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Ter Apel, juli 2018. 

Beste leerling, 

Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de bovenbouw van de 

basisberoepsgerichte leerweg Techniek, klas 3. 

Het PTA is een overzicht van af te leggen toetsen en uit te voeren opdrachten, waarvan een 

(groot) deel meetelt voor het schoolexamen. Zo kun je lezen waar een toets over gaat 

(leerstofomschrijving) en hoe de afname is, bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk 

Kortom, je doet er verstandig aan om het PTA regelmatig te raadplegen. Zoals de wet voorschrijft, 

is het PTA in ieder geval vanaf 1 oktober beschikbaar en is in de ELO van onze school onder de knop 

'PTA'. 

Wat ik ook even onder de aandacht wil brengen is het toetsrooster. Het toetsrooster is eveneens 

te vinden op de website van onze school (knop 'ROOSTER') en is jou behulpzaam om je 

studieplanning vroegtijdig af te stemmen. 

In dit PTA tref je o.a. aan: 

 een gedeelte met algemene PTA-informatie;  

 een gedeelte waar per vak de inhoud staat omschreven;  

 de overgangsnormen. 

Bij aanvang van iedere periode kun je het toetsrooster vinden op website van de school. In het 

toetsrooster kun je lezen welke toetsen je op welk moment hebt. 

Bedenk goed dat handelingsdelen (bijvoorbeeld handelingsopdrachten bij KV1) en praktische 

opdrachten moeten worden afgesloten met de kwalificatie 'voldoende' (V) of 'goed' (G). Als je 

deze onderdelen van het schoolexamen niet in orde hebt, kan uiteindelijk bij de 

(eind)cijferbepaling in het examenjaar niet de slaag/zakregeling (artikel 49 van het 

Eindexamenbesluit) worden toegepast, zodat je geen diploma kunt ontvangen. 

Namens het bovenbouwteam vmbo wens ik jou een succesvol schooljaar toe. 

Met vriendelijke groeten, 

l. Folkerts, teamleider vmbo beroepsgericht  

 

 

  



3 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord pag. 02 

Inleiding 

 

Bevorderingsprotocol 

pag. 04 

 

pag. 05 

 

Bevorderingsnormen 

PTA per vakgebied: 

 

pag. 08 

- Nederlands pag. 09 

- Engels pag. 10 

- Wiskunde 

- nask1 

pag. 11 

pag. 12 

- PIE pag. 12 

- BWI 

- MT 

- Maatschappijleer 1 

pag. 13 

pag. 14 

pag. 15 

- Nask1 pag. 16 

- Kunstvakken 1 pag. 17 

- Lichamelijke opvoeding 

- Rekenen 

pag. 18 

pag. 19 

  



4 

 

Inleiding 

Er is in de bovenbouw van het VMBO een aantal momenten waarop jouw kennis en 

vaardigheden getoetst worden. Deze momenten zijn ondergebracht in een Schoolexamen en 

een Centraal Examengedeelte. Dit PTA gaat in het bijzonder over de inrichting, de regelgeving, 

de gang van zaken m.b.t. het Schoolexamen. 

Daarnaast wordt per vak aangegeven welke proefwerken, praktische opdrachten, practica, 

mondelinge toetsen en handelingsopdrachten je kunt verwachten. Bij iedere vermelde toets of 

opdracht wordt aangeven hoeveel het cijfer meetelt in het totaal van het overgangs- en/of het 

schoolexamencijfer. 

Inrichting 

A. Wat is de basisberoepsgerichte leerweg? 

De basisberoepsgerichte leerweg is de leerweg waarbij de leerlingen het meest praktisch bezig zijn. 

In het 3 e en het 4e leerjaar krijgen de leerlingen 12 wekelijkse lessen in het profiel PIE (Produceren, 

Installeren en Energie), of M&T (Mobiliteit en Transport, of BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Dit 

is iets minder dan de helft van de wekelijkse lessen. In onderstaande overzicht staan de vakken per 

leerjaar: 

Vakken klas 3 Vakken klas 4 

Nederlands Nederlands 

Engels Engels 

wiskunde wiskunde 

rekenen rekenen 

maatschappijleer 1  

nask1 nask1 

Kunstvakken1  

lichamelijke opvoeding lichamelijke opvoeding 

profiel: PIE of M&T of BWI profiel: PIE of M&T of BWI 

 

Het examen bestaat voor bijna elk vak/programma uit twee delen: nl. het Schoolexamen (SE) 

en het Centraal Examen (CE). Uitzondering zijn de vakken maatschappijleer l, kunstvakken I 

en lichamelijke opvoeding. Maatschappijleer I is een verplicht examenvak met alleen een 

schoolexamen dat volwaardig meetelt in de slaag/zakregeling. Kunstvakken I (wordt in het 3 e 

jaar afgesloten) en lichamelijke opvoeding moeten binnen het schoolexamen met de 

kwalificatie 'goed'(G) of 'voldoende'(V) worden afgesloten. Tevens dienen minimaal 1 

handelingsopdracht en minimaal 2 grote praktische opdrachten naar behoren te zijn 

uitgevoerd. De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot beroepsopleidingen (niveau 

2, enkele keer niveau 1) in het secundair beroepsonderwijs. 
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Bevorderingsprotocol 

Deel 1 

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak 
1. Drie maal per jaar wordt aan de ouders van de leerlingen een rapport uitgebracht over de 

vorderingen van hun kind. 

2. Rapportcijfers zijn het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers per vak. De cijferrapportage is 

cumulatief. Dat betekent dat voor de cijferrapporten steeds alle tot dan toe behaalde cijfers 

meetellen.  

3. Het overgangscijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van alle cijfers van dat vak van het gehele 

betreffende cursusjaar. 

4. Aan proefwerken, repetities, schriftelijke overhoringen, opdrachten, spreekbeurten en 

werkstukken ed kan bij diverse vakken een verschillende zwaarte (weging) toegekend worden. Dit 

wordt door de vaksecties vastgesteld en aan de ouders en leerlingen bekendgemaakt in het PTA. 

5. De cijfers op de rapporten worden op 1 decimaal afgerond. Behalve het jaarcijfer op het 

overgangsrapport, dat heeft 0 decimalen. 

6. Het eindcijfer per vak geeft een indicatie van de beheersing van de voor dat leerjaar vastgestelde 

stof (op het (boven)niveau). 

7. Het eindcijfer per vak geeft, voor zover relevant, een indicatie van de mogelijkheid of een leerling 

zich de leerstof van dat vak, in een volgend leerjaar kan eigen maken (op het (boven)niveau van de 

klas). 

8. Indien er sprake is van een klas, waarin op 2 niveaus wordt getoetst (genormeerd) en lesgegeven, 

wordt de leerling beoordeeld en genormeerd op het niveau waarop hij heeft les gekregen en 

toetsen heeft gemaakt. 

 

Deel 2 

Regels overgangsnormen 
Algemeen. 
Bij besluiten/adviezen over de overgang naar een volgend leerjaar geldt als voornaamste criterium 
steeds het belang van de leerling. Hierbij zal naast de beoordeling van de vakken tevens rekening 
gehouden worden met de capaciteiten per vak, de algemene studievaardigheden, de werkhouding, de 
informatie van ouders/leerlingen, bijzondere omstandigheden en de verwachtingen van lesgevers met 
betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de leerling. Bij bespreking van leerlingen, zoals in de 
overgangsnormen per leerjaar is aangegeven, zullen besluiten genomen worden vanuit de intentie 
leerlingen, waar mogelijk, kansen te bieden. 
De overgangsvergaderingen zijn beslissende vergaderingen. De rapportvergaderingen bij het 1ste en 2de 
rapport zijn adviesvergaderingen. 

 
1. Leerlingen en ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het tot stand komen van de 

rapportcijfers. 
2. In klas 1 wordt gewoonlijk niet gedoubleerd. Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier van 

afgeweken worden, als doubleren zinvol lijkt, omdat de leerling een deel van het schooljaar de 
lessen niet heeft kunnen volgen en/of omdat het voor de ontwikkeling van het kind beter is dat hij 
een jaar langer doet over klas 1. 

3. In de overige klassen mogen ouders en leerlingen gebruikmaken van het recht op doubleren. Hierbij 
gelden de volgende voorwaarden en restricties: 
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 Een leerling mag niet in twee opeenvolgende leerjaren van hetzelfde niveau doubleren 
en niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen. 

4. Uitgestelde bevorderingsbeslissingen komen voor. Voor leerlingen die één of meer 
herkansingsmogelijkheden hebben gekregen, bepaalt de docentenvergadering of deze leerlingen 
mogen deelnemen aan de Zomerschool in Emmen. De uitslag van de herkansingen worden uiterlijk 
op de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar bekendgemaakt. 

5. In bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de overgangsnormen.  
6. De regels en procedures bij de overgangs- en rapportvergaderingen zijn schriftelijk vastgelegd. 

 

 

Deel 3 

Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen 
 

1. In alle leerjaren worden de overgangscijfers van alle vakken meegewogen bij de overgangsnormen. 
2. Bij de overgangsnormen in klas 1 en 2 worden de overgangscijfers ingedeeld in 2 groepen: 

 A-vakken: vakken die een belangrijke bijdrage leveren aan de determinatie en/of 
voorspellend zijn wat betreft de kans van slagen bij het eindexamen 

 B-vakken: vakken die naast een determinerend en een voorspellend karakter ook een 
algemeen vormend dan wel oriënterend karakter hebben. Een belangrijk criterium bij de 
indeling van vakken in deze groep is dat bij de beoordeling van deze vakken, waar mogelijk, 
tevens rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van elke leerling.  

Per leerjaar is bij de invulling van de overgangsnormen aangegeven welke vakken horen bij welke 
groep. 

3. Bij het toepassen van overgangsnormen moeten aan achtereenvolgens alle aangegeven criteria 
(aangegeven bij de overgangsnormen) voldaan worden. Nadat deze toepassing in zijn geheel heeft 
plaatsgevonden, volgt eventuele stemming over bevorderen/niet bevorderen. 

4. Niet alleen de beslissing aan het eind van het schooljaar, maar ook de waardering van de overige 
rapporten, wordt aan de hand van de bevorderingsnormen vastgesteld. Als de waardering volgens 
de overgangsnormen zodanig moet zijn dat de leerling aan het eind van het schooljaar niet 
rechtstreeks zou worden bevorderd, worden de ouders ook door de mentor op de hoogte gesteld, 
uiterlijk binnen een week na de betreffende rapportvergadering. 

5. Een leerling kan alleen automatisch bevorderd worden als aan alle criteria, zoals aangegeven in de 
overgangsnormen, is voldaan. Voor elk leerjaar en niveau zijn deze criteria concreet ingevuld. 

6. Per leerjaar en niveau is in de overgangsnormen aangegeven wanneer een leerling op de 
overgangsvergadering wordt besproken. Bij zo’n bespreking neemt de overgangsvergadering een 
besluit over alsnog bevorderen, bevorderen naar het onderniveau van een dakpanklas1, bevorderen 
naar een nog lager niveau, niet bevorderen, uitgesteld bevorderen met één of meer herexamens na 
deelname aan de Zomerschool. Bij dit besluit zal naast de beoordeling van de vakken tevens 
rekening gehouden worden met de capaciteiten per vak, de algemene vaardigheden, de 
werkhouding, de informatie van ouders/leerlingen, bijzondere omstandigheden en de verwachting 
van de lesgevers met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de leerling. 

 
 

Deel 4 

Regels en procedures bij overgangs- en rapportvergadering 
 

1. Het technisch voorzitterschap van de overgangs- en rapportvergadering berust bij de teamleider. De 
teamleider bewaakt de procedure. De mentor zit de vergadering van zijn/haar klas of groep voor. 

                                                      
1 In leerjaar 1 en 2 



8 

 

2. Stemgerechtigd zijn docenten die aan de betreffende leerling lesgeven.  
3. Een docent die in meer dan één vak les geeft aan de betreffende leerling, brengt per vak één stem 

uit. 
4. De mentor komt, na vooroverleg met de teamleider, tot een voorstel aan de overgangsvergadering 

met redenen omkleed. Docenten spreken zich voor of tegen uit bij: 
- Bevorderen naar (boven) niveau, waarop is getoetst en lesgegeven 
- Bevorderen naar (onder) niveau, 
- Uitgestelde bevorderen met herexamen(s) na deelname Zomerschool naar boven-, of 

onderniveau 
- Bevorderen naar niveau lager  
- Niet bevorderen. 

5. De overgangsvergaderingen zijn beslissingsvergaderingen van alle lesgevers. Voor afwezigheid bij de 
overgangs- en rapportvergaderingen, anders dan ziekte, is verlof van de teamleider nodig. De 
betrokken collega draagt er zelf zorg voor dat de betrokken teamleider tevoren van de absentie op 
de hoogte is, ook bij ziekte. 

6. Een docent kan voorafgaande aan de overgangsvergadering de teamleider gemotiveerd te kennen 
geven, niet in staat te zijn zijn/haar stem uit te brengen. De teamleider beslist in overleg met de 
rector of in dat geval onthouding van stemming is toegestaan. 

7. Een docent kan voorafgaande aan het inleveren van de cijfers de teamleider gemotiveerd te kennen 
geven, niet in staat te zijn zijn/haar cijfers te geven. De teamleider beslist in overleg met de rector 
met de betreffende docent hoe verder gehandeld wordt. 

8. Alle besluiten en adviezen worden genomen op basis van een enkelvoudige meerderheid van het 
aantal uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de technisch voorzitter.  

9. De teamleider kan na overleg met de mentor voorafgaande aan de overgangsvergadering beslissen, 
dat bij een leerling sprake is van bijzondere omstandigheden. Vervolgens neemt de 
overgangsvergadering een besluit over zaken zoals gemeld bij punt 4. 

10. In alle gevallen waarin de overgangsnormen en regels en procedures bij de overgangsvergadering 
niet voorzien, beslist de teamleider in samenspraak met de rector. 

11. Indien de leerling niet bevorderd is (naar het hoge niveau), neemt de mentor na de 
overgangsvergadering binnen 12 uur contact op met de ouders van de leerlingen van zijn/haar klas. 
Binnen 24 uur na het gesprek met de mentor, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar 
aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Voor het eind van het 
cursusjaar neemt de overgangsvergadering in deze gevallen een definitieve beslissing. 

12. Beroep aantekenen tegen een beslissing van de overgangsvergadering kan zowel door de leerling, 
zijn/haar ouders/verzorgers, als de mentor gedaan worden. Dit beroep wordt neergelegd bij de 
revisiecommissie. De revisiecommissie bestaat uit de rector en twee niet bij de 
overgangsvergadering betrokken  teamleiders. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in 
revisie wordt genomen. 
Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als 
a. Een procedurefout is gemaakt 
b. Nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden 

ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren. 
13. Voor de revisievergadering gelden dezelfde regels en procedures als bij de overgangsvergaderingen. 
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Overgangsnormen leerjaar 3 BB Techniek 

Algemeen: 
De overgangsnormen worden toegepast op de jaarcijfers (afgeronde cijfers, met 0 decimalen). 
De bevorderingsprocedure gaat op basis van de resultaten van alle vakken. 
In principe worden leerlingen aan het eind van het derde leerjaar bevorderd naar het vierde leerjaar.  
De leerling heeft het recht van doubleren, mits voldaan aan de regels van de overgangsnormen deel 2, 
punt 3. 
 

Bevorderingsnormen 

 Overgangsnormen Techniek  
- ~  

~  

~ 

~ 

- De overgangscriteria zijn gebaseerd op de slaag/zakregeling (artikel 49 van het 

Eindexamenbesluit).  

- Het eindcijfer van het Profiel PIE of M&T of BWI wordt meegerekend als twee eindcijfers. 

- Een leerling kan voor één of meer vakken worden bevorderd naar BBL4, zodat er in het examenjaar 

één of meer vakken op BBL-niveau worden gevolgd. 

- In de overgangscriteria wordt gesproken over tekortpunten: een 5 is één, een 4 is twee en een 3 is drie 

tekortpunten. 

 
van: naar: 

grenzen gelden voor op geheel  

afgeronde eindcijfers van: grens 

 

BBL3 BBL4 

6 examenvakken 

(Ne, En, Nask1, Wi, Ma1, 

PIE/M&T/BWI ) 

 1.  
a. alle cijfers tenminste een 6 of 
b. één 5 en de rest 6 of hoger of 
c. twee keer 5 of één 4, de overige cijfers 

minstens 6 met één 7 of hoger 
 2.  
KV1, stage en lichamelijke opvoeding zijn met 

tenminste voldoende afgesloten 

  
 

 
Voldoet een leerling niet aan één van de bovenstaande voorwaarden, dan wordt hij/zij bespreekgeval. 
In dat geval beslist de overgangsvergadering. 
 
Binnen 24 uur na het gesprek met de mentor, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar 
aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij 
de revisiecommissie. De revisiecommissie bestaat uit de rector en twee niet bij de 
overgangsvergadering betrokken teamleiders. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in 
revisie wordt genomen. 
Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als 

a Een procedurefout is gemaakt 
b Nieuwe zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden 

ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren. 
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PTA per vakgebied 
 

Vak: Nederlands 

Studie: klas 3 BBL TN/VZ 
 

 

Stofomschrijving Toets-
code 

Toets-
vorm 

Toets-
duur in 
min. 

Gewicht 
overgang 
in % 

Gewicht 
SE in % 

      

Toets 1: Methodetoets  

Toets 2: Leesvaardig 

Toets 3: Methodetoets 

Toets 4: Schrijfvaardig 

Toets 5: Methodetoets 

Toets 6: Spreekvaardig 

Toets 7: Kijk- en luistertoets CITO 

VMBO  

 

 

PW1 

PW2 

PW3 

PW4 

PW5 

PW6 

SE 

S 

S 

S 

S 

S 

M 

45 

45 

45 

45 

45 

10-15 

70-90 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
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Gemiddelde alle schriftelijke 
overhoringen 
 

SO S/M/P
/D/W
/V 

Variabel 28  

4 Fictieopdrachten 
Handelingsdeel, moet met een 
voldoende zijn afgesloten 

 HD/P
O 

Variabel V  

      

      

Totalen in %    100 %  
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Vak: Engels 

Studie: 3 bbl techniek 

 

 

Stofomschrijving Toets-
code 

Toets-
vorm 

Toetsduur in 
min. 

Gewicht 
overgang in % 

     

Stepping Stones toets 1 
Stepping Stones toets 2 
Leesvaardigheid 1 (short stories) 
Stepping Stones toets 3 
Stepping Stones toets 4 
Kijk-luistertoets 
Leesvaardigheid 2 (teksten) 
Spreekvaardigheid 
 
 
Handelingsdelen / Praktische 
opdrachten moeten voldoende zijn 
 

PW 1 
PW 2 
PW 3 
PW 4 
PW 5  
PW 6 
PW 7 
PW 8  
 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
M 

45 
45 
45 
45 
45 
90 
45 
variabel 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Gemiddelde alle schriftelijke 
overhoringen 

 S Variabel 20 

     

     

     

Totalen in %    100 % 
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Vak: wiskunde 

Studie: 3 bbl techniek 

Boek: Getal & Ruimte 3 VMBO-B 10e editie deel 1 + 2 
 

Stofomschrijving Toets-
code 

Toets-
vorm 

Toetsduur 
in min. 

Gewicht 
overgang 
in % 

Gewicht 
SE in % 

TOETS 1 
H1 Procenten 

Wi01
1 

Pw 45 12  

TOETS 2 
H2 Meetkunde 1 

Wi01
2 

Pw 
 

45 12  

TOETS 3 
H3 Formules en grafieken 

Wi02
1 

Pw 
 

45 12  

TOETS 4 
H4 Meetkunde 2 

Wi02
2 

Pw 
 

45 12  

TOETS 5 
H5 Vergelijkingen 

Wi03
1 

Pw 
 

45 12 5* 

TOETS 6 
H6 Oppervlakte en omtrek 

Wi03
2 

Pw 
 

45 12 5* 

TOETS 7 
H7 Statistiek 

Wi04
1 

Pw 
 

45 12 5* 

TOETS 8 
H8 Meetkunde 

Wi04
2 

Pw 
 

45 12 5* 

OVERHORINGEN  Wi06
1 

Wi06
2 

s.o. variabel 4  

*Toets herkansbaar eind 4e 
klas 

     

Totalen in %    100 %  

 

Opmerkingen: 
ALLE ONDERWERPEN ONDER VOORBEHOUD 
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Vak: nask1 

Studie: 3 bbl techniek 

 

 

Periode Stofomschrijving Toets-

code 

Toets-

vorm 

Toets

duur 

in 

min. 

Gewicht 

overgang 

in % 

Gewicht 

SE in % 

Schooljaar 2018-2019 

 

 

 

1 

 

 

 

 
Toets 1: 
Stoffen, materialen en 
veiligheid 
 

Toets 2:* 

Verbranden en 

verwarmen 

 

Toets 3:* 

Licht en beeld 

Geluid 

 

K4,K6, 

K9 

 

K4,K6, 

K9 

 

K7, K8 

   

13 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Toets 4:* 

Atoombouw 

 

Toets 5: 

Elektriciteit in huis 

 

Toets 6: 

Krachten en beweging 

 

 

K10 

K11 

 

 

K5 

 

 

K9 

 

 

   

13 

 

 

 

14 

 

 

13 

 

5 

1 en 2 Gemiddelde van de s.o.’s 

en practica 

SO/P 

k1-10 

S/V varia

bel 

20  

 *Toets is herkansbaar      

 

 Totalen in %    100 % 15 % 
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Vak: PIE 

Studie: 3 bbl techniek 

 PIE Produceren, Instaleren en Energie 

Profieldeel 1 

Ontwerpen en maken 

Professionele 

vaardigheden 

Toets 

code 

Toets 

vorm 

Toets-

duur in 

min. 

Gewicht 

overgang 

in 25 % 

Gewicht 

SE in 25 

% 

Deeltaak 1.1 

Een ontwerp van een 

product maken met 

behulp van 2D en 3D 

CAD-software en de 

uitvoering 

voorbereiden. 

B2, B3, B4, B7, 

B8, B9, B12, 

B13, B15, 

B16, B17, 

B22. 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

Deeltaak 1.2 

Het ontwerp 

produceren door 

handmatige, 

machinale en 

automatische 

bewerkingen uit te 

laten voeren aan 

metalen en 

kunststoffen  

B8, B13, B17, 

B18, B19, 

B20, B21, 

B22. 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

Deeltaak 1.3 

Een ontworpen 

elektrische schakeling 

opbouwen, aansluiten 

en beproeven. 

B5, B6, B7, B9, 

B10, B11, 

B12, B13, 

B19. 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

Deeltaak 1.4 

Aan de hand van een 

ontwerp een product 

bestaande uit 

meerdere onderdelen 

samenstellen en 

aansluiten. 

 

B5, B7, 

B9,B10,B11,B

12, B13, B19 

DT/PO/V 

S en P Variabel   
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Profieldeel 2 

Bewerken en 

verbinden van 

materialen 

Professionele 

vaardigheden 

Toets 

code Toets 

vorm 

Toets-

duur in 

min. 

Gewicht 

overgang 

in 25 % 

Gewicht 

SE in 25 

% 

Deeltaak 2.1  

producten maken 

door het vervormen 

en scheiden van 

materialen door 

middel van knippen 

(zwenk) buigen en het 

maken van 

bijbehorende 

uitslagen. 

 

B2, B8, B12, 

B13, B15, 

B16, B17, 

B18, B19, B20 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

Deeltaak 2.2 

plaat en 

profielmaterialen aan 

de hand van een 

werktekening met 

elkaar verbinden. 

 

B2, B8, B12, 
B15, B16, 
B18, B19. 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

   

    

Profieldeel 3 

Besturen en 

automatiseren 

Professionele 

vaardigheden 

Toets 

code Toets 

vorm 

Toets-

duur in 

min. 

Gewicht 

overgang 

in 25 % 

Gewicht 

SE in 25 

% 

Deeltaak 3.1 

In een practicum aan 

de hand van een 

schema en 

opstellingstekening 

een 

besturingsinstallatie, 

en regelsysteem en 

een domotica-

installatie opbouwen. 

B2, B3, B5, 6, 

B7, B10, B11, 

B12, B16, B22 

DT/PO/V 

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

 In een periode dienen er twee profiel-/ keuzedelen afgerond te zijn.  

 Het praktisch gedeelte is niet herkansbaar.  

 Binnen een periode is er 1 toets herkansbaar. 

 De theoretische eindtoets bestaat uit deeltoetsen. De deeltoetsen vormen gezamenlijk het 
theoretische eindcijfer van het betreffende profiel. 

 De 4 profieldelen vormen samen 100% van het SE cijfer. 

 

Deeltaak 3.2 

In een 

elektrotechnisch 

practicum metingen 

uitvoeren. 

B5, B6, B22, 

B24 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

Deeltaak3.3 

Een automatische 

besturing van een 

proces realiseren en 

testen. 

B2, B5, B6, B7, 

B10, B11, 

B12, B16, 

B22, B23. 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

 

  

    

Profieldeel 4 

Installeren en 

monteren 

Professionele 

vaardigheden 

Toets 

code Toets 

vorm 

Toets-

duur in 

min. 

Gewicht 

overgang 

in 25 % 

Gewicht 

SE in 25 

% 

Deeltaak 4.1 

Een sanitaire 

installatie aanleggen 

aan de hand van een 

werktekening volgens 

geldende normen en 

voorschriften. 

B1, B7, B8, 

B10, B11, 

B12, B16, 

B18, B19, B20 

DT/PO/V 

S en P Variabel   

Deeltaak 4.2 

Een elektrische 

huisinstallatie 

aanleggen aan de 

hand van een 

installatietekening 

volgens geldende 

normen en 

voorschriften. 

B6, B7, B10, 

B11, B12, 

B18, B22, 

B23. 

DT/PO/V 

S en P Variabel   
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Opmerkingen: 

S = Schriftelijk  

D = Digitaal  

P = Praktisch 

 
 

Vak: BWI 

Studie: 3 bbl techniek 

  

Profiel: BWI 1 

 
Periode 

2018/2019 

Bouwproces en        
bouwvoorbereiding 

 

Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets vorm 
S/D en of P 

Toets duur 
in min. 

Gewicht 
Overgang   

in 25% 

Gewicht SE 25 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
1.1 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
1.2 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
1.3 

Taak: 
Een kleinschalig 
bouwproject voorbereiden 
en het bouwproces 
organiseren. 
 
Maatvoeren en uitzetten. 
 
Profielen en kozijnen 
stellen. 

  
 

   

Deeltaak 1.1: 
Een kleinschalig 
bouwproject voorbereiden 
en het bouwproces 
organiseren conform 
geldende wet- en 
regelgeving. 

B1, B2, B3, 
B12 en B20 
 

 
S/ D/ P 

Variabel   

Deeltaak 1.2: 
Ter voorbereiding van een 
kleinschalig bouwproject 
maatvoeren en uitzetten 
aan de hand van een bouw 
voorbereidings tekening en 
bestek. 

B3, B5, B6, 
B7, B8, B9, 
B12, B16, 
B18, B20 
 

 
S/ D/ P 

Variabel   

Deeltaak 1.3: 
Profielen en kozijnen 
waterpas en te lood stellen 
en het meterpeil 
aanbrengen aan de hand 
van werktekeningen. 

B5, Bb6, B7, 
B8, B9, B12, 
B20 

 
S/ D/ P 

Variabel   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
In een periode dienen de taken afgerond te zijn.  
Het praktisch gedeelte is niet herkans baar.  
Binnen een periode is er 1 toets herkansbaar. 
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De 4 profieldelen vormen samen 100% van het SE-cijfer. 

 
 

Opmerkingen: 
S = Schriftelijk  
D = Digitaal  
P = Praktisch 

 

 

 

Profiel: BWI 2 

Studiejaar: BWI 3  

  

 
Periode 

2018/2019 

Bouwen vanaf de 
fundering 

 

Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets vorm 
S/D en of P 

Toets duur 
in min. 

Gewicht 
Overgang   

in 25% 

Gewicht 
SE 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 2.1 
 
 
 
P/BWI/ 2.2 
 
 
 
P/BWI/ 2.3 

Taak: 
Bekistingen voor een 
strook maken. 
 
Een halfsteensmuur 
metselen. 
 
Isolatiematerialen 
verweken. 
 
Veilig werken op steigers 
en ladders. 

  
 

   

Deeltaak 2.1: 
Aan de hand van 
werktekeningen 
bekistingen maken voor 
een strook. 

B3, B4 B5, B6, 
B7, B8, B9, 
B11, B12, B19, 
B20 

S/ D/ P 

    Variabel   

Deeltaak 2.2: 
Aan de hand van een 
werktekening een 
halfsteensmuur metselen. 

B5, B8, B12, 
B19, B20 
 
 

S/ D/ P 

     Variabel   

Deeltaak 2.3: 
Isolatiematerialen 
verwerken met behulp van 
actuele kennis over isolatie 
en ventilatie. 

B5, B6, B7, B8, 
B16, B20, B21 

S/ D/ P 

     Variabel    

P/ BWI/ 
2.4 

Deeltaak 2.4: 
Steigers en ladders aan de 
hand van 
veiligheidsvoorschriften 
gebruiken. 

B3, B8, B11, 
B16, B20 

S/ D/ P 

     Variabel   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
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In een periode dienen de taken afgerond te zijn.  
Het praktisch gedeelte is niet herkansbaar.  
Binnen een periode is er 1 toets herkansbaar. 
De 4 profieldelen vormen samen 50% van het SE-cijfer. 

 

Opmerkingen: 
S = Schriftelijk  
D = Digitaal  
P = Praktisch 

 

 

 

Profiel: BWI 3 

Studiejaar: BWI 3  

  

 
Periode 

2018/2019 

Hout- en 
meubelverbindingen  

 

Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets vorm 
S/D en of P 

Toets 
duur in 

min. 

Gewicht 
Overgang   in 

25% 

Gewicht SE 
25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
3.1 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
3.2 
 
 
 
 
 
 

Taak: 
Werkstuk met 
enkelvoudige verbindingen 
maken. 
 
Werken met elektrische en 
pneumatische 
handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

  
 

   

Deeltaak 3.1: 
Aan de hand van een 
werktekening alle 
werkzaamheden verrichten 
voor het maken van 
werkstukken met 
enkelvoudige 
verbindingen. 

B7, B10, B12, 
B13, B14, B15, 
B16, B17, B18, 
B19, B20, B21, 
B22 

S/ D/ P 

Variabel   

Deeltaak 3.2: 
Houtzagen en verspanen 
met behulp van gangbare 
handgereedschappen, 
elektrische en 
pneumatische 
handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

B5, B10, B19, 
B20 

 S/ D/ P 

Variabel   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
In een periode dienen de taken afgerond te zijn.  
Het praktisch gedeelte is niet herkansbaar.  
Binnen een periode is er 1 toets herkansbaar. 
De 4 profieldelen vormen samen 50% van het SE-cijfer. 
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Opmerkingen: 
S = Schriftelijk  
D = Digitaal  
P = Praktisch 

 

 

 

Profiel: BWI 4 

Studiejaar: BWI 3 

Periode 
2018/2019 

Design en decoratie 
 

Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets vorm 
S/D en of P 

Toets 
duur in 

min. 

Gewicht 
Overgang   

in 25% 

Gewicht 
SE 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
4.1 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/BWI/ 
4.3 

Taak: 
Interieurelementen 
ontwerpen. 
 
Kleurontwerp maken. 
 
Interieurelementen maken. 
 
Interieurelementen 
afwerken en decoderen. 

  
 

   

Deeltaak 4.1: 
Aan de hand van wensen en 
eisen een ontwerp maken 
voor interieurelementen op 
basis van plaatmateriaal, 
met behulp van ICT. 

B8, B13, B22 S/ D/ P 

Variabel   

Deeltaak 4.2: 
Gebruikmakend van 
decoratieve technieken een 
ontwerp maken voor de 
afwerking van 
interieurelementen op basis 
van kennis over kleurgebruik 
en vormgeving. 

B8, B13, B14, 
B15, B16, B17 

S/ D/ P 

Variabel   

Deeltaak 4.3: 
Aan de hand van een 
ontwerp en werktekeningen 
interieurelementen maken 
met behulp van hout en 
plaatmateriaal. 

B8, B10, B12, 
B16, B17, B18, 
B19, B20, B21 

S/ D/ P 

Variabel   

P/BWI/ 
4.4 

Deeltaak 4.4:  
Een werkstuk 
voorbehandelen, afwerken 
en decoderen. 

B8, B16, B17, 
B18, B20, B22, 
B23 

S/ D/ P 

Variabel   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. 
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In een periode dienen de taken afgerond te zijn.  
Het praktisch gedeelte is niet herkansbaar.  
Binnen een periode is er 1 toets herkansbaar. 
De 4 profieldelen vormen samen 50% van het SE-cijfer. 

  
 

Opmerkingen: 
S = Schriftelijk  
D = Digitaal  
P = Praktisch 
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Vak: M&T 

Studie: 3 bbl techniek 

 
Mobiliteit en Transport 

Studie: 3/   2018/2019 

  

Profieldeel 1 
Motorconditie testen 

 B. Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets- 
code Toets vorm 

Toets duur in 
min. 

Gewicht SE 
profieldeel   

25% 

      

Deeltaak  1.1 
motormechanische 
delen meten en testen 
 

B5, B6, B7,B8, 
B9, B12, B13, 
B16 en B20 

DT/PO/V S en  P Variabel  

Deeltaak  1.2 
werkzaamheden aan 
een smeersysteem 
uitvoeren 
 

B1, B2, B8,B11, 
B12,  

DT/PO/V Sen P Variabel  

Deeltaak  1.3 
werkzaamheden aan 
een koelsysteem 
uitvoeren 
 

B5, B7, B8, B9, 
B11, B12, B13 

 

DT/PO/V S en P Variabel  

      

Profieldeel 2 
Wielophanging en 
carrosserie 
 

Professionele 
vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
profieldeel   

25 % 

Deeltaak 2.1 
wielophanging en 
veersysteem 
controleren en 
vervangen 

B3, B5, B7, B8, 
B9, B11, B12 en 

B20 

DT/PO/V 
 

S en P Variabel  

Deeltaak 2.2  
banden en wielen 
controleren, vervangen, 
balanceren en 
repareren 

B1, B3, B4, B5, 
B8, B9, B12 en 

B20 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 2.3 
carrosseriedelen 
(de)monteren en 
afstellen 

B3, B4, B8, B12, 
B16, B20 en B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

Profieldeel 3  
Verlichting- en 
comfortsystemen 

B. Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
profieldeel 

25 % 

Deeltaak 3.1 
 eenvoudige elektrische 
schakelingen maken en 
metingen uitvoeren 

B2, B3, B5, B6, 
B7, B8, B10, B11, 
B12, B13, B20 en 

B23 

DT/PO/V S en P Variabel  
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Deeltaak 3.2  
verlichtings- en 
signaleringssystemen 
controleren en 
eenvoudige schema’s 
aansluiten 

B2, B3, B5, B6, 
B7, B10, B11, 

B12, B13, B20 en 
B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 3.3  
comfort- en 
veiligheidssysteem 
controleren 

B2, B3, B5, B6, 
B7, B8, B10, B11, 
B12, B13, B20 en 

B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 3.4  
elektromotoren 
aansluiten en testen 

B2, B3, B5, B6, 
B7, B8, B10, B11, 
B12, B13, B20 en 

B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

      

Profieldeel 4 
Transport 

B. Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
profieldeel  

25 % 

Deeltaak 4.1  
Een bedrijfsvoertuig 
veilig laden en lossen 

B1, B5, B6, B9, 
B11 en B20. 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 4.2  
Een technische 
rijklaarcontrole 
uitvoeren aan een 
transportmiddel en dit 
vervoersklaar maken 

B1, B5, B6, B9, 
B11 en B20. 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 4.3  
Een nationale en 
internationale 
routeplanner maken 

B1, B5, B6, B9, 
B11 en B20. 

DT/PO/V S en P Variabel  

Keuzedeel 1 
Motorsystemen 

B. Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
keuzedeel 

25 % 

Deeltaak 1.1 
Een 
ontstekingssysteem 
testen 

B1, B3, B5, B6, 
B7, B8, B10, B11, 

B12, en B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 1.2 Een 
brandstofsysteem 
controleren, testen en 
vervangen 

B1, B3,B4,B5, B6, 
B7, B8, B10, B11, 

B12, en B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 1.3  
Een distributie en 
klepbediening 
controleren, afstellen en 
vervangen 

B1, B3, B7, B8, 
B9, B11, B12, 

B16, 
B18,B21,B22 en 

B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

      

Keuzedeel 2  
Aandrijf en 
remsysteem 

B.Professionele 
vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
keuzedeel 

 25 % 

Deeltaak 2.1 
 een aandrijfsysteem 
controleren, vervangen 
en afstellen 

B1, B3, B4, B5, 
B8, B9, B12 en 

B20 

 S en P Variabel  
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Deeltaak 2.2 
een remsysteem 
controleren, metingen 
uitvoeren, componenten 
vervangen, 
testen, ontluchten en 
afstellen. 

B1, B3, B4, B5, 
B8, B9, B12 en 

B20, B23 

 S en P Variabel  

Deeltaak 2.3 
een stuursysteem 
controleren, meten, 
componenten 
vervangen en afstellen. 

B1, B3, B4, B5, 
B8, B9, B12 en 

B20 

 S en P Variabel  

Keuzedeel 3 
 Elektronica 

B.Professionele 
vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
keuzedeel 

 25 % 

Deeltaak 3.1 een 
laadsysteem 
controleren, meten, 
componenten 
vervangen en testen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 3.2 een 
startsysteem 
controleren, meten, 
componenten 
vervangen en testen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 3.3 een 
gloeistartsysteem 
controleren, meten, 
componenten 
vervangen en 
testen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 B23 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak3.4 een motor 
managementsysteem 
aansluiten en testen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 3.5 een 
voertuigdatanetwerk 
verklaren 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

      

      

Keuzedeel 4 
Bedrijfswagens 

B. Professionele 
kennis en 

vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
keuzedeel 

25% 

Deeltaak 4.1 
 Bedrijfswagens en 
getrokken materieel 
benoemen. 

B1, B3, B4 DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 4.2 
een aandrijflijn van 
bedrijfswagens 
controleren en 
componenten 
vervangen. 

B1, B3, B4, B5, 
B6,B7,B9,B11 

DT/PO/V S en P Variabel  



25 

 

Deeltaak 4.3 
Componenten van een 
luchtdrukremsysteem 
aansluiten en testen. 

B1, B3, B4, B5, 
B6,B7,B9,B11,B1

2, 
B20,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

      

Keuzedeel 5 
Booglasprocessen 

B.Professionele 
vaardigheden 

Toets- 
code 

Toets vorm Toets duur in 
min 

Gewicht SE 
keuzedeel 

25 % 

Deeltaak 5.1 
De werkzaamheden 
voorbereiden 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 5.2  
Machine en 
gereedschappen in- en 
afstellen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 5.3 
Materiaal voorbereiden 
en lasnaden 
aanbrengen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 5.4 
Plan van aanpak 
opstellen 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

Deeltaak 5.5  
Onderdelen en 
deelproducten met 
elkaar verbinden 

B1,B3,B4,B5,B6,
B7,B10,B11,B12,

B16, 
B18,B21,B22 

DT/PO/V S en P Variabel  

 
  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en 
houding. 
In een periode dienen er twee profiel-/ keuzedelen afgerond te zijn.  
Het praktisch gedeelte is niet herkansbaar.  
Binnen een periode is 1 deeltoets herkansbaar. 
 
De theoretische eindtoets bestaat uit deeltoetsen. De deeltoetsen vormen gezamenlijk het 
theoretische eindcijfer van het betreffende profiel. 
De keuzedelen moeten tenminste met een 4 of hoger zijn afgerond. 

 
Opmerkingen: 

S = Schriftelijk  

D = Digitaal  

P = Praktisch 
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Vak: Maatschappijleer 1 

Studie: 3 bbl techniek 

 

Stofomschrijving Toets-
code 

Toets-
vorm 

Toetsduur 
in min. 

Gewicht 
overgang 
in % 

Gewicht 
SE in % 

Methode Thema’s Maatschappijleer 

1  KGT 
     

Proefwerk 1  – W.I.M. / Jongeren 

Proefwerk 2  – Politiek 

Proefwerk 3 – Werk 

SO  – Var* 

 

ML02 

ML03 

ML04 

ML08

-10 

S 

S 

S 

S 

 

45 

45 

45 

45 

 

15 

15 

15 

5 

 

15 

15 

15 

5 

 

Proefwerk 4  – Media 

Proefwerk 5  – Pluriforme   

     samenleving 

Proefwerk 6  – Criminaliteit 

SO   – Var* 

   

 

 

ML04  

ML05 

 

ML06 

ML11

-15 

 

 

S 

S 

 

S 

S 

 

 

 

45 

45 

 

45 

Var 

 

 

 

 

15 

15 

 

15 

5 

 

 

 

 

15 

15 

 

15 

5 

 

 

 

*Toets is niet herkansbaar      

      

Totalen in %    100 100 
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Vak: Kunstvakken 1 

Studie: 3 bbl techniek 

 

 

Stofomschrijving Toets-code Toets-

vorm 
Toetsduur 

in min. 
Gewicht 
overgang 

in % 

Gewicht 

SE in % 

Cultureel zelfportret 

 

 

Cultureel erfgoed 

 

 

Theater 

Opdrachten 

blok 1 

 

Opdrachten 

blok 2 

 

Opdrachten 

blok 3 

S / M 

 

 

S / M 

 

 

S / M 

45 min 

 

 

45 min 

 

 

45 min 

 15  

 

 

15  

 

 

20  

 

Fotografie 

 

 

Beeldende kunst 

 

 

Muziek 

 

Opdrachten 

blok 4 

 

Opdrachten 

blok 5 

 

Opdrachten  

Blok 6 

 

S / M 

 

 

S / M 

 

 

S/M 

 

45 min 

 

 

45 min 

 

 

45 min 

 

 

 

15  

 

 

20  

 

 

15 

Totalen in %     100 % 

 

 

 

Opmerkingen: 

 

Ieder blok dient te worden afgesloten met een “V”, of een “G”; een “V” is minimaal 

nodig voor het behalen van het diploma. 

 

Met een “G” voor 3 blokken of meer, wordt de eindbeoordeling een “G”. 
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Vak: Lichamelijke oefening 

Studie: 3 bbl techniek 

 

Stofomschrijving Toets-

code 

Toets-

vorm 

Toetsduur 

in 

minuten 

Gewicht 

overgang 

in % 

 

Werkhouding 1 

Vaardigheden 1 

Werkhouding 2 

Vaardigheden 2 

  

P 

P 

P 

P 

 

V 

V 

V 

V 

 

20 

15 

20 

15 

 

 

 

Werkhouding 3 

Vaardigheden 3 

 

 

  

 

P 

P 

 

 

 

 

V 

V 

 

 

 

 

 

20 

10 

 

 

 

Totalen in %    100 % 

 

 

Opmerkingen: 

 

Eventuele vervangende opdrachten ter compensatie van gemiste 

praktijk/theorieonderdelen. 

 

Ieder blok dient te worden afgesloten met een "V", of een "G"; met een onderdeel 

"O" is overgang naar leerjaar 4 onmogelijk. 

 

 

 

 

 
 
 

 


