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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: 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: 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:
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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
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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
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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
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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
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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



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

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
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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: 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:


	Voorblad PIE
	Engels basis en kader
	LO basis
	LO kader
	nask basis
	nask kader
	Nederlands basis en kader
	PIE CNC technieken basis
	PIE CNC technieken kader
	PIE domotica en automatisering basis
	PIE domotica en automatisering kader
	PIE drinkwater en sanitair basis
	PIE drinkwater en sanitair kader
	PIE plaat- en constructiewerk basis
	PIE plaat- en constructiewerk kader
	PIE praktisch booglassen basis
	PIE praktisch booglassen kader
	PIE robotica basis
	PIE robotica kader
	PIE utiliteitsinstallaties basis
	PIE utiliteitsinstallaties kader
	PIE verspaningstechnieken basis
	PIE verspaningstechnieken kader
	PIE werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud basis
	PIE werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud kader
	wiskunde basis
	wiskunde kader

