren en afwerken

hoe ga je dit leren:
1. de staat van een metaalachtige en kunststoffen ondergronden

beoordelen
2. metaalachtige en kunststoffen ondergronden voorbehandelen

ontroesten en primeren
3. metaalachtige en kunststoffen ondergronden repareren
4. metaalachtige en kunststoffen ondergronden afwerken
5. een werkplanning maken
6. afvalstoffen verantwoord verwerken en afvoeren

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “onderhoud en schilderwerk”. Je maakt alle
opdrachten en de oefentoetsen.  Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om
de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja B41ah x

Berekening eindcijfer: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is het eindcijfer {B41ah + (B41Bx2)} : 3

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-kb                                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzevak onderhoud en schilderwerk
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/14.1
houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en
uitvoeren

hoe ga je dit leren:
1. de staat van een houtachtige ondergrond beoordelen
2. een rapport opstellen met de belangrijkste

onderhoudsaanbevelingen
3. een onderhoudsplan opstellen
4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een

opdrachtgever communiceren
5. periodiek onderhoud uitvoeren aan houtachtige ondergronden
6. houtrot verwijderen door middel van frezen
7. houtrotreparatie uitvoeren met een 2-componenten vulmiddel

volgens de verwerkingsvoorschriften
8. met gangbare gereedschappen en materialen houtachtige

ondergronden voorbehandelen, repareren, voorlakken en
aflakken

PSE 360 min 2 nee

K41

K41b

x



eindtermen:
K/BWI/14.2 Deeltaak: steenachtige ondergronden beoordelen en een
behandelplan opstellen en uitvoeren

hoe ga je dit leren:

1. de staat van een steenachtige ondergrond beoordelen
2. een rapport opstellen met de belangrijkste

onderhoudsaanbevelingen
3. een onderhoudsplan opstellen
4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een

opdrachtgever communiceren
5. periodiek onderhoud uitvoeren aan steenachtige ondergronden
6. met gangbare gereedschappen en materialen steenachtige

ondergronden voorbehandelen, repareren en voorzien van een
muurverf

eindtermen:
K/BWI/14.3
metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen voorbehandelen,
repareren en afwerken

hoe ga je dit leren:
1. de staat van een metaalachtige en kunststoffen ondergronden

beoordelen
2. metaalachtige en kunststoffen ondergronden voorbehandelen

ontroesten en primeren
3. metaalachtige en kunststoffen ondergronden repareren
4. metaalachtige en kunststoffen ondergronden afwerken
5. een werkplanning maken
6. afvalstoffen verantwoord verwerken en afvoeren



2 Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “onderhoud en schilderwerk”. Je maakt alle
opdrachten en de oefentoetsen. Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om
de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 nee K41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen
is het eindcijfer

{K41ah + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzevak wandafwerking
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 PvB

Praktijk

eindtermen
P/BWI/1.1
een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces
organiseren conform geldende wet- en regelgeving

hoe ga je dit leren:
1. een eenvoudige calculatie en een offerte maken voor onderdelen

van een kleinschalig bouwproject
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

eindtermen:
P/BWI/1.2
ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren en
uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening en bestek

PSE 360 min 2 nee

B41

B41b

x



hoe ga je dit leren:
1. gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen
2. aan de hand van bouwvoorbereidingstekeningen 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

eindtermen:
P/BWI/1.3
profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil
aanbrengen aan de hand van werktekeningen

hoe ga je dit leren:
1. stelwerkzaamheden voorbereiden
2. de koppenmaat en lagenmaat bepalen en afschrijven
3. metselprofielen stellen voor een halfsteensmuur en een

spouwmuur
4. binnendeurkozijnen stellen
5. gangbare gereedschappen en hulpmiddelen toepassen

1, 2, 3
en 4

Theorie
Je maakt online het hoofdstuk “wandafwerking”. Je maakt alle opdrachten
en de oefentoetsen.  Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om  de
theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja B41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer

{B41ah + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PVB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-kb                                           Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI keuzevak wandafwerking
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/12.1
een dunpleister aanbrengen

hoe ga je dit leren:
1. een werkvolgorde bepalen voor het voorbehandelen en afwerken

van de wand
2. een materiaalstaat en een calculatie maken
3. gipsplaten voorbehandelen en systematisch afwerken met

dunpleister
4. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken

eindtermen:
K/BWI/12.2
gipspleister aanbrengen op metselwerk en afwerken met sierpleister

PSE 360 min 2 nee

K41

K41b

x



hoe ga je dit leren:
1. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en

materialen kiezen
2. een werkplek afdekken en afplakken
3. een gemetselde wand voorbehandelen voor afwerking met

gipspleister
4. gipspleister aanbrengen en afwerken
5. werken met opbreng-, rij- en afwerkgereedschappen
6. een wand voorbehandelen en afwerken met sierpleister
7. de werkplek opruimen
8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste

wijze afvoeren

eindtermen:
K/BWI/12.3
sierpleister met figuur aanbrengen en stucstop op dunpleister aanbrengen

hoe ga je dit leren:
1. een sjabloon met figuur maken en op de muur aanbrengen
2. de figuur met sierpleister volgens maatvoering afplakken,

voorbehandelen en maken
3. werken met opbreng- en afwerkgereedschappen
4. stucstop op dunpleister aanbrengen en in geheel verwerken

eindtermen:
K/BWI/12.4
behang aanbrengen

hoe ga je dit leren:
1. een materiaalstaat en een calculatie maken
2. de werkvolgorde, materialen en gereedschappen bepalen voor

het aanbrengen van glasweefsel
3. een werkplek veilig inrichten en afdekken
4. oude behanglagen of glasweefsel verwijderen
5. een wand repareren en egaliseren voor nieuwe afwerking



6. glasweefsel aanbrengen met behulp van de juiste materialen en
gereedschappen

7. een banenplan maken voor behang
8. gangbaar behang met rapport aanbrengen met behulp van de

juiste materialen en gereedschappen
9. de werkplek opruimen
10. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste

wijze afvoeren
11. het werk controleren aan de hand van de kwaliteitseisen en

opleveren

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “wandafwerking”. Je maakt alle opdrachten
en de oefentoetsen.  Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om  de
theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja K41ah x

Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer

{K41ah + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PvB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College vmbo-kb                                           Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: BWI profielvak interieurontwerp en design
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1, 2, 3
en 4

PvB

Praktijk

eindtermen:
K/BWI/19.1
een interieur ontwerpen

hoe ga je dit leren:
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. een werkplanning maken
6. een werkplanning en kostencalculatie maken

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

PSE 360 min 2 nee

K41

K41b

x



hoe ga je dit leren:
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

eindtermen:
K/BWI/19.3
interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren

hoe ga je dit leren:
1. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het

maken van decoraties in een interieur en voor interieurelementen
beschrijven

2. een ontwerp voor decoratie presenteren met behulp van een
presentatieprogramma en motiveren

3. een calculatie voor een interieur en decoraties maken
4. een interieur en bijbehorende interieurelementen decoreren
5. het interieur en het interieurelement opleveren door het te

presenteren en de gemaakte keuzes te motiveren

eindtermen:
K/BWI/19.4
een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten en
monteren

hoe ga je dit leren:
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

eindtermen:
K/BWI/19.5
een digitaal bestand opmaken, printen en monteren

hoe ga je dit leren:
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

1, 2, 3
en 4

Theorie:
Je maakt online het hoofdstuk “interieurontwerp en design”. Je maakt alle
opdrachten en de oefentoetsen.  Als je alles geleerd hebt, ben je klaar om
de theoretische eindtoets te maken.

TSE 60 min 1 ja K41ah x



Berekening eindcijfer schoolexamen: gemiddelde cijfer van de 4 keuzedelen is
het eindcijfer

{K41ah + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: Per periode wordt 1 keuzedeel afgerond. Dit gebeurt in carrouselvorm.
de eerste PvB vindt plaats in november, de tweede in januari, de derde in

maart en de vierde in mei.



Regius College Beroepsgericht                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: D&P digispel (DISP)
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 PvB 1
Theorie werkboek EDU4all Digispel Deel A en B

Deel A:
● verschillende functies binnen

gameontwikkeling kunnen benoemen en
uitleggen

● verschillende game-elementen kunnen
benoemen

● gameprincipes kunnen benoemen
● behoefte opdrachtgever in beeld brengen
● aangeven wat een spel goed maakt
● spelmechanismen kunnen beschrijven
● speltypen kunnen benoemen

Deel B:
● functioneel ontwerp kunnen maken
● functionaliteiten van een game bepalen
● storyboard ontwikkelen
● karakters en achtergronden schetsen
● interface van game uitwerken

PvB 40 min 1 ja B41h
K41h

x K/DP/1.1
K/DP/1.2
K/DP/1.3



1 Praktijk:

game maken
1. een spelvorm kiezen die bij de wensen past
2. een (deel van een) verhaal voor een spel bedenken
3. aan de hand van instructies een

storyboard/concept op papier samenstellen
4. spel in een thema uitwerken
5. spel idee uitwerken in Scratch (scratch.mit.edu)

a. meerdere sprites gebruiken in het spel
6. elementen in het spel toelichten
7. Scratch project basis beweging
8. Scratch project zwaartekracht
9. Scratch project puntentelling

a. project idee uitgewerkt in concept op
papier

10. Scratch project geluidseffecten
a. project idee uitgewerkt in concept op

papier

PvB 120 min 1 ja B41h
K41h

x

2 PvB 2
Theorie werkboek EDU4all Digispel Deel A, B, C en D

Deel A:
● verschillende functies binnen

gameontwikkeling kunnen benoemen en
uitleggen

● verschillende game-elementen kunnen
benoemen

● gameprincipes kunnen benoemen
● behoefte opdrachtgever in beeld brengen
● aangeven wat een spel goed maakt
● spelmechanismen kunnen beschrijven
● speltypen kunnen benoemen

PvB 40 min 2 B42
K42

x K/DP/1.1
K/DP/1.2
K/DP/1.3

K/DP/1.3.4
K/DP/1.3.5

https://scratch.mit.edu/


Deel B:
● functioneel ontwerp kunnen maken
● functionaliteiten van een game bepalen
● storyboard ontwikkelen
● karakters en achtergronden schetsen
● interface van game uitwerken

Deel C:
● verschillende objecten in een spel

benoemen en aanpassen
● een sprite maken
● een game kunnen presenteren

Deel D:
● een spel kunnen bijstellen
● ideeën in presentatie kunnen toelichten

en presenteren

2 Praktijk:

game maken:
● de wensen en eisen van een opdrachtgever

inventariseren
● een spelvorm kiezen die bij de wensen past
● een (deel van een) verhaal voor een spel bedenken
● aan de hand van instructies een

storyboard/concept op papier samenstellen
● spel in een thema uitwerken
● spel idee uitwerken in Scratch (scratch.mit.edu)

○ meerdere sprites gebruiken in het spel
● elementen in het spel toelichten
● het spel uittesten
● het ontwikkelde spel bijstellen
● de opdracht presenteren aan de opdrachtgever en

toelichten van de keuzes

PvB 120 min 2 B42
K42

x

https://scratch.mit.edu/


Scratch project platformspel
○ concept
○ geluidseffecten
○ zwaartekracht
○ puntentelling

● project ideeën voorleggen en reactie verwerken
● project idee uitgewerkt in concept op papier
● Scratch project gepresenteerd aan klas

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41h + (B42 x 2)} : 3
{K41h + (K42 x 2)} : 3

Bijzonderheden:



Regius College Beroepsgericht                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: D&P marketing / webshop
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 PvB 1
Leren werkboek onderdeel A en B Marketing Edu4all

Onderzoek winkelformule en  verbeteren,  interview maken
verslag maken en presenteren

TSE

PSE

60 min

270 min

1

ja

nee

K41h
B41h

x K/EO/1.1
/1.2

2 PvB 2
Leren werkboek onderdeel A en B Webshop Edu4all

Maken en ontwerpen van een webshop waarin kandidaat
onderdelen van K/EO/6.2 toepast

TSE

PSE

60 min

405 min

2
ja

nee

K42h
B42h

x K/EO/6.1
/6.2

Berekening eindcijfer schoolexamen: basis {B41h + (B42h x 2)} : 3
kader {K41h + (K42h x 2)} : 3

Bijzonderheden:



Regius College Beroepsgericht                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: D&P geüniformeerde dienstverlening (UNIF)
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren
en hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

nov/dec
2022

- Leren: Deel A en B uit het werkboek, en de reader Schriftelijk 90 min 1 ja B41h
K41h

K/D&P/6.3
K/D&P/6.2

nov/dec
2022

- Conditietest, krachtcircuit, brand en sluitronde en
vluchtroute tekenen, EHBO test

Praktisch 90 min 1 nee B41
K41

K/D&P/6.1

mrt/apr
2023

- Leren: Deel C en D uit het werkboek, en de reader Schriftelijk 90 min 2 ja B42h
K42h

K/D&P/6.4
K/D&P/6.5

mrt/apr
2023

- 112 melding doen, Navo alfabet test, EHBO en
hindernisbaan

Praktisch 90 min 2 nee B42
K42

K/D&P/6.2
K/D&P/6.3

Berekening eindcijfer schoolexamen: basis {B41h + (B42h x 2)} : 3
kader {K41h + (K42h x 2)} : 3

Bijzonderheden:



Regius College Beroepsgericht                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: D&P ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten (OSBA)
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 - maken van de opdracht je favoriete sport
- wedstrijdschema’s
- warming up en cooling down
- fitness
- leren via reader PvB1

PvB 90 min 1 ja B41h
K41h

K/ZW/11.1
K/ZW/11.3

1 - les maken en uitvoeren eigen klas PvB 90 min 1 nee B41
K41

2 maken van een theoretische toets met daarin:
- opdracht zeskamp
- opdracht sportblessures
- leren via reader PvB 2

PvB 90 min 2 ja B42h
K42h

K/ZW/11.2
K/ZW/11.4

2 maken van een praktische toets met daarin:
- les maken en uitvoeren basisschool
- optreden als jury tijdens praktijklessen

PvB1 90 min 2 nee B41
K41

K/ZW/11.5

Berekening eindcijfer schoolexamen: basis {B41h + (B42h x 2)} : 3
kader {K41h + (K42h x 2)} : 3

Bijzonderheden:





Regius College Beroepsgericht                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: D&P voeding en beweging
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Het maken van een theoretische toets waarvoor je kennis
hebt van:

- biologisch eten
- werken met de schijf van vijf
- energie en calorieën
- eiwitten
- vetten
- koolhydraten

PvB 45 min 1 ja K41h

B41h

x K/DP/4.1

1 - een plantaardig voedingsmiddel produceren en
verkopen

- meedoen aan de georganiseerde
bewegingsactiviteiten

- bereiden van een gezonde maaltijden

PvB 60 min 1 nee K41

B41

x K/DP/4.2

2 Het maken van een theoretische toets waarvoor je kennis
hebt van:

- plantaardige voeding
- cholesterol
- snijtechnieken/bereidingstechnieken en hygiëne
- eiwitten
- herstelvoeding
- etiketten en herkomst voedingsmiddelen

PvB 45 min 2 ja K42h

B42h

x k/DP/4.1
en

K/DP/4.2
en

K/DP/4.3



- bereidingstechnieken
- bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen

2 - het organiseren van een bewegingsactiviteit in de
open lucht

- meedoen aan de georganiseerde
bewegingsactiviteiten

- het bereiden van gezonde maaltijden

PvB 60 min 2 nee K42
of

B42

x K/DP/4.2
en

K/DP/4.3

Berekening eindcijfer schoolexamen: basis {B41h + (B42h x 2)} : 3
kader {K41h + (K42h x 2)} : 3

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Duits
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Persoonlijke correspondentie
- je oefent met het schrijven van informele mails/brieven, lezen van
mails/brieven, oefenen gebruik woordenboek

- lesmateriaal: reader persoonlijke correspondentie in classroom
- tijdens het SE Persoonlijke correspondentie  mag je gebruik maken van
een woordenboek NE-DU

TSE 90 min 1 ja B43h MVT
/B/7

2

Wk 51

SE leesvaardigheid
- je oefent met het lezen van diverse teksten betreffende verschillende
onderwerpen. Deze zijn grotendeels terug te vinden in classroom

- (Cito) leesopdrachten oefenen op examen oefensites
- oefenen gebruik woordenboek en diverse soorten vragen zoals multiple
choice en open vragen

- tijdens het SE leesvaardigheid  mag je gebruik maken van een
woordenboek DU-NE

TSE 45 min 1 ja B42h MVT
/B/4

MVT/
B/4

2

Wk 5

SE Kijk/luister
- je oefent met luisteren en kijk/luisteren van diverse teksten/programma’s
met verschillende accenten en evt. bijgeluiden in de Duitse taal met
multiple choice vragen ter controle van het begrijpen van de taal in o.a.
Duitstalige radio / tv / film zonder Nederlandse ondertiteling

- (Cito) luister- & kijkopdrachten oefenen op examen oefensites

TSE 60 min 1 ja B41h MVT
/B/5

MVT/
B/5



3

Wk 10

SE spreekvaardigheid
- je bereidt je voor door het maken van een werkstuk (onderwerp in
overleg met docent) en dan presenteer je dit  waarbij ook vragen in het
Duits worden gesteld

- hierbij worden verschillende vaardigheden gebruikt als praten, lezen en
schrijven en daarnaast nog gebruik woordenboek. Cijfer wordt gebaseerd
het mondelinge gedeelte

- lesmateriaal in classroom

MSE 30 min
per

tweetal

1 nee B44 MVT
/B/6

3

Wk 14

Verplicht handelingsdeel mediadossier + kerstmarkt (of vervangende
opdracht). Elk onderdeel moet minstens een V zijn

Maken van een mediadossier op basis van lezen en kijken/luisteren naar
films

Voor kerstmarkt (of vervangende opdracht) is er een reader in classroom

HD 1 lesuur
per

week

O/V/G nee B45 MVT
/B/3

MVT/
B/3
t/m

7

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-kb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Duits
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Persoonlijke correspondentie
- je oefent met het schrijven van informele mails/brieven, lezen van
mails/brieven, oefenen gebruik woordenboek

- lesmateriaal: reader persoonlijke correspondentie in classroom
- tijdens het SE Persoonlijke correspondentie mag je gebruik maken van
een woordenboek NE-DU

TSE 90 min 1 ja K43h MVT
/K/7

2

Wk 50

SE leesvaardigheid
- je oefent met het lezen van diverse teksten betreffende verschillende
onderwerpen. Deze zijn grotendeels terug te vinden in classroom

- (Cito) leesopdrachten oefenen op examen oefensites
- oefenen gebruik woordenboek en diverse soorten vragen zoals multiple
choice en open vragen

- tijdens het SE leesvaardigheid  mag je gebruik maken van een
woordenboek DU-NE

TSE 45 min 1 ja K42h MVT
/K/4

MVT/
K/4

2

Wk 5

SE Kijk/luister
- je oefent met luisteren en kijk/luisteren van diverse teksten/programma’s
met verschillende accenten en evt. bijgeluiden in de Duitse taal met
multiple choice vragen ter controle van het begrijpen van de taal in o.a.
Duitstalige radio / tv / film zonder Nederlandse ondertiteling

- (Cito) luister- & kijkopdrachten oefenen op examen oefensites

TSE 60 min 1 ja K41h MVT
/K/5

MVT/
K/5



3

Wk 10

SE spreekvaardigheid
- je bereidt je voor door het maken van een werkstuk (onderwerp in
overleg met docent) en dan presenteer je dit  waarbij ook vragen in het
Duits worden gesteld

- hierbij worden verschillende vaardigheden gebruikt als praten, lezen en
schrijven en daarnaast nog gebruik woordenboek. Cijfer wordt gebaseerd
op het mondelinge gedeelte

- lesmateriaal in classroom

MSE 30 min
per

tweetal

1 nee K44 MVT
/K/6

3

Wk 14

Verplicht handelingsdeel mediadossier + kerstmarkt (of vervangende
opdracht). Elk onderdeel moet minstens een V zijn.

Maken van een mediadossier op basis van lezen en kijken/luisteren naar
films

Voor kerstmarkt (of vervangende opdracht) is er een reader in classroom

HD 1 lesuur
per

week

O/V/G nee K45 MVT
/K/3

MVT/
K/3
t/m

7

Berekening eindcijfer schoolexamen (K41h + K42h + K43h + K44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-bb                            Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: economie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1
Wk 45

Consumptie/Consumentenorganisaties en Recht
Hoofdstuk 2 + SE stof

TSE 45 min 1 ja B41h x

2
Wk 51

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H3) + SE stof

TSE 45 min 1 ja B42h x

2
Wk 5

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H4) + SE stof

TSE 45 min 1 ja B43h x

3
Wk 10

Handelingsdeel
(Milieu, Overheid en Verzekeren, zie classroom) + SE stof

- collage milieu maken

HD 90 min O/V/G ja B44 x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B35h + B41h + B42h + B43h) : 4

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: NaSk
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1
Wk40

Consumptie/Consumentenorganisaties en Recht
Hoofdstuk 2 + SE stof

TSE 45 min 1 ja K41h x

1
Wk45

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H3) + SE stof

TSE 45 min 1 ja K42h x

2
Wk5

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H4) + SE stof

TSE 45 min 1 ja K43h x

3
Wk10

Handelingsdeel (Milieu, Overheid en Verzekeren) + SE stof
- collage milieu maken

HD O/V/G ja K44 x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K35h + K41h + K42h + K43h) : 4

Bijzonderheden: SE stof zie toereiking SLO



Regius College vmbo-bb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Kijk/luister
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en
luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse
ondertiteling

- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en
leer je verschillende accenten verstaan.

TSE 60 min 1 ja B41h MV
T/B
/5

MV
T/B
/5

1

Wk 45

SE leesvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw leesvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het lezen van
artikelen/boeken/websites/(Cito)leesopdrachten

TSE 45 min 1 ja B42h MV
T/B
/4

MV
T/B
/4



over verschillende onderwerpen
- te oefenen met het gebruik van het woordenboek

Tijdens het oefenen krijg je verschillende soorten vragen.
Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google
Classroom.

Tijdens het SE Leesvaardigheid mag je gebruik maken van
een woordenboek EN-NE.

2

Wk 5

SE Persoonlijke correspondentie
Voor dit schoolexamen oefen je jouw schrijfvaardigheid
door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning

- het schrijven van verschillende teksten
- te oefenen in het gebruik van het woordenboek
- te oefenen in het maken van goede zinnen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google
Classroom. Tijdens het SE Persoonlijke correspondentie mag
je gebruik maken van een woordenboek NE-EN.

TSE 90 min 1 ja B43h MV
T/B
/7

3

Wk 10

SE Gespreksvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw gespreksvaardigheid
door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning

- te spreken over jezelf / familie / vakanties / school /
vervolgopleiding

- foto’s te beschrijven en je mening daarover te
geven of een verhaal erbij te vertellen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google

MSE 15 min
per

tweetal

1 nee B44 MV
T/B
/6



Classroom.

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44) : 4

Bijzonderheden: MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-kb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Kijk/luister
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse ondertiteling
- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en leer je
verschillende accenten verstaan.

TSE 60 min 1 ja K41h MVT
/K/5

MVT/
K/5

1

Wk 45

SE leesvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw leesvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het lezen van artikelen/boeken/websites/(Cito)leesopdrachten
over verschillende onderwerpen

- te oefenen met het gebruik van het woordenboek

TSE 45 min 1 ja K42h MVT
/K/4

MVT/
K/4



Tijdens het oefenen krijg je verschillende soorten vragen. Veel van de
oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom.

Tijdens het SE Leesvaardigheid mag je gebruik maken van een
woordenboek EN-NE.

2

Wk 5

SE Persoonlijke correspondentie
Voor dit schoolexamen oefen je jouw schrijfvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning

- het schrijven van verschillende teksten
- te oefenen in het gebruik van het woordenboek
- te oefenen in het maken van goede zinnen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom. Tijdens
het SE Persoonlijke correspondentie mag je gebruik maken van een
woordenboek NE-EN.

TSE 90 min 1 ja K43h MVT
/K/7

3

Wk 10

SE Gespreksvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw gespreksvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning

- te spreken over jezelf / familie / vakanties / school /
vervolgopleiding

- foto’s te beschrijven en je mening daarover te geven of een
verhaal erbij te vertellen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom.

MSE 15 min
per

tweetal

1 nee K44 MVT
/K/6

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h + K42h + K43h + K44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: MVT/K/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.



Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-bb                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR bijzondere keuken
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

PvB 1

Theorie hoofdstuk 1 t/m 3
Nederland
Frankrijk
Italië

TSE 20 min 1 ja B41ah

1 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee B41b

2
K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

TSE 20 min 1 ja B42ah



PvB 2
een bijdrage leveren aan het beheren aan horecaproducten
voor de bijzondere keuken

Theorie hoofdstuk 4 t/m 7
Spanje
UK/ Engeland
Azië
Streetfood

2 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR bijzondere keuken
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

PvB 1

Theorie hoofdstuk 1 t/m 3
Nederland
Frankrijk
Italië

TSE 20 min 1 ja K41ah

1 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee K41b

2 K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

TSE 20 min 1 ja K42ah



PvB 2
een bijdrage leveren aan het beheren aan horecaproducten
voor de bijzondere keuken

Theorie hoofdstuk 4 t/m 7
Spanje
UK/ Engeland
Azië
Streetfood

2 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR evenementen
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

4.1 mede organiseren van en assisteren bij een evenement
4.2 assisteren bij een evenement

1 Theorie:
Hoofdstuk 1, 2 en 3

1. welkom in de wereld van de recreatie
2. evenementen en recreatie
3. het organiseren van een evenement

TSE 20 min 1 ja B41ah

1 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken

PvB 240 min 2 nee B41b

2 Theorie:
Hoofdstuk 4 en 5

1. het uitvoeren van een evenement
2. het Themadiner

TSE 20 min 1 ja B42ah



2 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken
- promotie
- opbouw evenement
- bijdrage activiteiten
- afbouw evenement
- communicatie
- evalueren en verslaan

PvB 240 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR evenementen
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

4.1 mede organiseren van en assisteren bij een evenement
4.2 assisteren bij een evenement

1 Theorie:
Hoofdstuk 1, 2 en 3

1. welkom in de wereld van de recreatie
2. evenementen en recreatie
3. het organiseren van een evenement

TSE 20 min 1 ja K41ah

1 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken

PvB 240 min 2 nee K41b

2 Theorie:
Hoofdstuk 4 en 5

1. het uitvoeren van een evenement
2. het Themadiner

TSE 20 min 1 ja K42ah



2 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken
- promotie
- opbouw evenement
- bijdrage activiteiten
- afbouw evenement
- communicatie
- evalueren en verslaan

PvB 240 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR gastheer specialisatie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

In een meer complexe praktijkomgeving service en advies
verlenen aan diverse type gasten. Omgaan met
gedifferentieerde vragen en bijbehorende
serveertechnieken uitvoeren

1. Wat moet je kennen?

Gastheerschap, wat heb je ervoor nodig?

Theorie:
- hoofdstuk 1 communicatie
- hoofdstuk 2 drankenkennis: koffie en thee
- hoofdstuk 3 drankenkennis: wijn en bier
- hoofdstuk 4 gedestilleerd en cocktails

TSE 20 min 1 ja K41ah 1

1 Wat ga je leren?

Praktijk:
- menukaart ontwikkelen
- productherkenning
- mastiek en mise-en-place
- gastencontact
- serveermethodes

PvB 1 240 min 2 nee K41b 1



2 Wat moet je kennen en kunnen?

Wat ga je hiervoor doen:

Theorie:
- hoofdstuk 5 drankadvies geven
- hoofdstuk 6 serveertechnieken
- hoofdstuk 7 etiquette

TSE 20 min 1 ja K42ah 2

2 Praktijk:
- menukaarten maken
- bijverkoop
- mastiek en mise-en-place
- gastencontact
- serveermethodes

PvB 240 min 2 nee K42b 2

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR keukenspecialisatie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

K/HBR/3.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten

K/HBR/3.2
gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe*
situatie, zoals minimaal een viergangenmenu

1 Theorie:
Hoofdstuk 1, 2 en 3

1. welkom in de wereld van de recreatie
2. evenementen en recreatie
3. het organiseren van een evenement

TSE 20 min 1 ja B41ah

1 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken

PvB 240 min 2 nee B41b

2 Theorie:
Hoofdstuk 4 en 5

TSE 20 min 1 ja B42ah



1. het uitvoeren van een evenement
2. het themadiner

2 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken
- promotie
- opbouw evenement
- bijdrage activiteiten
- afbouw evenement
- communicatie
- evalueren en verslaan

PvB 240 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR keukenspecialisatie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

K/HBR/3.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten

K/HBR/3.2
gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe*
situatie, zoals minimaal een viergangenmenu

1 theorie hfdst 1 t/m 2
- ingrediënten
- voorgerechten

TSE 20 min 1 ja K41ah

1 - bereiden en doorgeven van  gerechten in een meer
complexe situatie

PvB 240 min 2 nee K41b

2 theorie hfdst 3 t/m 5
- hoofdgerechten en bijgerechten
- nagerechten
- mise-en-place maken

TSE 20 min 1 ja K42ah

2 - bereiden en doorgeven van  gerechten in een meer
complexe situatie

PvB 240 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2



Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR patisserie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

Aanleren van vaardigheden van eenvoudige/complexe
gebakjes, taarten en bonbons

1

nov

Theorie

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 1 Wat is patisserie
- hoofdstuk 2 Chocolade
- hoofdstuk 3 Wat is Marsepein
- hoofdstuk 4 Methode schuim

TSE 20 min 1 ja B41ah

1

nov

Praktijk
- het maken van parfait, mousse en bavarois
- producten gemaakt van korstdegen,

gebakjes en taartjes

PvB 180 min 2 nee B41b

2

apr

Theorie:

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 5 Beslagen
- hoofdstuk 6 IJsbereidingen
- hoofdstuk 7 Pudding, Bavarois

TSE 20 min 1 ja B42ah



2

apr

Praktijk:
- het maken schuimtaarten en -gebakjes
- het maken kapseltaarten en -gebakjes

PvB 180 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR patisserie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

Aanleren van vaardigheden van eenvoudige/complexe
gebakjes, taarten en bonbons

1

nov

Theorie

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 1 Wat is patisserie
- hoofdstuk 2 Chocolade
- hoofdstuk 3 Wat is Marsepein
- hoofdstuk 4 Methode schuim

TSE 20 min 1 ja K41ah

1

nov

Praktijk
- het maken van parfait, mousse en bavarois
- producten gemaakt van korstdegen,

gebakjes en taartjes

PvB 180 min 2 nee K41b

2

apr

Theorie:

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 5 Beslagen
- hoofdstuk 6 IJsbereidingen
- hoofdstuk 7 Pudding, Bavarois

TSE 20 min 1 ja K42ah



2

apr

Praktijk:
- het maken schuimtaarten en -gebakjes
- het maken kapseltaarten en -gebakjes

PvB 180 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LO
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Teambuilding’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik ben op tijd in de les
- ik heb mijn gymspullen op orde
- ik ga veilig met het materiaal om
- ik sta open voor tips van de docent
- ik sta open voor tips van mijn klasgenoten
- ik houd rekening met mijn klasgenoten
- ik luister naar de uitleg
- ik ben positief in de les
- ik ben trots op mijzelf en mijn klasgenoten

De eindtermen; LO1/K/1;  De kandidaat kan het belang van
bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden, LO1/K/2; De kandidaat kan in
bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken,
LO1/K/3; De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een
aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen −
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden −
In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als
lukken en mislukken en winst en verlies − Verschillen in
prestatieniveau, motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren binnen
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en
sport − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden,
LO1/K/4; de kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en
loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm
van volleybal en keuze uit minstens één vorm van
badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen en daarbij: − Zich houden aan afgesproken
regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren, LO1/K/5; De kandidaat kan alleen en in
samenwerking met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen,
herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en
daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen, LO1/K/6; De
kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: −
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele
vormen op muziek en daarbij regelende taken uitvoeren,
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en
uitvoeren. dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op
grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen
op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn en LO1/K/7; De
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen



vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: −
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen,
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van
training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken uitvoeren, LO1/K/8; de
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één
van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren: −
Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen
(bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate) en
daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren
en LO1/K/9; de kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur
niet behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of
outdoorsporten) kunnen in de periode 1 t/m 5 worden
aangeboden.

2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Verbeter jezelf’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik houd rekening met het niveau van mijn
klasgenoten

- ik kom voor mezelf op
- ik heb genoeg zelfvertrouwen
- ik ben trots op mezelf
- ik schat in wat ik kan
- ik heb mezelf verbeterd in minimaal 2 onderdelen
- ik stel doelen op motorisch gebied

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Gezondheid’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik kan het verschil benoemen tussen mentale- en
fysieke gezondheid

- ik kan altijd een manier vinden om te bewegen
- ik beweeg voldoende volgens de beweegrichtlijnen
- voeding en bewegen is bij mij in balans
- ik kan bewegen op verschillende

inspanningsniveaus en daar kan ik plezier en
voldoening uit halen

- ik kan mezelf motiveren om te bewegen
- ik kan doorzetten wanneer het moeilijk wordt

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Wedstrijd’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik houd me aan de spelregels
- ik kan eerlijke teams maken
- ik kan de geoefende techniek toepassen
- ik hou rekening met mijn teamgenoten
- ik kan omgaan met winst en verlies
- ik kan de spelregels aanpassen als het nodig is
- ik kan een wedstrijd fluiten
- ik kan een klasgenoot coachen

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘een leven lang sporten’ met lukt, lukt een beetje of
lukt nog niet op de volgende punten:

- kennismaken met verschillende buitensporten
door verschillende keuzemogelijkheden het plezier
van sporten ervaren

De eindtermen; Zie Periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

Berekening eindcijfer schoolexamen:

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LO
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Teambuilding’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik ben op tijd in de les
- ik heb mijn gymspullen op orde
- ik ga veilig met het materiaal om
- ik sta open voor tips van de docent
- ik sta open voor tips van mijn klasgenoten
- ik houd rekening met mijn klasgenoten
- ik luister naar de uitleg
- ik ben positief in de les
- ik ben trots op mijzelf en mijn klasgenoten

De eindtermen; LO1/K/1;  De kandidaat kan het belang van
bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden, LO1/K/2; De kandidaat kan in
bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken,
LO1/K/3; De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een
aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen −
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden −
In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als
lukken en mislukken en winst en verlies − Verschillen in
prestatieniveau, motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren binnen
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en
sport − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden,
LO1/K/4; de kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en
loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm
van volleybal en keuze uit minstens één vorm van
badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen en daarbij: − Zich houden aan afgesproken
regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren, LO1/K/5; De kandidaat kan alleen en in
samenwerking met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen,
herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en
daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen, LO1/K/6; De
kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: −
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele
vormen op muziek en daarbij regelende taken uitvoeren,
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en
uitvoeren. dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op
grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen
op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn  en LO1/K/7; De
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen



vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: −
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen,
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van
training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken uitvoeren, LO1/K/8; de
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één
van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren: −
Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen
(bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate) en
daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren
en LO1/K/9; de kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur
niet behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of
outdoorsporten) kunnen in de periode 1 t/m 5 worden
aangeboden.

2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Verbeter jezelf’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik houd rekening met het niveau van mijn
klasgenoten

- ik kom voor mezelf op
- ik heb genoeg zelfvertrouwen
- ik ben trots op mezelf
- ik schat in wat ik kan
- ik heb mezelf verbeterd in minimaal 2 onderdelen
- ik stel doelen op motorisch gebied

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Gezondheid’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik kan het verschil benoemen tussen mentale- en
fysieke gezondheid

- ik kan altijd een manier vinden om te bewegen
- ik beweeg voldoende volgens de beweegrichtlijnen
- voeding en bewegen is bij mij in balans
- ik kan bewegen op verschillende

inspanningsniveaus en daar kan ik plezier en
voldoening uit halen

- ik kan mezelf motiveren om te bewegen
- ik kan doorzetten wanneer het moeilijk wordt

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Wedstrijd’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik houd me aan de spelregels
- ik kan eerlijke teams maken
- ik kan de geoefende techniek toepassen
- ik hou rekening met mijn teamgenoten
- ik kan omgaan met winst en verlies
- ik kan de spelregels aanpassen als het nodig is
- ik kan een wedstrijd fluiten
- ik kan een klasgenoot coachen

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘een leven lang sporten’ met lukt, lukt een beetje of
lukt nog niet op de volgende punten:

- kennismaken met verschillende buitensporten
door verschillende keuzemogelijkheden het plezier
van sporten ervaren

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

Berekening eindcijfer schoolexamen:

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LOB
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 nov LOB-activiteit: oriëntatie op een vervolgopleiding

- de leerling maakt de opdracht die hoort bij de
LOB-activiteit

- de leerling verwerkt dit verslag op zijn digitale
loopbaandossier

HD 60 min O/V/G n.v.t. B41 k1/
k2

2 jan LOB-stage

- de leerling voert de stage uit bij een
bedrijf/instelling en verwerkt de
beroepsopdrachten en zijn ervaringen in een
verslag

- de leerling verwerkt dit verslag op zijn digitale
loopbaandossier

HD 60 min O/V/G n.v.t. B42 k1/
k2

3 apr Eindgesprek loopbaandossier

- themataak periode 1 t/m 4
- LOB-activiteit
- stage

De leerling laat zijn voortgang zien van het afgelopen

HD 15 min O/V/G n.v.t. B43 k1/
k2



schooljaar aan de hand van de vier themataken die de
leerling heeft gemaakt en verwerkt op zijn loopbaandossier.
De leerling laat zijn loopbaandossier zien tijdens het
gesprek.

De leerling verwerkt het eindgesprek loopbaandossier in
een kort verslag op zijn digitale loopbaandossier.

Berekening eindcijfer schoolexamen: Alle bovengenoemde onderdelen moeten
met een V of G worden afgesloten

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LOB
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 nov LOB-activiteit: oriëntatie op een vervolgopleiding

- de leerling maakt de opdracht die hoort bij de
LOB-activiteit

- de leerling verwerkt dit verslag op zijn digitale
loopbaandossier

HD 60 min O/V/G n.v.t. K41

2 jan LOB-stage

- de leerling voert de stage uit bij een
bedrijf/instelling en verwerkt de
beroepsopdrachten en zijn ervaringen in een
verslag

- de leerling verwerkt dit verslag op zijn digitale
loopbaandossier

HD 60 min O/V/G n.v.t. K42

3 apr Eindgesprek loopbaandossier

- themataak periode 1 t/m 4
- LOB-activiteit
- stage

De leerling laat zijn voortgang zien van het afgelopen

HD 15 min O/V/G n.v.t. K43



schooljaar aan de hand van de vier themataken die de
leerling heeft gemaakt en verwerkt op zijn loopbaandossier.

De leerling laat zijn loopbaandossier zien tijdens het
gesprek.

De leerling verwerkt het eindgesprek loopbaandossier in
een kort verslag op zijn digitale loopbaandossier.

Berekening eindcijfer schoolexamen: Alle bovengenoemde onderdelen moeten
met een V of G worden afgesloten

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Maatschappijkunde
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Digitale toets Analyse en Politiek en Beleid 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Analyse in digitale Methode M.

1. de analyse. Online opdrachten maken van dit
hoofdstuk;  Je weet welke onderdelen er zijn bij de
analyse van een maatschappelijk vraagstuk

2. maatschappelijk vraagstuk. Online opdrachten
maken van dit hoofdstuk; Je kunt de vier
kenmerken uitleggen van een maatschappelijk
vraagstuk. Je weet wanneer een vraagstuk een
politiek probleem wordt

3. benaderingswijzen. Online opdrachten maken van
dit hoofdstuk; Je weet wat de benaderingswijzen
zijn. Je kunt uitleggen hoe je een vraagstuk kunt
analyseren met behulp van benaderingswijzen

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. wie bestuurt ons land? Online opdrachten maken
van dit hoofdstuk; Je moet weten welke rol de
overheid op verschillende terreinen speelt.

TSE 45 min 1 ja B41h ML
2/K
/3

ML
2/K
/4

x



Uitleggen welke kenmerken een rechtsstaat heeft.
Uitleggen welke kenmerken een dictatuur heeft en
wat de verschillen zijn tussen een dictatuur en een
democratie

2. politieke stromingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen dat je
standpunten kunt indelen met links en rechts. Dat
je standpunten kunt indelen met progressief en
conservatief en je weet wat de belangrijke
uitgangspunten zijn van de vijf verschillende
politieke stromingen

3. politiek partijen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
functies politieke partijen hebben. Je kunt
uitleggen wat de standpunten zijn van de partijen
die in de Tweede Kamer zitten

1

Wk 45

Digitale toets Politiek en Beleid 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. verkiezingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen hoe de
verkiezingen en de kabinetsformatie in
Nederlandse democratie verlopen

2. kabinet en parlement. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
taken het kabinet heeft en je moet weten welke
kenmerken en taken het parlement heeft

3. wie heeft de macht? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom Nederland een
constitutionele monarchie is. Je kunt uitleggen wat
de taken en rollen zijn van de koning. je moet
weten wat de kenmerken van een parlementaire
democratie zijn

TSE 45 min 1 ja B42h ML
2/K
/4

x



2

Wk 51

Digitale toets Politiek en Beleid 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. besluiten nemen.  Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke fasen
het proces van politieke besluitvorming heeft. Je
weet welke rol ambtenaren daarin spelen. Je weet
wie welke taken heeft bij besluitvorming voor het
land en wie welke taken heeft bij besluitvorming in
een gemeente

2. invloed op besluiten. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten hoe burgers invloed
kunnen uitoefenen op besluitvorming. Je weet
welke kenmerken belangen- en pressiegroepen
hebben en weet hoe zij invloed kunnen uitoefenen
op de besluitvorming. Je kunt uitleggen welke
functies de media hebben in een democratie

3. Europese Unie. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom landen in
Europa samenwerken. Je weet hoe landen kunnen
worden toegelaten tot de EU. Je weet welke doelen
de EU heeft en op welke terreinen de EU beleid
maakt. Je kunt uitleggen hoe Europese
besluitvorming werkt en welke instanties betrokken
zijn

TSE 45 min 1 ja B43h ML
2/K
/4

x

2

Wk 5

Digitale toets Criminaliteit en rechtsstaat 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit in digitale Methode M.

1. wat is criminaliteit? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten wat er bedoeld wordt
met het begrip criminaliteit. Uitleggen wat de

TSE 45 min 1 ja B44h ML
2/K
/4

x



begrippen; waarde, norm, rechtsregel, geschreven
en ongeschreven regels betekenen. Verschil tussen
overtreding en misdrijf kunnen benoemen en
voorbeelden geven. weten wat kenmerken zijn van
veelvoorkomende criminaliteit. Voorbeelden van
wetboeken kunnen noemen

2. criminaliteit in Nederland. Opdrachten maken van
dit hoofdstuk;  Je weet het verschil tussen
geregistreerde en ongeregistreerde criminaliteit. Je
weet welke rol de media speelt bij beeldvorming
over criminaliteit. Je kunt uitleggen dat criminaliteit
een maatschappelijk vraagstuk is

3. rechtsstaat. Opdrachten maken van dit hoofdstuk;
Je moet uitleggen wat de kenmerken zijn van de
rechtsstaat. Je weet wat de uitgangspunten van het
strafrecht zijn

3

Wk 10

Digitale toets Criminaliteit en rechtsstaat 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit in digitale Methode M.

1. het strafrecht. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je weet welke taken de officier van
justitie heeft. Je weet de taken en bevoegdheden
van de politie en van een BOA. Je weet ook wat de
reclassering doet en welke taken zij heeft

2. naar de rechter. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke
stappen er zijn in een strafzaak en in welke
volgorde ze plaatsvinden. Je weet welke
verschillende rechters er zijn en wat voor
rechtszaken zij behandelen

3. verdachte en slachtoffer. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je weet de
uitgangspunten van het strafproces zijn. Je kent de

TSE 45 min 1 ja B45h ML
2/K
/8

x



rechten en plichten van een verdachte. Je weet wat
de kenmerken zijn van het jeugdstrafrecht. Je weet
wat de rechten van een verdachte zijn

3

Wk 14

Digitale toets Criminaliteit en rechtsstaat 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit in digitale Methode M.

7. oorzaken van criminaliteit. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen
welke factoren de kans op criminaliteit vergroten of
verkleinen. Je weet waarom mensen minder
strafbare feiten plegen als ze ouder worden

8. doel van straffen. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen wat de
materiële en immateriële gevolgen zijn van
criminaliteit en voorbeelden kunnen noemen.
Je weet welke straffen en maatregelen er allemaal
kunnen worden opgelegd en uitleggen met welke
doelen daarmee straffen en maatregelen worden
opgelegd

9. rol van de overheid. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je weet welke
overheidsinstellingen zich bezig houden met
voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Je kunt
uitleggen op welke beleidsterreinen de overheid
criminaliteit bestrijdt. Je weet het verschil tussen
repressief en preventief beleid

TSE 45 min 1 ja B46h ML
2/K
/8

x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44h + B45h + B46h) : 6

Bijzonderheden: Alle leerlingen woordenboek en voorleesfunctie digitale toets



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Maatschappijkunde
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

Digitale toets Analyse en Politiek en Beleid 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Analyse in digitale Methode M.

1. de analyse. Online opdrachten maken van dit
hoofdstuk;  Je weet welke onderdelen er zijn bij de
analyse van een maatschappelijk vraagstuk. Je kunt
een standpunt innemen en argumenten hierover
geven

2. maatschappelijk vraagstuk. Online opdrachten
maken van dit hoofdstuk; Je kunt de vier
kenmerken uitleggen van een maatschappelijk
vraagstuk. Je weet wanneer een vraagstuk een
politiek probleem wordt

3. benaderingswijzen. Online opdrachten maken van
dit hoofdstuk; Je weet wat de benaderingswijzen
zijn. Je kunt uitleggen hoe je een vraagstuk kunt
analyseren met behulp van benaderingswijzen

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. wie bestuurt ons land? Opdrachten maken van dit

TSE 45 min 1 ja K41h ML
2/K
/3
ML
2/K
/4

x



hoofdstuk; Je moet weten welke rol de overheid op
verschillende terreinen speelt. Uitleggen welke
kenmerken een rechtsstaat heeft. Uitleggen welke
kenmerken een dictatuur heeft en wat de
verschillen zijn tussen een dictatuur en een
democratie

2. politieke stromingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen dat je
standpunten kunt indelen op de links/rechts-as en
op de progressief/conservatief-as. Je uitleggen wat
de belangrijke uitgangspunten zijn van de vijf
verschillende politieke stromingen

3. politiek partijen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
functies politieke partijen hebben. Je kunt
uitleggen wat de standpunten zijn van de partijen
die in de Tweede Kamer zitten

1

Wk 45

Digitale toets maatschappijkunde Politiek en Beleid 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. verkiezingen. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen hoe de
verkiezingen en de kabinetsformatie in
Nederlandse democratie verlopen

2. kabinet en parlement. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten welke kenmerken en
taken het kabinet heeft en je moet weten welke
kenmerken en taken het parlement heeft.
Je weet wat de verhouding is tussen het kabinet en
het parlement

3. wie heeft de macht? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom Nederland een
constitutionele monarchie is. Je kunt uitleggen wat

TSE 45 min 1 ja K42h ML
2/K
/4

x



de taken en rollen zijn van de koning.
Je moet uitleggen wat de kenmerken van een
parlementaire democratie zijn

2

Wk 51

Digitale toets maatschappijkunde Politiek en Beleid 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Politiek en Beleid in digitale Methode M.

1. besluiten nemen.  Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke fasen
het proces van politieke besluitvorming heeft.
Weten waarom bij besluitvorming vaak
compromissen worden gesloten. Je weet welke rol
ambtenaren hebben bij besluitvorming. Je weet
wie welke taken heeft bij besluitvorming voor het
land en wie welke taken heeft bij besluitvorming in
een gemeente

2. invloed op besluiten. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten hoe burgers invloed
kunnen uitoefenen op besluitvorming. Je weet
welke kenmerken belangen- en pressiegroepen
hebben en weet welke machtsmiddelen burgers,
pressie- en belangengroepen hebben om
besluitvorming te beïnvloeden. Je kunt uitleggen
welke functies de media hebben in een democratie

3. Europese Unie. Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten waarom landen in
Europa samenwerken. Je weet hoe landen kunnen
worden toegelaten tot de EU. Je weet welke doelen
de EU heeft en op welke terreinen de EU beleid
maakt.
Je weet welke problemen en kritiek de EU
tegenkomt. Je kunt uitleggen hoe Europese
besluitvorming werkt en welke instanties betrokken
zijn

TSE 45 min 1 ja K43h ML
2/K
/4

x



2

Wk 5

Digitale toets maatschappijkunde Criminaliteit en
rechtsstaat 1
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit en rechtsstaat in digitale Methode M.

1. wat is criminaliteit? Opdrachten maken van dit
hoofdstuk; Je moet weten wat er bedoeld wordt
met het begrip criminaliteit.
Je weet het verschil tussen overtredingen en
misdrijven en kunt daarin ook voorbeelden
noemen. Weten wat voorbeelden zijn van
verschillende wetboeken. Je weet de kenmerken
van veelvoorkomende criminaliteit. Je kunt
uitleggen wat de begrippen: waarde, norm,
rechtsregel, geschreven en ongeschreven regel
betekenen

2. criminaliteit in Nederland. Opdrachten maken van
dit hoofdstuk; Je weet het verschil tussen
geregistreerde en ongeregistreerde criminaliteit.
Weten hoe je criminaliteit kunt meten en weten
wat bij elke manier de voor- en nadelen zijn. Je
weet welke rol de media speelt bij beeldvorming
over criminaliteit. Je kunt uitleggen dat criminaliteit
een maatschappelijk vraagstuk is

3. rechtsstaat. Opdrachten maken van dit hoofdstuk;
Je kunt de kenmerken van de rechtsstaat uitleggen.
Je kunt uitleggen wat klassenjustitie is. Je weet wat
de uitgangspunten van het strafrecht zijn. Het
dilemma tussen rechtsbescherming en
rechtshandhaving kun je duidelijk uitleggen.

TSE 45 min 1 ja K44h ML
2/K
/8

x



3

Wk 10

Digitale toets maatschappijkunde Criminaliteit en
rechtsstaat 2
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit en rechtsstaat in digitale Methode M.

1. het strafrecht. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je weet welke taken de officier van
justitie heeft. Je weet de taken en bevoegdheden
van de politie en van een BOA. Je weet ook wat de
reclassering doet en welke taken zij heeft

2. naar de rechter. Opdrachten maken behorende bij
dit hoofdstuk; Je moet kunnen uitleggen welke
onderdelen aan bod komen in een strafzaak en in
welke volgorde ze plaatsvinden en verlopen. Je
weet welke gerechtelijke instanties er zijn en wat
voor rechtszaken zij behandelen

3. verdachte en slachtoffer. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je weet de
uitgangspunten van het strafproces. Je kent de
rechten en plichten van een verdachte. Je weet wat
de kenmerken zijn van het jeugdstrafrecht. Je weet
de rechten van een verdachte.

TSE 45 min 1 ja K45h ML
2/K
/8

x

3

Wk 14

Digitale toets maatschappijkunde Criminaliteit en
rechtsstaat 3
Hoe voor te bereiden:

Maken de vragen en opdrachten maatschappijkunde thema
Criminaliteit en rechtsstaat in digitale Methode M.

1. oorzaken van criminaliteit. Opdrachten maken
behorende bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen
welke factoren de kans op criminaliteit vergroten of
verkleinen. Je weet waarom mensen minder
strafbare feiten plegen als ze ouder worden. Je
weet welke theorieën er zijn over criminaliteit

TSE 45 min 1 ja K46h ML
2/K
/8

x



2. doelen van straffen. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je kunt uitleggen wat de
materiële en immateriële gevolgen zijn van
criminaliteit en voorbeelden kunnen noemen.
Je weet welke straffen en maatregelen er allemaal
kunnen worden opgelegd en welke doelen
daarmee mogelijk bereikt worden

3. rol van de overheid. Opdrachten maken behorende
bij dit hoofdstuk; Je weet welke
overheidsinstellingen zich bezig houden met
voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Je kunt
uitleggen op welke beleidsterreinen de overheid
criminaliteit bestrijdt. Je weet het verschil tussen
repressief en preventief beleid. Je kent de
wenselijkheid en effectiviteit van
beleidsmaatregelen. Je weet hoe politieke
stromingen over criminaliteitsbestrijding denken

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h + K42h + K43h + K44h + K45h + K46h) : 6

Bijzonderheden: Alle leerlingen woordenboek en voorleesfunctie digitale toets



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - aandrijf- en remsystemen
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

dec
2022

PvB  aandrijf- en remsystemen TSE / PSE 90 min 2 nee B41 ja

aug
t/m
nov

2022

● aandrijfsysteem
● remsysteem
● stuurinrichting

TSE 40 min 1 ja B41ah ja

aug
t/m
nov

2022

● een aandrijfsysteem controleren, vervangen en
afstellen

● een remsysteem  controleren, metingen uitvoeren,
componenten testen, vervangen, ontluchten en
afstellen

● een stuursysteem controleren, componenten
vervangen en afstellen

PSE 90 min 2 nee B41bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42 + B43 + B44 of B45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek aandrijf en remsystemen



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - elektronica
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

dec
2022

PvB  elektronica TSE / PSE 90 min 2 nee B42 ja

aug
t/m
nov

2022

● startsysteem
● laadsysteem
● voorgloeisysteem
● motormanagementsysteem
● datatechniek
● digitale techniek

TSE 40 min 1 ja B42ah ja

aug
t/m
nov

2022

● een laadsysteem controleren, meten, componenten
vervangen en testen

● een startsysteem controleren, meten,
componenten vervangen en testen

● een gloeistartsysteem controleren, meten,
componenten vervangen en testen

● een motor managementsysteem aansluiten, meten
en testen

PSE 90 min 2 nee B42bh ja



● de werking van een datanetwerk van een voertuig
demonstreren en verklaren

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42 + B43 + B44 of B45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek elektronica

Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - motorsystemen
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

maart
2023

PvB  motorsystemen TSE / PSE 90 min 2 nee B43 ja

jan
maart
2023

● motor management
● brandstofsystemen
● in en uitlaatsystemen
● kleppen en distributie

TSE 40 min 1 ja B43ah ja



jan
maart
2023

● een ontstekingssysteem testen
● een brandstofsysteem controleren, testen en

onderdelen vervangen
● distributie en klepbediening controleren, afstellen

en vervangen

PSE 90 min 2 nee B43bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42 + B43 + B44 of B45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek motorsystemen

Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - gemotoriseerde tweewieler
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

maart
2023

PvB  gemotoriseerde tweewieler TSE / PSE 90 min 2 nee B44 ja

jan
maart
2023

● frame en aandrijving
● elektrische installatie
● energiesysteem
● rijwielgedeelte
● afleveringsklaarmaken

TSE 40 min 1 ja B44ah ja



jan
maart
2023

● een gemotoriseerde tweewieler controleren,
meten en afleveringsklaar maken

● elektrische systemen van een gemotoriseerde
tweewieler testen en repareren

● aandrijf- en veersystemen van een gemotoriseerde
tweewieler testen, vervangen en afstellen

● remsystemen van een gemotoriseerde tweewieler
testen, vervangen en afstellen

PSE 90 min 2 nee B44bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42 + B43 + B44 of B45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek gemotoriseerde tweewieler

Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - fietstechniek
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

maart
2023

PvB  fietstechniek TSE / PSE 90 min 2 nee B45 ja



jan
maart
2023

● de fiets
● aandrijving en vering
● remsystemen
● verlichting en elektro
● elektrische fietsen

TSE 40 min 1 ja B45ah ja

jan
maart
2023

● een fiets afleveringsklaar maken
● het elektrisch systeem van een fiets testen,

controleren, meten en repareren
● het aandrijf- en veersysteem van een fiets

vervangen, controleren en afstellen
● remsysteem van een fiets controleren, meten,

vervangen en afstellen

PSE 90 min 2 nee B45bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42 + B43 + B44 of B45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek fietstechniek



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - aandrijf- en remsystemen
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

dec
2022

PvB  aandrijf- en remsystemen TSE / PSE 90 min 2 nee K41 ja

aug
t/m
nov

2022

● aandrijfsysteem
● remsysteem
● stuurinrichting

TSE 40 min 1 ja K41ah ja

aug
t/m
nov

2022

● een aandrijfsysteem controleren, vervangen en
afstellen

● een remsysteem  controleren, metingen uitvoeren,
componenten testen, vervangen, ontluchten en
afstellen

● een stuursysteem controleren, componenten
vervangen en afstellen

PSE 90 min 2 nee K41bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42 + K43 + K44 of K45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek aandrijf en remsystemen



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - elektronica
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

dec
2022

PvB  elektronica TSE / PSE 90 min 2 nee K42 ja

aug
t/m
nov

2022

● startsysteem
● laadsysteem
● voorgloeisysteem
● motormanagementsysteem
● datatechniek
● digitale techniek

TSE 40 min 1 ja K42ah ja

aug
t/m
nov

2022

● een laadsysteem controleren, meten, componenten
vervangen en testen

● een startsysteem controleren, meten,
componenten vervangen en testen

● een gloeistartsysteem controleren, meten,
componenten vervangen en testen

● een motor managementsysteem aansluiten, meten
en testen

PSE 90 min 2 nee K42bh ja



● de werking van een datanetwerk van een voertuig
demonstreren en verklaren

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42 + K43 + K44 of K45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek elektronica

Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - motorsystemen
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

maart
2023

PvB  motorsystemen TSE / PSE 90 min 2 nee K43 ja

jan
maart
2023

● motor management
● brandstofsystemen
● in en uitlaatsystemen
● kleppen en distributie

TSE 40 min 1 ja K43ah ja



jan
maart
2023

● een ontstekingssysteem testen
● een brandstofsysteem controleren, testen en

onderdelen vervangen
● distributie en klepbediening controleren, afstellen

en vervangen

PSE 90 min 2 nee K43bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42 + K43 + K44 of K45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek motorsystemen

Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - gemotoriseerde tweewieler
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

maart
2023

PvB  gemotoriseerde tweewieler TSE / PSE 90 min 2 nee K44 ja

jan
maart
2023

● frame en aandrijving
● elektrische installatie
● energiesysteem
● rijwielgedeelte
● afleveringsklaarmaken

TSE 40 min 1 ja K44ah ja



jan
maart
2023

● een gemotoriseerde tweewieler controleren,
meten en afleveringsklaar maken

● elektrische systemen van een gemotoriseerde
tweewieler testen en repareren

● aandrijf- en veersystemen van een gemotoriseerde
tweewieler testen, vervangen en afstellen

● remsystemen van een gemotoriseerde tweewieler
testen, vervangen en afstellen

PSE 90 min 2 nee K44bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42 + K43 + K44 of K45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek gemotoriseerde tweewieler

Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Mobiliteit & Transport - fietstechniek
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

maart
2023

PvB  fietstechniek TSE / PSE 90 min 2 nee K45 ja

jan
maart
2023

● de fiets
● aandrijving en vering
● remsystemen

TSE 40 min 1 ja K45ah ja



● verlichting en elektro
● elektrische fietsen

jan
maart
2023

● een fiets afleveringsklaar maken
● het elektrisch systeem van een fiets testen,

controleren, meten en repareren
● het aandrijf- en veersysteem van een fiets

vervangen, controleren en afstellen
● remsysteem van een fiets controleren, meten,

vervangen en afstellen

PSE 90 min 2 nee K45bh ja

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42 + K43 + K44 of K45) : 4

Bijzonderheden: leermiddel: theorie + praktijkboek fietstechniek



Regius College vmbo-bb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: NaSk
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1
Wk 40

Krachten (Nova VMBO BK H1)
Werktuigen (Nova VMBO BK H6)

TSE 90 min 1 ja B41h x

2
Wk 51

Warmte (Nova VMBO BK H2)
Energie (Nova VMBO BK H3)

TSE 90 min 1 ja B42h x

3
Wk 5

Elektriciteit (Nova VMBO KB H4) TSE 90 min 1 ja B43h x

4
Wk 14

Geluid (Nova VMBO BK H5)
Bewegingen (Nova VMBO BK H10)
Kracht en Beweging (Nova VMBO BK H11)

TSE 90 min 1 ja B44h x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B31h + B41h +  B42h + B43h + B44h) : 5

Bijzonderheden: BINAS, Rekenmachine, Pen, Potlood, Geodriehoek, Liniaal,
Koershoekmeter



Regius College vmbo-kb                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: NaSk
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1
Wk 40

Krachten (Nova VMBO BK H1)
Werktuigen (Nova VMBO BK H6)

TSE 90 min 1 ja K41h x

2
Wk 51

Warmte (Nova VMBO BK H2)
Energie (Nova VMBO BK H3)

TSE 90 min 1 ja K42h x

3
Wk 5

Elektriciteit (Nova VMBO KB H4) TSE 90 min 1 ja K43h x

4
Wk 14

Geluid (Nova VMBO BK H5)
Bewegingen (Nova VMBO BK H10)
Kracht en Beweging (Nova VMBO BK H11)

TSE 90 min 1 ja K44h x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K31h + K41h +  K42h + K43h + K44h) : 5

Bijzonderheden: BINAS, Rekenmachine, Pen, Potlood, Geodriehoek, Liniaal,
Koershoekmeter



Regius College vmbo-bb/kb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Nederlands
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

SE 1

Wk 40

Toets werkwoordspelling
Je leert de spelling van de Nederlandse werkwoordsvormen.
Dit doe je tijdens de lessen Nederlands. Hiervoor gebruik je
de oefeningen en leerstof in de reader Spelling.

TSE 45 min 2 ja 41h x

SE 3

Wk 51

Toets spellen, formuleren, interpunctie & versterkende
uitdrukkingen
Je leert de spelling van Nederlandse woorden (zelfstandig
naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden), het gebruik van
voornaamwoorden, het gebruik van een juiste
woordvolgorde, het gebruik van een juiste interpunctie,
aanleren van versterkende uitdrukkingen. Dit doe je tijdens
de lessen Nederlands. Hiervoor gebruik je de oefeningen en
leerstof in de reader Spelling.

TSE 45 min 2 ja 42h x

SE 4

Wk 5

Lees- en schrijfvaardigheid
Je maakt een toets lees- en schrijfvaardigheid. Je oefent
tijdens de lessen Nederlands. De leerstof staat in de reader
leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

TSE 45 min 3 ja 43h x

SE 5

Wk 10

Fictie
Je levert je verwerkingsopdrachten in die je hebt gemaakt
over je gelezen boeken.

HD 45 min O/V/G ja 44h x x



SE 6

Wk 13

Spreekvaardigheid, presenteren
Je geeft een presentatie over een werkstuk dat je eerder
hebt gemaakt.

MSE 7 min
pp

15 min
per duo

4 nee 45 x

nvt Spreekvaardigheid, debat
Hiervoor maak je voorbereidende opdrachten in de les en
oefen je met debattechnieken. Je bereidt je voor door
middel van de lesstof in Google Classroom.

HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G nee 46 x

nvt Schrijfopdrachten
Je levert de schrijfopdrachten die in de reader
schrijfvaardigheid staan in. Indien dit onvoldoende is, krijg je
het werk met feedback terug. Pas dit aan en lever het
opnieuw in.

HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 47 x x

nvt Fictieopdracht 1 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48a x

nvt Fictieopdracht 2 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48b x

nvt Fictieopdracht 3 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48c x

Berekening eindcijfer schoolexamen: {(41h x 2) + (42h x 2) + (43h x 3) + (45 x 4)} : 11

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - CNC technieken
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/9.1
informatie over het CNC programma verzamelen en
werkzaamheden voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● bestaande CNC programma’s oproepen
● een CNC programma archiveren

eindtermen:
K/PIE/9.2
een CNC machine gebruiksklaar maken

hoe ga je dat doen:

● CNC programma’s installeren in de besturing van de
CNC machine

● de functie en het doel van een CNC machine
benoemen

● een CNC machine starten en het bewerkingsproces
bewaken veiligheidseisen toepassen die gelden
voor het gebruik van deze machines en
gereedschappen

PSE 300 min 2 nee B41b



eindtermen:
K/PIE/9.3
een machine productie klaar maken en bedienen

hoe ga je dat doen:

● materiaal inzetten, stellen en spannen
● werkstukken omspannen
● werkstukken uitnemen
● snijgereedschappen selecteren, spannen en

wisselen
● spangereedschappen selecteren en plaatsen
● hulpgereedschappen plaatsen
● lasten aanslaan
● lasten transporteren
● risico's bij het gebruik van de verschillende

machines en gereedschappen inschatten

eindtermen:
K/PIE/9.4
materialen met een CNC machine bewerken

hoe ga je dat doen:

● een tekening lezen
● de eigenschappen van gebruikte materialen

noemen
● het verspaningsproces bewaken
● een productie stoppen voor het uitvoeren van

(tussen) controles
● efficiënt werken

Theorie
CNC techniek in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3



Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - CNC technieken
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/9.1
informatie over het CNC programma verzamelen en
werkzaamheden voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● bestaande CNC programma’s oproepen
● een nieuw CNC programma maken, voor uitwendig,

radius, conus, cylindrisch en schroefdraad
● een CNC programma wijzigen
● een CNC programma archiveren

eindtermen:
K/PIE/9.2
een CNC machine gebruiksklaar maken

hoe ga je dat doen:

● CNC programma’s installeren in de besturing van de
CNC machine

● de functie en het doel van een CNC machine
benoemen

● een CNC machine starten en het bewerkingsproces

PSE 300 min 2 nee K41b



bewaken veiligheidseisen toepassen die gelden
voor het gebruik van deze machines en
gereedschappen

eindtermen:
K/PIE/9.3
een machine productie klaar maken en bedienen

hoe ga je dat doen:

● materiaal inzetten, stellen en spannen
● werkstukken omspannen
● werkstukken uitnemen
● snijgereedschappen selecteren, spannen en

wisselen
● spangereedschappen selecteren en plaatsen
● hulpgereedschappen plaatsen
● lasten aanslaan
● lasten transporteren
● risico's bij het gebruik van de verschillende

machines en gereedschappen inschatten

eindtermen:
K/PIE/9.4
materialen met een CNC machine bewerken

hoe ga je dat doen:

● een tekening lezen
● de eigenschappen van gebruikte materialen

noemen
● het verspaningsproces bewaken
● een productie stoppen voor het uitvoeren van

(tussen) controles
● efficiënt werken



Theorie
CNC techniek in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-bb                            Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - domotica en automatisering
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/14.1
in een practicum een domotica installatie opbouwen aan de
hand van een schema en opstellingstekening

hoe ga je dat doen:

● een domotica installatie opbouwen met maximaal
zes lampen, aansluiten en testen

PSE 80 min 2 nee B41b

1 t/m 4 eindtermen:
K/PIE/14.2
door middel van domotica een automatische besturing van
een elektrisch rolluik met verlichting realiseren en testen

hoe ga je dat doen:

● aan de hand van een opstellingstekening
besturingscomponenten plaatsen

● een opstelling inregelen
● een eenvoudig domotica programma invoeren in

het domoticasysteem
● een automatische domotica besturing testen op de

juiste werking



1 t/m 4 eindtermen:
K/PIE/14.3
een automatische besturing met behulp van domotica
componenten demonstreren en presenteren

Theorie
Domotica en automatisering in digitale omgeving its
learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-kb                            Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - domotica en automatisering
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/14.1
in een practicum een domotica installatie opbouwen aan de
hand van een schema en opstellingstekening

hoe ga je dat doen:

● een domotica installatie opbouwen met maximaal
zes lampen, aansluiten en testen

● fouten in de opgebouwde installatie zoeken en
verhelpen

● de werking en functie van een domotica installatie
verklaren en presenteren

eindtermen:

K/PIE/14.2
door middel van domotica een automatische besturing van
een elektrisch rolluik met verlichting realiseren en testen

hoe ga je dat doen:

● aan de hand van een opstellingstekening
besturingscomponenten plaatsen

PSE 80 min 2 nee K41b



● een opstelling inregelen
● sensoren ten behoeve van verlichting aansluiten

aan de hand van een bedradingstekening
● een eenvoudig domotica programma invoeren in

het domoticasysteem
● een automatische domotica besturing testen op de

juiste werking

eindtermen:

K/PIE/14.3
een automatische besturing met behulp van domotica
componenten demonstreren en presenteren

hoe ga je dat doen:

● een automatische besturing met behulp van
domotica componenten demonstreren en de
werking uitleggen en presenteren, bijvoorbeeld een
rolluik of garagedeur met verlichting

Theorie
Domotica en automatisering in digitale omgeving its
learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-bb                           Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - drinkwater en sanitair
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/10.1
een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen, tekenen
en calculeren

K/PIE/10.2
tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire
installaties lezen en interpreteren

hoe ga je dat doen:

● een tekening lezen van een drinkwater- en sanitaire
installatie en daar een plan van aanpak voor maken

● een materiaalstaat maken aan de hand van een
installatietekening

eindtermen:

K/PIE/10.3
leidingsystemen voor een drinkwater- en sanitaire installatie
aanleggen

hoe ga je dat doen:

● standaard beugels, bevestigings- en

PSE 300 min 2 nee B41b



ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en
toestellen aanbrengen

● kunststof leidingen voor een sanitaire installatie
bewerken en verbinden

● een koperen- en meerlagenbuis voor een
drinkwaterinstallatie bewerken en verbinden

eindtermen:

K/PIE/10.4
een drinkwater- en sanitaire installatie afmonteren

hoe ga je dat doen:

● sanitaire- en drinkwater appendages aanbrengen
en toestellen plaatsen

● een drinkwaterinstallatie beproeven op dichtheid

eindtermen:

K/PIE/10.5
een warmtewisselaar installeren in een sanitaire installatie

hoe ga je dat doen:
● een warmtewisselaar in een drinkwaterinstallatie

plaatsen en aansluiten

Theorie
Drinkwater sanitair in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-kb                           Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - drinkwater en sanitair
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/10.1
een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen, tekenen
en calculeren

hoe ga je dat doen:
● een ontwerp maken van een drinkwater- en

sanitaire installatie aan de hand van een casus of
wensen van een ‘klant’

● een ontwerp van een drinkwater- en sanitaire
installatie schetsen op papier en tekenen in een
CAD-programma

● een calculatie maken van een drinkwater- en
sanitaire installatie voor een woning

eindtermen:

K/PIE/10.2
tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire
installaties lezen en interpreteren

hoe ga je dat doen:

● een tekening lezen van een drinkwater- en sanitaire

PSE 300 min 2 nee K41b



installatie en daar een plan van aanpak voor maken
● een materiaalstaat maken aan de hand van een

installatietekening

eindtermen:

K/PIE/10.3
leidingsystemen voor een drinkwater- en sanitaire installatie
aanleggen

hoe ga je dat doen:

● standaard beugels, bevestigings- en
ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en
toestellen aanbrengen

● kunststof leidingen voor een sanitaire installatie
bewerken en verbinden

● een koperen- en meerlagenbuis voor een
drinkwaterinstallatie bewerken en verbinden

eindtermen:

K/PIE/10.4
een drinkwater- en sanitaire installatie afmonteren

hoe ga je dat doen:

● sanitaire- en drinkwater appendages aanbrengen
en toestellen plaatsen

● een drinkwaterinstallatie beproeven op dichtheid

eindtermen:

K/PIE/10.5
een warmtewisselaar installeren in een sanitaire installatie

hoe ga je dat doen:
● een warmtewisselaar in een drinkwaterinstallatie



plaatsen en aansluiten

Theorie
Drinkwater sanitair in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - plaat- en constructiewerk
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/1.1

werkzaamheden voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● uitslagen op plaatwerk overbrengen
● de eigenschappen van de gebruikte materialen

benoemen
● verschillende buigmethodes omschrijven

eindtermen:

K/PIE/1.2
machine gereedschappen op de juiste wijze in- en afstellen

hoe ga je dat doen:

● zaagmachine, slagschaar, uithoekschaar en
buigapparatuur instellen

● met name een zetbank en een kantbank functie en
doel van de verschillende gereedschappen
benoemen, zoals: zaagmachine, zet- kantbank, wals
en buigapparatuur

PSE 80 min 2 nee B41b



● de eigenschappen van gebruikte materialen
noemen

● de veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van
machines en gereedschappen toepassen

eindtermen:

K/PIE/1.3
materialen bewerken en vervormen aan de hand van een
werktekening volgens gestelde eisen

hoe ga je dat doen:
● een tekening lezen een product van plaat en

constructie materiaal vervaardigen
● de benodigde buig- werkvolgorde bepalen
● mogelijke risico’s bij het gebruik van de

verschillende machines en gereedschappen
inschatten

eindtermen:

K/PIE/1.4
onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden

hoe ga je dat doen:
● onderdelen snel, accuraat en precies volgens de

werkopdracht verbinden, zodat de diverse
onderdelen samen één geheel vormen

● verbindingstechnieken noemen
● efficiënt werken

eindtermen:

K/PIE/1.5
vervaardigde producten opmeten en controleren en de
uitgevoerde werkzaamheden afronden



hoe ga je dat doen:
● metingen en controles uitvoeren van gemaakte

producten
● meettechnieken voor het opstellen van een

meetrapport toepassen

Theorie
Plaat- en contructiewerk in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - plaat- en constructiewerk
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/1.1
werkzaamheden voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● uitslagen op plaatwerk overbrengen
● uitslagen van plaatwerk maken
● ware lengtes bepalen van gebogen buis en

profielen
● buig- werkvolgorde bepalen voor eenvoudige

producten
● de eigenschappen van de gebruikte materialen

benoemen
● verschillende buigmethodes omschrijven
● materialen efficiënt gebruiken

eindtermen:

K/PIE/1.2
machine gereedschappen op de juiste wijze in- en afstellen

PSE 80 min 2 nee K41b



hoe ga je dat doen:

● zaagmachine, slagschaar, uithoekschaar en
buigapparatuur instellen, met name een zetbank en
een kantbank

● functie en doel van de verschillende
gereedschappen benoemen, zoals: zaagmachine,
zet- kantbank, wals en buigapparatuur

● de eigenschappen van gebruikte materialen
noemen

● de veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van
machines en gereedschappen toepassen

eindtermen:
K/PIE/1.3
materialen bewerken en vervormen aan de hand van een
werktekening volgens gestelde eisen

hoe ga je dat doen:
● een tekening lezen
● een product van plaat en constructie materiaal

vervaardigen
● de benodigde buig- werkvolgorde bepalen
● mogelijke risico’s bij het gebruik van de

verschillende machines en gereedschappen
inschatten

eindtermen:

K/PIE/1.4
onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden

hoe ga je dat doen:
● onderdelen snel, accuraat en precies volgens de

werkopdracht verbinden, zodat de diverse
onderdelen samen één geheel vormen



● verbindingstechnieken noemen
● efficiënt werken

eindtermen:

K/PIE/1.5
vervaardigde producten opmeten en controleren en de
uitgevoerde werkzaamheden afronden

hoe ga je dat doen:
● metingen en controles uitvoeren van gemaakte

producten
● meetrapporten invullen en daaruit conclusies

trekken
● meettechnieken voor het opstellen van een

meetrapport toepassen

Theorie
Plaat- en contructiewerk in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - praktisch booglassen
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/8.1
Informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● werktekeningen lezen en interpreteren
● lasmethoden beschrijven
● overleg voeren over de benodigde lasmethode

eindtermen:

K/PIE/8.2
lasnaden en lasverbindingen voorbereidingen

hoe ga je dat doen:

● een lasmachine instellen
● functie en doel van de verschillende parameters

van de lasmachine benoemen
● lasapparatuur bedienen
● aftekenmarkeringen aanbrengen op

werkstukonderdelen
● onderdelen samenstellen en hechten

PSE 300 min 2 nee B41b



● de veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van
lasmachines en gereedschappen toepassen

eindtermen:

K/PIE/8.3
materialen verbinden aan de hand van een werktekening
volgens de gestelde eisen

hoe ga je dat doen:

● onderhands booglassen
● laswerk uitvoeren aan plaat- en profielmateriaal in

ongelegeerd staal
● passende maatregelen ten aanzien van

materiaalgedrag uitvoeren
● materialen efficiënt gebruiken
● mogelijke risico’s bij het gebruik van de

verschillende machines en gereedschappen
inschatten

eindtermen:

K/PIE 8.4
vervaardigde producten opmeten en controleren en de
uitgevoerde werkzaamheden afronden.

hoe ga je dat doen:

● gemaakte producten controleren op maatvoering
en visuele aspecten werkstuk opleveren en cruciale
informatie voor het vervolgproces verstrekken

Theorie
praktisch booglassen in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a



Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - praktisch booglassen
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/8.1
informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● werktekeningen lezen en interpreteren
● lasmethoden beschrijven
● schetsen maken ter voorbereiding van het

lasproces
● overleg voeren over de benodigde lasmethode

eindtermen:

K/PIE/8.2
lasnaden en lasverbindingen voorbereidingen

hoe ga je dat doen:

● een lasmachine instellen
● functie en doel van de verschillende parameters

van de lasmachine benoemen
● lasapparatuur bedienen
● aftekenmarkeringen aanbrengen op

PSE 300 min 2 nee K41b



werkstukonderdelen
● onderdelen samenstellen en hechten
● de veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van

lasmachines en gereedschappen toepassen

eindtermen:

K/PIE/8.3
materialen verbinden aan de hand van een werktekening
volgens de gestelde eisen

hoe ga je dat doen:

● onderhands booglassen
● laswerk uitvoeren aan plaat- en profielmateriaal in

ongelegeerd staal
● passende maatregelen ten aanzien van

materiaalgedrag uitvoeren
● materialen efficiënt gebruiken
● mogelijke risico’s bij het gebruik van de

verschillende machines en gereedschappen
inschatten

eindtermen:

K/PIE 8.4
vervaardigde producten opmeten en controleren en de
uitgevoerde werkzaamheden afronden

hoe ga je dat doen:

● gemaakte producten controleren op maatvoering
en visuele aspecten meetrapporten invullen en
daaruit de nodige conclusies trekken

● werkstuk opleveren en cruciale informatie voor het
vervolgproces verstrekken



Theorie
praktisch booglassen in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - robotica
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

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

hoe ga je dat doen:

● moderne technische toepassingen in verschillende
sectoren herkennen en benoemen

● voor- en nadelen benoemen van moderne
technische toepassingen (denk aan robotica en
domotica)

eindtermen:

K/D&P/2.2
eenvoudige schakelingen bouwen

hoe ga je dat doen:

● technische tekeningen en schema's lezen en
interpreteren

● aan de hand van technische tekeningen
elektronische schakelingen bouwen en testen

● schakelingen presenteren en de werking uitleggen

PSE 80 min 2 nee B41b



eindtermen:

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

hoe ga je dat doen:
● mogelijkheden van roboticatoepassingen

benoemen
● de wensen en eisen van een opdrachtgever

inventariseren
● een eenvoudige robotica toepassing in

proceshandelingen opsplitsen
● op basis van instructies de geprogrammeerde

proceshandelingen uitvoeren
● de opdracht door een robot laten uitvoeren
● de opdracht opleveren aan de opdrachtgever door

middel van een presentatie

Theorie
Robotica in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - robotica
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

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

hoe ga je dat doen:

● moderne technische toepassingen in verschillende
sectoren herkennen en benoemen

● voor- en nadelen benoemen van moderne
technische toepassingen (denk aan robotica en
domotica

eindtermen:

K/D&P/2.2
eenvoudige schakelingen bouwen

hoe ga je dat doen:

● technische tekeningen en schema's lezen en
interpreteren

● aan de hand van technische tekeningen
elektronische schakelingen bouwen en testen

● schakelingen presenteren en de werking uitleggen

PSE 80 min 2 nee K41b



eindtermen:

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

hoe ga je dat doen:
● mogelijkheden van robotica toepassingen

benoemen
● de wensen en eisen van een opdrachtgever

inventariseren
● een eenvoudige robotica toepassing in

proceshandelingen opsplitsen
● op basis van instructies de geprogrammeerde

proceshandelingen uitvoeren
● proceshandelingen vertalen naar

programmeerbare eenheden
● programmeren
● testopstellingen maken en de test uitvoeren

Theorie
Robotica in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - utiliteitsinstallaties
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/7.1
tekeningen en schema’s van utiliteitsinstallaties lezen en een
werkvoorbereiding maken

hoe ga je dat doen:

● een installatietekening voor een utiliteitsinstallatie
lezen en interpreteren

● een werkvoorbereiding maken

eindtermen:

K/PIE/7.2
leidingsystemen voor een utiliteitsinstallatie aanleggen,
schakelmateriaal en onderdelen monteren en aansluiten

hoe ga je dat doen:

● met gangbaar gereedschap een kabelinstallatie
volgens tekening aanleggen en afmonteren

● standaardbeugels, bevestigings- en
ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en
apparaten aanbrengen materialen toepassen ten

PSE 300 min 2 nee B41b



behoeve van een elektrische installatie voor de
utiliteitsbouw

● leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen.
● onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie

toepassen en aansluiten

eindtermen:
K/PIE/7.3
onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie
monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand van
een werktekening

hoe ga je dat doen:

● toestellen voor utiliteitsinstallaties afmonteren
● elektrische werktuigen, verbruikstoestellen en

waterdichte armaturen aansluiten met behulp van
een schema en gangbaar gereedschap

● apparaten aansluiten op de installatie
● in bedrijf stellen en de werking controleren volgens

aanwijzingen van de fabrikant
● in een utiliteitsinstallatie, in spanningsloze

toestand, fouten zoeken en verhelpen

Theorie
Utiliteit  in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - utiliteitsinstallaties
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/7.1
tekeningen en schema’s van utiliteitsinstallaties lezen en een
werkvoorbereiding maken

hoe ga je dat doen:

● een installatietekening voor een utiliteitsinstallatie
lezen en interpreteren

● een werkvoorbereiding maken
● een calculatie maken

eindtermen:
K/PIE/7.2
leidingsystemen voor een utiliteitsinstallatie aanleggen,
schakelmateriaal en onderdelen monteren en aansluiten

hoe ga je dat doen:

● met gangbaar gereedschap een kabelinstallatie
volgens tekening aanleggen en afmonteren

● standaardbeugels, bevestigings- en
ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en
apparaten aanbrengen

PSE 300 min 2 nee K41b



● materialen toepassen ten behoeve van een
elektrische installatie voor de utiliteitsbouw

● leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen
● onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie

toepassen en aansluiten

eindtermen:
K/PIE/7.3
onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie
monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand van
een werktekening

hoe ga je dat doen:

● toestellen voor utiliteitsinstallaties afmonteren
● elektrische werktuigen, verbruikstoestellen en

waterdichte armaturen aansluiten met behulp van
een schema en gangbaar gereedschap

● apparaten aansluiten op de installatie
● in bedrijf stellen en de werking controleren volgens

aanwijzingen van de fabrikant
● in een utiliteitsinstallatie, in spanningsloze

toestand, fouten zoeken en verhelpen

Theorie
Utiliteit  in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - verspaningstechnieken
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/12.1
met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van
een draai- en freesproduct maken en de uitvoering
voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● een ontwerp, met behulp van CAD met name 2D en
3D, voor een draai- en freesproduct maken

● stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand
van tekeningen en schema’s

● aan de hand van tekeningen, stuklijsten en
materiaalstaten een eenvoudige calculatie maken

eindtermen:
K/PIE/12.2
een ontworpen draai- en freesopdracht produceren

hoe ga je dat doen:

● werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren
● verspanende bewerkingen met behulp van

snijsnelhedentabellen uitvoeren op een

PSE 300 min 2 nee B41b



draaimachine en freesmachine

Theorie
Verspaningstechniek in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-kb                           Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - verspaningstechnieken
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/12.1
met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van
een draai- en freesproduct maken en de uitvoering
voorbereiden

hoe ga je dat doen:

● een ontwerpvraagstuk voor wat betreft draaien en
frezen analyseren, beschrijven en het ontwerp
schetsen, uitvoeren, testen en evalueren

● een ontwerp, met behulp van CAD met name 2D en
3D, voor een draai- en freesproduct maken

● stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand
van tekeningen en schema’s

● aan de hand van tekeningen, stuklijsten en
materiaalstaten een eenvoudige calculatie maken

● werkvoorbereiding maken van een draai- of
freesproduct

eindtermen:
K/PIE/12.2
een ontworpen draai- en freesopdracht produceren

PSE 300 min 2 nee K41b



hoe ga je dat doen:

● werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren
● verspanende bewerkingen met behulp van

snijsnelhedentabellen uitvoeren op een
draaimachine en freesmachine

Theorie
Verspaningstechniek in digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr



Regius College vmbo-bb                           Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: PIE - werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/6.1
werktuigkundig onderhoud uitvoeren aan machines en
apparaten

hoe ga je dat doen:

● machines en apparaten demonteren en monteren
● op een verantwoorde manier oliën en vetten

vervangen om machines of apparaten te smeren
● as-lagers demonteren en monteren
● periodiek onderhoud plannen
● verschillende machineonderdelen herkennen
● verschillende types smeermiddelen toepassen
● aandraaimomenten van een bout of moer

toepassen

eindtermen:
K/PIE/6.2
elektrotechnisch onderhoud uitvoeren aan machines en
apparaten

PSE 80 min 2 nee B41b



hoe ga je dat doen:

● elektrische toestellen en machines aansluiten en
loskoppelen

● naderings- microschakelaar van een machine en
apparaat testen op werking

● sensoren van een machine en apparaat testen op
werking

● een naderings- en microschakelaar van een
machine of apparaat vervangen sensoren van een
machine of apparaat vervangen

● de werking van besturingssystemen verklaren
● elektrische componenten op de juiste wijze

monteren en aansluiten

eindtermen:
K/PIE/6.3
onderhoud uitvoeren aan een leidingsysteem

hoe ga je dat doen:

● lekkages verhelpen door het vervangen van een
flenspakking

● verschillende pakkingmaterialen toepassen
● aandraaivolgorde toepassen bij het aandraaien van

een flenskoppeling

eindtermen:
K/PIE/6.4
eenvoudige onderdelen vervaardigen ten behoeve van
onderhoud

hoe ga je dat doen:

● onderdelen vervaardigen ten behoeve van
reparaties

● een schets maken van een te vervaardigen



(machine)onderdeel
● verschillende materialen herkennen
● ISO-passingstelsel toepassen

eindtermen:
K/PIE/6.5
machines en apparaten installeren

hoe ga je dat doen:

● aangeven hoe je op verantwoorde wijze machines
en apparaten vervoert, verplaatst en tilt

● machines en apparaten plaatsen
● machines en apparaten afstellen, zoals

kettingwielen, V-snaren, koppelingen

eindtermen:
K/PIE/6.6
lagers demonteren en monteren

hoe ga je dat doen:
● de toepassing van verschillende lagers benoemen
● gereedschappen benoemen die nodig zijn voor

demontage en montage van lagers
● lagers demonteren en monteren

Theorie
Werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud in
digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja B41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {B41a + (B41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb



periode 4 mrt - apr
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vak: PIE - werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 t/m 4 eindtermen:

K/PIE/6.1
werktuigkundig onderhoud uitvoeren aan machines en
apparaten

hoe ga je dat doen:

● machines en apparaten demonteren en monteren
● op een verantwoorde manier oliën en vetten

vervangen om machines of apparaten te smeren
● as-lagers demonteren en monteren
● periodiek onderhoud plannen
● verschillende machineonderdelen herkennen
● verschillende types smeermiddelen toepassen
● aandraaimomenten van een bout of moer

toepassen

eindtermen:
K/PIE/6.2
elektrotechnisch onderhoud uitvoeren aan machines en
apparaten

PSE 80 min 2 nee K41b



hoe ga je dat doen:

● elektrische toestellen en machines aansluiten en
loskoppelen

● naderings- microschakelaar van een machine en
apparaat testen op werking

● sensoren van een machine en apparaat testen op
werking

● een naderings- en microschakelaar van een
machine of apparaat vervangen sensoren van een
machine of apparaat vervangen

● de werking van besturingssystemen verklaren
● elektrische componenten op de juiste wijze

monteren en aansluiten

eindtermen:
K/PIE/6.3
onderhoud uitvoeren aan een leidingsysteem

hoe ga je dat doen:

● lekkages verhelpen door het vervangen van een
flenspakking

● verschillende pakkingmaterialen toepassen
● aandraaivolgorde toepassen bij het aandraaien van

een flenskoppeling

eindtermen:
K/PIE/6.4
eenvoudige onderdelen vervaardigen ten behoeve van
onderhoud

hoe ga je dat doen:

● onderdelen vervaardigen ten behoeve van
reparaties

● een schets maken van een te vervaardigen



(machine)onderdeel
● verschillende materialen herkennen
● ISO-passingstelsel toepassen

eindtermen:
K/PIE/6.5
machines en apparaten installeren

hoe ga je dat doen:

● aangeven hoe je op verantwoorde wijze machines
en apparaten vervoert, verplaatst en tilt

● machines en apparaten plaatsen
● machines en apparaten afstellen, zoals

kettingwielen, V-snaren, koppelingen

eindtermen:
K/PIE/6.6
lagers demonteren en monteren

hoe ga je dat doen:
● de toepassing van verschillende lagers benoemen
● gereedschappen benoemen die nodig zijn voor

demontage en montage van lagers
● lagers demonteren en monteren

eindtermen:
K/PIE/6.7
uitgevoerde werkzaamheden gebruiksklaar opleveren

hoe ga je dat doen:
● de verrichte werkzaamheden controleren met

behulp van een checklist
● een rapportage opstellen van de verrichte

werkzaamheden



Theorie
Werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud in
digitale omgeving its learning

TSE 40 min 1 ja K41a

Berekening eindcijfer schoolexamen: {K41a + (K41b x 2)} : 3

Bijzonderheden: per periode moet je 1 keuzevak afronden
periode 1 sep - okt
periode 2 nov - dec
periode 3 jan - feb
periode 4 mrt - apr
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vak: Profielvak Dienstverlening en Producten (leerlingen die afgestroomd zijn van TL)
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

Leerlingen die zijn afgestroomd van leerjaar 3TL naar leerjaar 4 kader, ronden de profielvakken af zonder schoolexamencijfer.
Deze leerlingen sluiten het profielvak af met het CSPE.
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vak: Profielvak Zorg en Welzijn (leerlingen die afgestroomd zijn van TL)
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

Leerlingen die zijn afgestroomd van leerjaar 3TL naar leerjaar 4 kader, ronden de profielvakken af zonder schoolexamencijfer.
Deze leerlingen sluiten het profielvak af met het CSPE.
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vak: wiskunde
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 45

Hoofdstuk 6 - Meetkunde vlakke figuren

● opgaven maken in 6.1
● theorie leren in 6.2
● maak de examenstof in 6.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B41h x 1
week 45

2

Wk 50

Hoofdstuk 4 - Statistiek

● opgaven maken: Gemiddelde, grote getallen,
diagrammen, diagrammen tekenen, graaf en tabel,
combinaties, trainen op examenniveau

● theorie leren in de samenvatting
● diagnostische toets maken als oefentoets

TSE 90 min 1 ja B42h x 2
week 50

2

Wk 5

Hoofdstuk 8 - Ruimtemeetkunde

● opgaven maken in 8.1
● theorie leren in 8.2
● maak de examenstof in 8.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B43h x 2
week 5



3

Wk 10

2F Rekenen (domein 2 en 3 op studiemeter)

● maak per domein eerst de instaptoets
● maak alle oefeningen waar je geen vrijstelling voor

hebt
● maak de oefentoets
● maak de eindtoets

TSE 90 min 1 ja B44h x 3
week 10

3

Wk 14

Hoofdstuk 7 - Verbanden

● opgaven maken in 7.1
● theorie leren in 7.2
● maak de examenstof in 7.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B45h x 3
week 14

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h +  B42h + B43h + B44h + B45h) : 5

Bijzonderheden:
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vak: wiskunde
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Hoofdstuk 6 - Meetkunde vlakke figuren

● opgaven maken in 6.1
● theorie leren in 6.2
● maak de examenstof in 6.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K41h x

2 Hoofdstuk 4 - Statistiek

● opgaven maken: Gemiddelde, grote getallen,
diagrammen, diagrammen tekenen, graaf en tabel,
combinaties, trainen op examenniveau

● theorie leren in de samenvatting
● diagnostische toets maken als oefentoets

TSE 90 min 1 ja K42h x

2 Hoofdstuk 8 - Ruimtemeetkunde

● opgaven maken in 8.1
● theorie leren in 8.2
● maak de examenstof in 8.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K43h x



3 2F Rekenen (domein 2 en 3 op studiemeter)

● maak per domein eerst de instaptoets
● maak alle oefeningen waar je geen vrijstelling voor

hebt
● maak de oefentoets
● maak de eindtoets

TSE 90 min 1 ja K44h x

3 Hoofdstuk 7 - Verbanden

● opgaven maken in 7.1
● theorie leren in 7.2
● maak de examenstof in 7.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K45h x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h +  K42h + K43h + K44h + K45h) : 5

Bijzonderheden:
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vak: Zorg & Welzijn
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

nov/dec

Mens en Activiteit
P/ZW/3.1 en P/ZW/3.2
Informatie zoeken en geven over mogelijke activiteiten

Methode: mens en activiteit
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 1
● kennismaken met organisaties

Van kinderdagverblijf tot verpleeghuis, alle organisaties
komen voorbij

Hoofdstuk 2
● ontwikkelingsfasen
● motoriek, grove, fijne, sociale ontwikkeling,

geestelijke ontwikkeling, ontwikkeling door middel
van spelen bij de verschillende leeftijdsfasen

PvB 90 min

210 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
ja

B31a/
K31a

B31b/
K31b

x



Praktijk:
- draaiboek maken
- rollenspel
- powerpoint aanpassen
- zinnen beoordelen
- tabel maken

Mens en Gezondheid
P/ZW/1.1
P/ZW/1.2
P/ZW/1.3

Methode: mens en gezondheid
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 2
● voedingsstoffen

Hoofdstuk 3
● voeding

Hoofdstuk 9
● meten en wegen

Praktijk:
- de schijf van vijf
- recept omrekenen

Mens en Zorg
P/ZW/4.1



Methode: mens en zorg
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 1
Werken in de zorg

● verschillende zorgorganisaties

Hoofdstuk 2
Het zorgdossier

● zorgleefplan, vraaggericht werken

Hoofdstuk 3
Communiceren met de zorgvrager

● respectvolle omgang, normen en waarden

Praktijk:
- stabiele zijligging
- rautek
- handen wassen
- open en gesloten vragen

Mens en Omgeving
P/ZW/2.1
Deeltaak: schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren

Methode: mens en omgeving
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Periode 1:

Hoofdstuk 1
● beroepen binnen Zorg en Welzijn

Hoofdstuk 2



● schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
● werkvolgorde, schoonmaakplan opstellen

Hoofdstuk 3
● schoonmaakmiddelen, etiketten
● textiel, wasproces, voorschriften

Praktijk:
- schoonmaakplan
- de wassymbolen
- behandelingsetiketten/samenstellingsetiket
- strijken

2

mrt/apr

Mens en Activiteit
P/ZW/3.1
P/ZW/3.2
P/ZW/3.3

Hoofdstuk 3 ken je doelgroep
● heterogene/ homogene groepen, culturen.

Interesses, wensen en  behoeften achterhalen

Hoofdstuk 4 communicatie
● verbaal, non verbaal, ruis, omgaan met conflicten

Hoofdstuk 5 activiteiten voorbereiden
● doelen stellen, draaiboek maken, activiteit

uitvoeren

Praktijk:
- e-mail versturen
- telefoon notitie maken
- rooster maken
- objectief en subjectief
- speelgoed beoordelen

PvB 90 min

210 min

theorie
2x

praktijk
4x

theorie
ja

B32a/
K32a

B32b/
K32b

x



- telefoongesprek

Mens en Gezondheid
P/ZW/1.1
P/ZW/1.2
P/ZW/1.3

Hoofdstuk 4
● voedingsgewoonten

Hoofdstuk 5
● diëten en voedingspatronen

Hoofdstuk 6
● invloeden op gezondheid

Praktijk:
- BMI berekenen
- leefstijl

Mens en Zorg
P/ZW/4.1
P/ZW/4.2
P/ZW/4.3

Hoofdstuk 4
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging

● basiszorg, autonomie en zelfredzaamheid

Hoofdstuk 5
Beperking in de motoriek

● motorische beperkingen, omgaan met
gezondheidsverlies, rollator, elektrische rolstoel



Hoofdstuk 6
Tillen en verplaatsen

● goede werkhouding, ergonomie
Hoofdstuk 7
Eerste hulp bij ongelukken

● eerste hulp verlenen, volgorde eerste hulp

Praktijk:
- ADL
- EHBO
- rollenspel in de zorg
- tillen en verplaatsen

Mens en Omgeving
P/ZW/2.3 Deeltaak: baliewerkzaamheden verrichten

Hoofdstuk 4
● balie, representatie en  communicatie, non-

verbaal, verbaal

Hoofdstuk 5
● baliewerkzaamheden, schriftelijke rapporteren
● ergonomie

Hoofdstuk 6
● hulpmiddelen, technologie en veiligheid

Praktijk:
- de was
- gevaarlijke situaties herkennen
- gevarensymbolen
- e-mail versturen
- telefoon notitie
- rollenspel



Berekening eindcijfer schoolexamen: B31 + (B32 x 2) : 3
K31 + (K32 x 2) : 3

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine
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vak: Zorg & Welzijn - keuzedelen
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Voorkomen van ongevallen en EHBO
K/ZW/12.1  K/ZW/12.2  K/ZW/12.3  K/ZW/12.4

Methode: voorkomen van ongevallen en EHBO, druk 2
Uitgeverij: de uitgeversgroep

Periode 1:

Hoofdstuk 1:
● risico en gevaren opmerken

Hoofdstuk 2:
● functie van belangrijke organen en weefsels

Hoofdstuk 3:
● volgorde eerste hulp

Praktijk:
- AED
- stabiele zijligging
- professionele hulp inschakelen
- controle bewustzijn en ademhaling

TSE

PSE

45 min

120 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
ja

nee

B41ah/
K41ah

B41b/
K41b

x

x



1 Assisteren in de gezondheidszorg
K/ZW/7.1  K/ZW/7.2

Methode: assisteren in de gezondheidszorg
Uitgever: de uitgeversgroep

Hoofdstuk 1:
● beroepen en werkvelden

Hoofdstuk 2:
● frontoffice werkzaamheden

Hoofdstuk 3:
● de werkomgeving verzorgen

Praktijk:
- afspraak inplannen
- bestellijst maken
- plattegrond
- FIFO
- e-mail versturen

Kennismaken met uiterlijke verzorging
K/ZW/1.1 en K/ZW/1.2

Methode: kennismaken met de uiterlijke verzorging ZW K1
(uitgeversgroep)

Theorie hoofdstukken 1 t/m 6

Praktijk:
- klant ontvangen, bezoek afronden
- haarwassen
- knippen

theorie

praktijk

theorie

praktijk

45 min

90 min

45 min

120 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
ja

praktijk
nee

theorie
ja

praktijk
nee

B41ah
K41ah

B41b
K41b

x

x

x



1

1

- föhnen
- wikkels indraaien
- 9 vaks afdeling

Recreatie
Methode recreatie HBR P4 (uitgeversgroep)

Hoofdstuk 1:
● wat is recreatie

Hoofdstuk 2:
● recreatievormen en bedrijven

Hoofdstuk 3:
● recreatiemogelijkheden voor gasten

Praktijk:
- Sportcircuit uitschrijven
- Stadswandeling bedenken
- Powerpoint maken

Mode & Design
K/EO/8.1 Deeltaak: werkzaamheden binnen mode en design
uitvoeren ten aanzien van ontwerpen.

Methode: Mode & Design
Uitgeverij: de uitgeversgroep druk 2

Periode 1:
Het behandelen van de hoofdstukken 1, Mode en Design

theorie

praktijk

TSE

45 min

270 min

45 min

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

theorie
ja

praktijk
nee

theorie
ja

B42ah/
K42ah

B42b/
K42b



1

Hoofdstuk 5:
● kleur

Hoofdstuk 6:
● stijlen

Hoofdstuk 9:
● levenscyclus van een product

Praktijk:
- product maken van afval of gekozen materiaal wat

aanwezig is
- verslag over het werkproces

Welzijn kind en jongeren
Methode: uitgeversgroep

K/ZW/5.1
Deeltaak: ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling

K/ZW/5.2
Deeltaak: kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse
situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen

PSE 270 min praktijk
2x

praktijk
nee

2 Voorkomen van ongevallen en EHBO
K/ZW/12.5

Hoofdstuk 4:
● controleren van het bewustzijn en de ademhaling

Hoofdstuk 5:
● levensbedreigend letsel en ziekte

TSE 45 min theorie
1x

theorie
ja

B42ah/
K42ah

x



Praktijk:
- aanleggen van verschillende verbanden

Assisteren in de gezondheidszorg
K/ZW/7.3  K/ZW/7.4

Hoofdstuk 4:
● Informeren en adviseren over zorg

Hoofdstuk 5:
● gegevens verzamelen over de gezondheid

Hoofdstuk 6:
● veel voorkomende ziekten per leeftijdsfase

Hoofdstuk 7:
● thuiszorgmiddelen en zorgtechnologie

Hoofdstuk 8:
● mondverzorging

Praktijk:
- ADL hulpmiddelen
- bloeddruk
- gebitsverzorging
- presentatie ziektes

Kennismaken met uiterlijke verzorging
K/ZW/1.3 en K/ZW/1.4

Methode: kennismaken met de uiterlijke verzorging ZW K1

pse

theorie
en

praktijk

120 min

45 min

120 min

45 min

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

theorie
ja

theorie
ja

B42b/
K42b

B42ah
K42ah

x

x

x



(uitgeversgroep)
Theorie hoofdstuk 7, 8, 10 en 11

Praktijk:
- oppervlakte reiniging
- dagmake up
- manicure
- nagels lakken
- handmassage
- ontvangen en afscheid nemen klant

Recreatie:

Hoofdstuk 4:
● gastencontact

Hoofdstuk 5:
● het draaiboek

Praktijk:
- miniworld maken
- promotie camping
- groepsaccommodatie berekenen

Mode & Design
/EO/8.2 Deeltaak werkzaamheden binnen mode en design
uitvoeren ten aanzien van productietechnieken.

Het behandelen van de hoofdstuk 3 en 7

Hoofdstuk 3:
● technieken

Theorie

praktijk

theorie

praktijk

120 min

45 min

270 min

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
2x

praktijk
nee

B42b
K42b

x

x



Hoofdstuk 7:
● geschiedenis

Praktijk:
- maken van een artwork over gekozen bouwstijl in

2D
- presentatie
- presenteren
- verslag over de gekozen bouwstijl

Welzijn kind en jongeren
Methode; uitgeversgroep

K/ZW/5.3
Deeltaak: (re)creatieve activiteiten voor kinderen of
jongeren organiseren en hen stimuleren en begeleiden

K/ZW/5.4
Deeltaak: de omgeving verzorgen en inrichten voor een
leeftijdsgroep

K/ZW/5.5
Deeltaak: een dagrapportage maken volgens een
rapportagesysteem en dit mondeling toelichten

theorie
1x

praktijk
2x

theorie
1x

praktijk
1x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2
(K41 + K42) : 2

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: rekenmachine
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