
vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

cnc CNC

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of 3 2020-2022  

cnc  

cnc  

cnc 3 Informatie over het CNC programma verzamelen K/PIE/9.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

cnc en de werkzaamheden voorbereiden  

cnc 3 Een CNC machine gebruiksklaar maken. K/PIE/9.2/9. 1 variabel 1 50,0% praktijk

cnc Een machine productieklaar maken en bedienen  

cnc Materialen met een CNC machine bewerken  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

cnc  

jaar 4 2021-2022  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P2  

cnc 4P3  

cnc 4P4  

cnc 4P5  

cnc 4P6  

cnc 4P7  

cnc 4P8  

cnc 4P9  

cnc 4P10  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

cnc 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

ddec Design en decoratie

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of 3 2020-2022  

ddec  

ddec  

ddec 2 T1 aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een ontwerp maken voor K/BWI/4.1/4 1 variabel 1 50,0% praktijk

ddec een interieurelement op basis van plaatmateriaal  

ddec aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een interieurelement maken  

ddec met behulp van hout en plaatmateriaal  

ddec 2 T2 gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp maken voor de K/BWI/4.3/4 1 variabel 1 50,0% praktijk

ddec afwerking van een interieurelement op basis van kennis over kleurgebruik en vormgeving  

ddec een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

ddec  

jaar 4 2021-2022  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P2  

ddec 4P3  

ddec 4P4  

ddec 4P5  

ddec 4P6  

ddec 4P7  

ddec 4P8  

ddec 4P9  

ddec 4P10  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

ddec 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

dmat Domotica en Automatiseren

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of 3 2020-2021  

dmat  

dmat  

dmat 3 T1 In een practicum een domotica installatie opbouwen aan de hand van een P/BWI/3.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

dmat schema en opstellingstekening  

dmat 3 T2 Door middel van domotica een automatische besturing van P/BWI/3.2 1 variabel 1 50,0% praktijk

dmat een elektrisch rolluik met verlichting realiseren en testen  

dmat Een automatische besturing met behulp van domotica componenten  

dmat demonstreren en presenteren  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

dmat  

jaar 4 2021-2022  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P2  

dmat 4P3  

dmat 4P4  

dmat 4P5  

dmat 4P6  

dmat 4P7  

dmat 4P8  

dmat 4P9  

dmat 4P10  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

dmat 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

hmvb Hout- en meubel verbinding

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of  3 2020-2022  

hmvb  

hmvb  

hmvb 1 T1 Aan de hand van een werktekening alle werkzaamheden verrichten P/BWI/3.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

hmvb voor het maken van een werkstuk met enkelvoudige verbindingen  

hmvb 1 T2 Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische - P/BWI/3.2 1 variabel 1 50,0% praktijk

hmvb pneumatische- en  niet -aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

hmvb  

jaar 4 2021-2022  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P2  

hmvb 4P3  

hmvb 4P4  

hmvb 4P5  

hmvb 4P6  

hmvb 4P7  

hmvb 4P8  

hmvb 4P9  

hmvb 4P10  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

hmvb 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

meub Meubelmaken

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of 3 2020-2022  

meub  

meub  

meub 1 T1 de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen K/BWI/16.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

meub 1 T2 aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal K/BWI/16.2 1 variabel 1 50,0% praktijk

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

meub  

jaar 4 2021-2022  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P2  

meub 4P3  

meub 4P4  

meub 4P5  

meub 4P6  

meub 4P7  

meub 4P8  

meub 4P9  

meub 4P10  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

meub 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

pt Procestechniek

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of 3 2020-2022  

pt  

pt  

pt 2 T1 Productieprocessen, technische systemen en bronnen verklaren K/PIE/4.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

pt 2 T2 Een installatieproces monteren, bedienen en regelen K/PIE/4.2/4. 1 variabel 1 50,0% praktijk

pt Een proces bewaken, storingen signaleren en verhelpen  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

pt  

jaar 4 2021-2022  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P2  

pt 4P3  

pt 4P4  

pt 4P5  

pt 4P6  

pt 4P7  

pt 4P8  

pt 4P9  

pt 4P10  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

pt 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

util Utiliteitsinstallaties

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 en of 3 2020-2022  

util  

util  

util 1 T1 Tekeningen en schema's van utiliteisinstallaties K/PIE/7.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

util  lezen en een werkvoorbereding maken  

util 1 T2 Leidingsystemen voor utiliteitinstallatie aanleggen schakelmateriaal K/PIE/7.2/7. 1 variabel 1 50,0% praktijk

util en onderdelen monteren en aansluiten  

util Onderdelen ten behoeve van een utiliteitinstallatie monteren,  

util  aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand van een werktekening  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

util  

jaar 4 2021-2022  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P2  

util 4P3  

util 4P4  

util 4P5  

util 4P6  

util 4P7  

util 4P8  

util 4P9  

util 4P10  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

util 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

vspt Verspaningstechnieken

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar  2 en of 3 2020-2022  

vspt  

vspt  

vspt 2 T1 Met behulp van 2D en #D software een ontwerp van een K/PIE/12.1 1 variabel 1 50,0% praktijk

vspt draai- en freesproduct maken en de uitvoering voorbereiden  

vspt 2 T2 Een ontworpen draai - en freesopdracht produceren K/PIE/12.2 1 variabel 1 50,0% praktijk

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

vspt  

jaar 4 2021-2022  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P2  

vspt 4P3  

vspt 4P4  

vspt 4P5  

vspt 4P6  

vspt 4P7  

vspt 4P8  

vspt 4P9  

vspt 4P10  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

vspt 4P1  

2 100,0%



vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

PTA Kader-TN Cohort 2020 - 2022

PIE Produceren Installeren en Energie

vak per. toets korte omschrijving eindterm weging duur herk. Weging PTA  SE % vorm

jaar 2 2020-2021  

PIE  

PIE Ontwerpen en maken:  

PIE 2P1 T1 Een eenvoudig ontwerp van een product maken met behulp van 2D en 3D CAD-software en P/PIE/1.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE de uitvoering voorbereiden.  

PIE 2P1 T2 Een eenvoudig ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen P/PIE/1.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  uit  te voeren aan metalen en kunststoffen  

PIE 2P1 T3 Een ontworpen eenvoudige elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven. P/PIE/1.3.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE 2P1 T4 Aan de hand van een ontwerp een eenvoudig product bestaande uit meerdere onderdelen P/PIE/1.4.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  samenstellen en aansluiten  

PIE  

PIE Bewerken en verbinden van materialen:  

PIE 2P1 T9 Een eenvoudig producten maken door het vervormen en scheiden van materialen door middel P/PIE/2.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE van knippen, buigen, zwenkbuigen en het maken van bijbehorende uitslagen  

PIE 2P1 T10 Eenvoudige plaat en profielmaterialen aan de hand van een werktekening met elkaar verbinden P/PIE/2.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  

PIE Besturen en automatiseren:  

PIE 2P1 T13 In een practicum aan de hand van een schema en opstellingstekening een eenvoudige P/PIE/3.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE besturingsinstallatie, een regelsysteem en een domotica installatie opbouwen.  

PIE 2P1 T14 In eenvoudige  elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. P/PIE/3.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE 2P1 T15 Een eenvoudig automatische besturing van een proces realiseren en testen. P/PIE/3.3.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  

PIE Installeren en monteren:  

PIE 2P1 T19 Een eenvoudige sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een werktekening P/PIE/4.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE 2P1 T20 Een eenvoudige elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening P/PIE/4.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  

PIE  

jaar 3 2021-2022  

PIE  

PIE Ontwerpen en maken:  

PIE 3P1 T5 Een ontwerp van een product maken met behulp van 2D en 3D CAD-software en P/PIE/1.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE de uitvoering voorbereiden.  

PIE 3P1 T6 Een ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen P/PIE/1.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  uit  te voeren aan metalen en kunststoffen  

PIE 3P1 T7 Een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven. P/PIE/1.3.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE 3P1 T8 Aan de hand van een ontwerp een product bestaande uit meerdere onderdelen P/PIE/1.4.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  samenstellen en aansluiten  

PIE  

PIE Bewerken en verbinden van materialen:  

PIE 3P1 T11 Producten maken door het vervormen en scheiden van materialen door middel P/PIE/2.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE van knippen, buigen, zwenkbuigen en het maken van bijbehorende uitslagen  

PIE 3P1 T12 Plaat en profielmaterialen aan de hand van een werktekening met elkaar verbinden P/PIE/2.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  

PIE Besturen en automatiseren:  

PIE 3P1 T16 In een practicum aan de hand van een schema en opstellingstekening een P/PIE/3.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE besturingsinstallatie, een regelsysteem en een domotica installatie opbouwen.  

PIE 3P1 T17 In een elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren. P/PIE/3.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE 3P1 T18 Een automatische besturing van een proces realiseren en testen. P/PIE/3.3.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  

PIE Installeren en monteren:  

PIE 3P1 T21 Een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een werktekening P/PIE/4.1.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE 3P1 T22 Een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening P/PIE/4.2.1 1 variabel nee 1 4,5% praktijk

PIE  

22 100,0%
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