
Erratum PTA's Beroepsrichtingen BB en KB 2020-2022 

Inleiding 

Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2021-2022 afgesloten met een volledig 
schoolexamen. Alle deeltaken van het examenprogramma moeten in elk geval onderdeel 
zijn van het PTA. Dit vergt aanpassingen aan het PTA voor de onderstaande 
beroepsrichtingen; 

• Bouw, Wonen en Interieur (BWI),
• Dienstverlening & Producten (D&P),
• Economie & Ondernemen (E&O),
• Produceren, Installeren en Energie (PIE),
• Zorg & Welzijn (Z&W).

Het schoolexamen wordt dit jaar afgesloten met een onderdeel, of onderdelen van het CSPE 
2022. Per beroepsrichting staat vermeld welke module(s) dit betreft. 

Verklaring afkortingen PTA 

CSPE Centraal schriftelijk praktijk examen 
(onderdeel van het SE in 2022) 

SE Schoolexamen 
B Basis 
K Kader 
P/AB/.. Kerndoel(en) te behalen voor de profielvakken 
K/AB/.. Kerndoel(en) te behalen voor de keuzevakken 
PTA nr. Onder dit nummer kunt u in Magister het behaalde cijfer 

terugvinden 
H Herkansing mogelijkheid 
S Schriftelijk 
P Praktijkopdracht 
Omschrijving Toets omschrijving in magister 
Tijdsduur Tijd in minuten*die de kandidaat krijgt om de opdracht te 

maken 
* voor de leesbaarheid soms in uren vermeld



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 1: Constructieve aansluitingen en afwerking

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- Aan de hand van een werktekening constructieve aansluitingen
met verschillende materialen maken
- Aansluitingen tussen verschillende materialen afwerken met
gebruikmaking van alle gangbare elektrische
handgereedschappen.

K/BWI/1.1 
K/BWI/1.2 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

Aan de hand van een werktekening constructieve aansluitingen 
met verschillende materialen maken 

K/BWI/1.1 Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

 Aan de hand van een werktekening constructieve aansluitingen 
met verschillende materialen maken 

K/BWI/1.1 Kozijnaansluitingen 
ruwbouw 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 4: Interieurbouw, stands en betimmeringen

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken. 
Volgens werktekeningen betimmeringen en standsontwerpen en 
aanbrengen in een ruimte 

K/BWI/4.1 
K/BWI/4.2 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

Eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken. 
Volgens werktekeningen betimmeringen en standsontwerpen en 
aanbrengen in een ruimte 

K/BWI/4.1 
K/BWI/4.2 

Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Volgens werktekeningen betimmeringen en standsontwerpen en 
aanbrengen in een ruimte 

K/BWI/4.2 Binnen- 
betimmeringen wand 
en plafond 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 5: Bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor een bouwwerk 
voorbereiden. 
Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk 
uitvoeren. 

K/BWI/5.1 
K/BWI/5.2 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor een bouwwerk 
voorbereiden. 
Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk 
uitvoeren. 

K/BWI/5.1 
K/BWI/5.2 

Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk 
uitvoeren. 

K/BWI/5.2 Bouwkundige 
onderdelen herstellen 
of vervangen 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 6: Gevelopeningen

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het
afhangen van ramen en deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit
van Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit
- aan de hand van een werktekening houten kozijnen en ramen
maken volgens de KVT
- ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

K/BWI/6.1 
K/BWI/6.2 
K/BWI/6.3 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

- werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het
afhangen van ramen en deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit
van Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit

K/BWI/6.1 Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

- ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken. K/BWI/6.3 Houten raam in kozijn 
aanbrengen 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 9: Bouwmethoden en bouwstijlen

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in
Nederland beschrijven, uitbeelden en in een historische
ontwikkeling plaatsen.
- kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot
heden herkennen benoemen en verwerken

K/BWI/9.1 
K/BWI/9.2 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

- principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in
Nederland beschrijven, uitbeelden en in een historische
ontwikkeling plaatsen.
- kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot
heden herkennen benoemen en verwerken

K/BWI/9.1 
K/BWI/9.2 

Cad 2D\3D 
Presentatie + 
maquette 

J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 
Powerpoint 

302/
332 

principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in 
Nederland beschrijven, uitbeelden en in een historische 
ontwikkeling plaatsen. 

K/BWI/9.1 Mondriaan meubel N 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 11: Scheidingswanden

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels.
- een bestaande metal-stud scheidingswand met kozijn en sparing
demonteren en een nieuwe monteren.
- een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met
profielen en beplating demonteren en een nieuwe monteren.

K/BWI/11.1 
K/BWI/11.2 
K/BWI/11.3 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

- een bestaande metal-stud scheidingswand met kozijn en sparing
demonteren en een nieuwe monteren.
- een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met
profielen en beplating demonteren en een nieuwe monteren.

K/BWI/11.2 
K/BWI/11.3 

Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Een bestaande metal-stud  en houten scheidingswand met kozijn 
en sparing demonteren en een nieuwe monteren. 

K/BWI/11.2 Houten kozijn in 
scheidingswand 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 16: Meubelmaken

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden
volgens gangbare eisen.
- aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en
plaatmateriaal.

K/BWI/16.1 
K/BWI/16.1 

Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

De werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden 
volgens gangbare eisen. 

K/BWI/16.1 Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en 
plaatmateriaal. 

K/BWI/16.2 Designkrukje/tafelmeu
bel  

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 19 : Interieurontwerp en -design

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- een interieur ontwerpen,
- interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen
en maken,
- interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren,
- een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten
en monteren,
- een digitaal bestand opmaken, printen en monteren

K/BWI/19 Theorieopdrachten J 13 1 P/S Bwinet 

301/
331 

- een interieur ontwerpen,
- interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen
en maken,
- interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren,
- een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten
en monteren,
- een digitaal bestand opmaken, printen en monteren

K/BWI/19 Cad 2D\3D 
Presentatie 
maquette 

J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 
Powerpoint 

302/
332 

- Interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen
en maken
- Interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren
- een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten
en monteren.

K/BWI/19.2 
K/BWI/19.3 
K/BWI/19.4 

Reclamebord voor op 
de stoep 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 1: Bouwproces en bouwvoorbereiding

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces
organiseren,
- maatvoeren en uitzetten,
- profielen en kozijnen stellen.

P/BWI/1 Theorieopdrachten 
+ toets

J 13 1 P/S Bwinet 
Platform BWI 

301/
331 

- een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces
organiseren,
- maatvoeren en uitzetten,
- profielen en kozijnen stellen.

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

Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren 
en uitzetten 

P/BWI/1.2 Bouwraam J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 2: Bouwen vanaf de fundering

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- een bekisting voor een strokenfundering en een PS-
systeembekisting maken
- isolatiematerialen verwerken
- een halfsteensmuur metselen
- veilig werken op steiger en ladders

P/BWI/2 Theorieopdrachten 
+ toets

J 13 1 P/S Bwinet 
Platform BWI 

301/
331 

- een bekisting voor een strokenfundering en een PS-
systeembekisting maken
- isolatiematerialen verwerken
- een halfsteensmuur metselen
- veilig werken op steiger en ladders

P/BWI/2.1 
P/BWI/2.2 
P/BWI/2.3 
P/BWI/2.4 

Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Een halfsteensmuur metselen en voorzien van isolatie P/BWI/2.2 Muurtje metselen op 
houtenbok 

J 18 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 3: Hout- en meubelverbindingen

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken. 
Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische- , 
pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

P/BWI/3.1 
P/BWI/3.2 

Theorieopdrachten 
+ toets

J 13 1 P/S Bwinet 
Platform BWI 

301/
331 

Werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken. 
Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische- , 
pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

P/BWI/3.1 
P/BWI/3.2 

Cad 2D\3D J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 

302/
332 

Werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken. 
Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische- , 
pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en 
houtbewerkingsmachines. 

P/BWI/3.1 
P/BWI/3.2 

Klein Design 
meubelstuk 

J 26 1 P/S Methode Platform BWI 

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 4: Design en decoratie

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur* 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- een interieurelement ontwerpen,
- een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement,
- een interieurelement maken,
- een interieurelement afwerken en decoreren.

P/BWI/4 Theorieopdrachten 
+ toets

J 13 1 P/S Bwinet 
Platform BWI 

301/
331 

- een interieurelement ontwerpen,,
- een interieurelement maken,
- een interieurelement afwerken en decoreren.

P/BWI/4.1 
P/BWI/4.3 
P/BWI/4.4 

Cad 2D\3D Maquette J 13 1 P/S Autocad 2D 
Sketchup pro 
ROC Mondriaan 

302/
332 

Een interieurelement afwerken en decoreren P/BWI/4.4 Klein design /interieur 
meubelstuk afwerken 

J 17 1 P/S Methode Platform BWI 

303/
332 

Profielvak -CSPE BWI onderdeel  D P/BWI/4.2 CSPE boekje D J 9 b 
8 k 

3 P/s Meubelstuk maken 
volgens tekening  

*Uren indicatief met max. 78 lesuren

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 1: Organiseren van een activiteit 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

Opmerking 

300/ 
330 

- Wensen en verwachtingen van de opdrachtgever
inventariseren.

- Onderzoek doen naar de te organiseren activiteit
en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever.

P/D&P/1.1 Theorie: H1 J 45 1 S Theorietoets hoofdstuk 1 

301/ 
331 

- Onderzoek doen naar de te organiseren activiteit
en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever.

- Een activiteit plannen en voorbereiden.
- Activiteit evalueren.

P/D&P/1.2 Praktijk: Mini 
toernooi 

N 180 1 P  Mini toernooi organiseren. 

302/ 
332 

- Een activiteit plannen en voorbereiden.
- Berekeningen met betrekking tot kosten en baten

van de te organiseren activiteit uitvoeren.
- Voorzieningen, vergunningen, materialen, middelen 

en medewerkers regelen.
- Een activiteit evalueren en suggesties geven voor

verbetering.

P/D&P/1.2 Theorie: H2 en H3 J 45 1 S  Theorietoets hoofdstuk 2 en 3 

303/ 
333 

- Facilitaire werkzaamheden uitvoeren. P/D&P/1.4 Praktijk: 
schoonmaken en 
inrichten  

N 90 1 P  Theorie van hoofdstuk 7 en 9 in de 
praktijk toepassen. 

304/ 
334 

- Regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu
met betrekking tot de organisatie van activiteiten
herkennen, benoemen en toepassen.

P/D&P/1.4 Theorie: H6 en H8 J 45 1 S Theorietoets hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8 

305/ 
335 

- Berekening met betrekking tot kosten en baten van
de te organiseren activiteit uitvoeren.

- Gerechten bereiden.
- Gerechten presenteren.

P/D&P/1.2 
P/D&P/1.3 

Praktijk: koken N 90 1 P Gerecht bereiden in de keuken. 

306/ 
336 Profielvak-CSPE D&P onderdeel A 

P/D&P/1.1 
P/D&P/1.2 
P/D&P/1.3 
P/D&P/1.4 

CSPE boekje A rood J 155 6 S/P 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 2: Presenteren, promoten en verkopen 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

Weging toets 
vorm 

Opmerking 

300/ 
330 

- Onderzoek doen naar de kenmerken van de
doelgroep.

- Teksten schrijven voor een media-uiting.
- Aan de hand van een programma een

media-uiting maken.

P/D&P/2.1 Praktijk: flyer N 90 1 P Flyer maken 

301/ 
331 

- Verschillende manieren van communicatie
en communicatiemiddelen herkennen,
benoemen en professioneel toepassen.

P/D&P/2.1 Theorie: H1 en H2 J 60 1 S Toets hoofdstuk 1 en 2 

302/ 
332 

- Een verkoopgesprekvoeren waarbij rekening wordt
gehouden met de; koopbehoefte, koopmotieven,
plaatsvervangende verkoop en bijverkoop.

- Uitleg, instructie, voorlichting en informatie geven
aan klanten.

P/D&P/2.2 
P/D&P/2.3 

Praktijk: 
Verkoopgesprek 

N 20 1 P Verkoopgesprek 

303/ 
333 

- Een product en dienst presenteren, promoten en
verkopen.

  P/D&P/2.2 Theorie: H3, H4 en H5 J 60 1 S Toets hoofdstuk 3,4 en 5 

304/ 
334 

- Producten presenteren met gebruikmaking van
promotie- en decoratiemateriaal.

- Een zakelijk gesprek voeren.

P/D&P/2.2 
P/D&P/2.3 

Praktijk: artikelpresentatie N 90 1 P Instructiegeven voor het bouwen van 
een artikelpresentatie  

305/ 
335 

- Doelgericht informatie verstrekken en instructies
geven

P/D&P/2.3 Theorie: H6 en H7 J 60 1 S Toets hoofdstuk 6 en 7 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/
KB 

Module 3: Een product maken en verbeteren 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en 
printen in 2D en 3D. 

P/D&P/3.1  Praktijk: opdracht 5 N 1 P Methode: 
Uitgeversgroep 
Een product maken en 
verbeteren 

301/ 
331 

Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en 
printen in 2D en 3D. 

P/D&P/3.1 Theorie: 3D-printen J 1 S Methode: 
Uitgeversgroep 
Een product maken en 
verbeteren 

302/ 
332 

Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en 
printen in 2D en 3D. 

P/D&P/3.1 Praktijk: werken met 
sketch-up 2/3 D 
tekeningen. 
Praktijk: opdracht  6 

N  2  p Praktijksoftware 
sketchup 

303/ 
333 

Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en 
printen in 2D en 3D. 

P/D&P/3.1 Theorie: evalueren/ 
problemen oplossen 

J 1 S Methode: 
Uitgeversgroep 
Een product maken en 
verbeteren 

304/ 
334 

Een product maken. P/D&P/3.2 Praktijk: opdracht 1,2,3,4 N  2  P Methode: Uitgeversgroep 
Een product maken en 
verbeteren 

305/ 
335 

Een product maken.  P/D&P/3.2 Theorie: werktekeningen 
Theorie: materialen en 
gereedschap 

J  1  S Methode: Uitgeversgroep 
Een product maken en 
verbeteren 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 4: Multimediale producten maken 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

- De aangereikte informatie verwerken tot een brochure, flyer,
poster, nieuwsbrief.

- Teksten, beelden en illustraties digitaal opmaken.

P/D&P/4.1 Praktijk: digitaal 
ontwerp 

N 45 1 P Digitaal ontwerp maken 

301/ 
331 

- Op basis van gegeven informatie een script, storyboard en
draaiboek maken.

- Filmopnames voorbereiden en maken.
- Montagesoftware toepassen.

P/D&P/4.2 Praktijk: film N  90 2 P Storyboard en film maken. 

302/ 
332 

- Genres in films onderscheiden.
- Begrippen in de filmwereld toepassen.

P/D&P/4.2 Theorie: film J  45 1 S 

303/ 
333 

- De aangereikte informatie verwerken in de website.
- Een website ontwerpen en samenstellen.
- De websitepresenteren.

P/D&P/4.3 Praktijk: website 
ontwerpen 

N  60 1 P Website ontwerpen en maken 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 1: Digispel 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

- een opdracht een digitaal, educatief spel bedenken
- het spel maken
- het spel demonstreren en presenteren

K/D&P/1 Theorieopdrachten + 
toets 

J 90 1 P/S Edu4all: Een Digi-spel 
ontwerpen en maken. 

301/ 
331 

Een opdracht een digitaal, educatief spel bedenken K/D&P/1.1 
K/D&P/1.2 

Digi-spel, met collage 
en presentatie 

J 90 1 P/S PowerPoint 
Pinterest 

302/ 
332 

Concept van het spel maken. K/D&P/1.2 Concept van een game 
ontwikkelen  

90  1  P/S Computer 

303/ 
333 

Het spel demonstreren en presenteren. K/D&P/1.2 Game presenteren 90  1  P/S Presentatie geven. 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 2: Robotica 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

- oriëntatie op moderne technische toepassingen
- eenvoudige schakelingen bouwen
- een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten
uitvoeren

K/D&P/2 Theorieopdrachten 
+ toets

J 60 1 P/S Edu4all: Werken met 
robotica 

301/ 
331 

Eenvoudige schakelingen bouwen. K/D&P/2.2 Verwerkingseenheid J 90 1 P/S Programmeren 

302/ 
332 

De opdracht door een robot laten uitvoeren. K/D&P/2.3 Vliegen met een drone n 15 1 P/S Met de telefoon een drone 
besturen. 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 4 : Voeding en beweging 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

- een plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen
- verantwoorde voeding kiezen en verwerken
- voor een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open
lucht organiseren en uitvoeren

K/D&P/4 Theorieopdrachten 
+ toets

J 60 1 P/S Edu4all: Meer leren over 
een gezonde leefstijl 

301/ 
331 

Een plantaardig voedingsmiddel produceren en “verkopen” K/D&P/4.1 Receptuur schrijven 
en gerecht(en) 
bereiden 

J 180 1 P/S Deel A: taak 6 t/m 9 

302/ 
332 

Verantwoorde voeding kiezen en verwerken K/D&P/4.2 Lunch voor sporters 
bedenken/presenteren 

J 90 1 P/S Deel C: Lunch voor sporters 
(taak 7) 

303/ 
333 

Voor een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open 
lucht organiseren en uitvoeren 

K/D&P/4.3 Buitenopdracht/ 
gymzaal 

J 180 1 P/S Deel D: Gezond bewegen 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 6: Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

- fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren
- rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving
- zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de
eigen schoolomgeving
- risicovolle situaties voorkomen
- regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein

K/D&P/6 Theorieopdrachten 
+ toets

J 60 1 P/S Edu4all: Werken in de 
geüniformeerde 
dienstverlening en veiligheid 

301/ 
331 

Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren K/D&P/6.1 Hindernisbaan J 90 1 P/S Gymzaal of externe locatie 

302/ 
332 

Rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving K/D&P/6.2 Collage gevaarlijke 
situaties. 

J 90 1 P/S Computerprogramma naar 
keuze 

303/ 
333 

Zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de 
eigen schoolomgeving. Risicovolle situaties voorkomen en 
regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein 

K/D&P/6.3 
K/D&P/6.4 
K/D&P/6.5 

Assisteren open dag of 
ouderavond 

J 120 1 P/S 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

D&P Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak: ICT (profielvak MVI) 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets 
vorm 

opmerking 

300/ 
330 

- hardware onderdelen vervangen en aansluiten
- software installeren en veelvoorkomende problemen oplossen
- een eenvoudige ICT infrastructuur installeren
- eindgebruikers informeren en adviseren over ICT-producten en het
gebruik ervan

P/D&P/3 Theorieopdrachten 
+ toets

J 60 1 P/S Methode ICT Vertoog 

301/ 
331 

Hardware onderdelen vervangen en aansluiten P/D&P/3.1 PC n 45 1 P/S Fysieke computer 

302/ 
332 

Software installeren en veelvoorkomende problemen oplossen P/D&P/3.2 Software 
instaleren 

n   90 1 P/S Fysieke computer 

303/ 
333 

Een eenvoudige ICT infrastructuur installeren 
Eindgebruikers informeren en adviseren over ICT-producten en het 
gebruik ervan 

P/D&P/3.3 
P/D&P/3.4 

PC en presentatie n 90 1 P/S PowerPoint 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Profielvak 1: Commercieel

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

-het begrip retailformule herkennen en toepassen;
-het begrip retailformule herkennen, omschrijven en toepassen;
-de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen, omschrijven
en toepassen (doelgroep, assortiment, concurrentiepositie).

P/EO/1.1.1 
P/EO/1.1.2 
P/EO/1.1.3 

Hoofdstuk 1 N 45 1 S/P 

301/
331 

-de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen;
-de samenhang tussen prijs en marktpositie herkennen en toepassen;
-de samenhang tussen promotie en presentatie en de marktpositie
herkennen en toepassen.

P/EO/1.1.7 
P/EO/1.1.8 
P/EO/1.1.9 

Hoofdstuk 2 en 4 N 45 1 S/P 

302/
332 

-de samenhang tussen promotie en presentatie en marktpositie herkennen,
uitleggen en toepassen;
-de samenhang tussen reclame en marktpositie herkennen en toepassen.

P/EO/1.1.10 
P/EO/1.1.11 

Hoofdstuk 3 en 7 N 45 1 S/P 

303/
333 

-de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen en toepassen;
-het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen en toepassen;
-assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen.

P/EO/1.1.4 
P/EO/1.1.5 
P/EO/1.1.6 

Hoofdstuk 5 en 6 J 45 1 S/P 

304/
334 

-de verkoopfasen doorlopen;
-afrekenhandelingen verrichten.

P/EO/1.2.1 
P/EO/1.2.2 

Hoofdstuk 8 N 90 1 S/P 

305/
335 

-assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen. P/EO/1.1.6 Artikelpresentatie N 90 1 S/P In vitrine, op een tafel 
of etalage 

306/
336 

-de retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen
ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de marktpositie;
-verkopen en afrekenen.

P/EO/1.1 
P/EO/1.2 

Examenboekje D J 120 6 S/P 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 336 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Profielvak 2: Secretarieel

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Backoffice werkzaamheden uitvoeren: 
-communicatie verzorgen;
-data beheren.

P/EO/2.1.3 
P/EO/2.1.6 

Hoofdstuk 1 en 3 N 45 1 S/P 

301/
331 

Backoffice werkzaamheden uitvoeren: 
-het agendabeheer voeren;
-bijeenkomsten organiseren;
-post verzorgen;
-secretariële ondersteuning verrichten.

P/EO/2.1.1 
P/EO/2.1.2 
P/EO/2.1.4 
P/EO/2.1.5 

Hoofdstuk 4 t/m 6 N 45 1 S/P 

302/
332 

Frontoffice werkzaamheden uitvoeren: 
-het bedrijf presenteren.

P/EO/2.2.5 Hoofdstuk 2 J 90 1 S/P 

303/
333 

Frontoffice werkzaamheden uitvoeren: 
-communicatie verzorgen;
-bezoekers ontvangen;
-ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning herkennen en
uitleggen.

P/EO/2.2.1 
P/EO/2.2.4 
P/EO/2.2.7 

Hoofdstuk 7 N 90 1 S/P 

304/
334 

Frontoffice werkzaamheden uitvoeren: 
-klachten afhandelen;
-klanten ontvangen;
-ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning herkennen.

P/EO/2.2.2 
P/EO/2.2.3 
P/EO/2.2.6 

Hoofdstuk 8 N 45 1 S/P 

305/
335 

- backoffice werkzaamheden uitvoeren;
- frontoffice werkzaamheden uitvoeren.

P/EO/2.1 
P/EO/2.2 

Lob-paspoort N 45 1 S/P www.bekijkjetoekomst.nl 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Profielvak 3: Logistiek

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

-goederen ontvangen.
-goederen opslaan.

P/EO/3.1.1 
P/EO/3.1.2 

Hoofdstuk 1 en 3 N 45 1 S/P 

301/
331 

-goederen verplaatsen, intern transport. P/EO/3.1.3 Hoofdstuk 2 N 45 1 S/P 

302/
332 

-derving tegengaan. P/EO/3.1.4 Hoofdstuk 5 N 45 1 S/P 

303/
333 

-goederen verzamelen.
-goederen verpakken en verzendklaar maken.
-goederen verzenden.

P/EO/3.2.1 
P/EO/3.2.2 
P/EO/3.2.3 

Hoofdstuk 4 N 45 1 S/P 

304/
334 

-begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen.
-begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen en
toepassen.
-administratief voorraadbeheer uitvoeren.
-goederen bestellen.

P/EO/3.3.1 
P/EO/3.3.2 
P/EO/3.3.3 
P/EO/3.3.4 

Hoofstuk 6 J 45 1 S/P 

305/
335 

- ontvangst en opslag van goederen. P/EO/3.1.1 
P/EO/3.1.2 

Bezorging ontvangen N 45 1 S/P In een simulatievorm 
(magazijn of werkplek) 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Profielvak 4: Administratie

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

-rechtsvormen en kenmerken van bedrijven herkennen;
-doelstellingen van bedrijven herkennen en benoemen.

P/EO/4.1.1 
P/EO/4.1.2 

Hoofdstuk 1 N 45 1 S/P 

301/
331 

-bedrijfsfuncties herkennen;
-bedrijfsfuncties herkennen en benoemen.

P/EO/4.1.3 
P/EO/4.1.4 

Hoofstuk 2 N 45 1 S/P 

302/
332 

-bedrijfsprocessen herkennen;
-bedrijfsprocessen herkennen en benoemen.

P/EO/4.1.5 
P/EO/4.1.6 

Hoofdstuk 3 en 4 N 90 1 S/P 

303/
333 

-de formulierenstroom in het bedrijf bijhouden. P/EO/4.2.1 Hoofdstuk 6 N 45 1 S/P 

304/
334 

-financiële data gebruiken: lezen, berekenen. P/EO/4.2.3 Hoofdstuk 7 J 45 1 S/P 

305/
335 

-financiële feiten verwerken in de boekhouding;
-financiële data gebruiken: lezen, berekenen, interpreteren.

P/EO/4.2.2 
P/EO/4.2.4 

Hoofdstuk 5 en 8 N 45 1 S/P 

306/
336 

Profielvak-CSPE E&O onderdeel  B 
- bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en
benoemen;
-de administratie van de (handels)onderneming bijhouden.

P/EO/4.1 
P/EO/4.2 

Examenboekje B J 120 6 S/P 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 336 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 1: Marketing

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

-onderzoek vaardigheden herkennen en toepassen (denk hierbij
aan waarnemen, vragenlijsten opstellen, interviewen, verzamelen,
ordenen, analyseren etc.).

K/EO/1.1.1 Hoofdstuk 1 N 45 1 S/P 

301/
331 

-aan de hand van de marketinginstrumenten een bestaande
retailformule beoordelen op het gebied van doelgroep,
assortiment en marktpositie:
a. een bijdrage leveren aan het opstellen van een marktonderzoek,
b. het marktonderzoek uitvoeren,
c. de onderzoeksresultaten verwerken,
d. conclusies trekken;
-presentatietechnieken herkennen en toepassen (denk hierbij aan
presenteren, hanteren van presentatieprogramma’s, gebruik van
publicatievormen);
-de onderzoeksresultaten presenteren.

K/EO/1.1.2 
K/EO/1.1.3 
K/EO/1.1.4 

Hoofdstuk 2 en 3 J 45 1 S/P 

302/
332 

-de verbetervoorstellen presenteren. K/EO/1.2.2 Hoofdstuk 4 N 45 1 S/P 

303/
333 

-aan de hand van de marketinginstrumenten verbetervoorstellen
formuleren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten ten
aanzien van:
a. doelgroep,
b. assortiment,
c. marktpositie
(denk hierbij aan zaken als logo/huisstijl, locatie, etalage,
winkelinrichting, multichannel, distributie etc.).

K/EO/1.2.1 Hoofdstuk 5 en 6 N 45 1 S/P 

304/
334 

-poster maken. K/EO/1.1.1 Poster N 45 1 S/P Computer of A-3 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 2: Officemanagement

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

-agenda’s van meerdere personen bijhouden en op elkaar afstemmen, met
name afspraken maken en noteren, verplaatsen, annuleren; genereren,
bijhouden en bewaken van actielijsten
-bijeenkomsten organiseren, met name ondersteuning bij het
voorbereiden en houden van grotere bijeenkomsten, correspondentie
hierover, publiciteit, facilitaire afhandeling, organiseren, budget beheren.

K/EO/2.1.1 
K/EO/2.1.2 

Hoofdstuk 1 t/m 3 N 45 1 S/P 

301/
331 

-concepten uitwerken en documenten redigeren en aanpassen;
-verslaglegging verzorgen, met name notuleren;
-vertrouwelijke post verzorgen, frankeringsvormen hanteren;
-pakketpost verzorgen, frankeren, track & trace;
-met vertrouwelijke gegevens omgaan;
-personeelsadministratie voeren, met name onderhouden
personeelsbestand, rekening houden met privacyaspecten; registratie van
aan- en afwezigheid van personeelsleden; bijhouden
urenverantwoordingssysteem; uitvoeren van ziekte- en herstelmeldingen;
afhandelen van facturen en declaraties; verzorgen van informatie t.b.v. het
personeel.

K/EO/2.1.3 
t/m 

K/EO/2.1.10 

Hoofdstuk 4 t/m 6 J 45 1 S/P 

302/
332 

-communicatie verzorgen, met name telefoongesprekken, ook in een
moderne vreemde taal;
-klanten ontvangen, met name servicebalie werkzaamheden verrichten,
service voor, tijdens en na de verkoop verlenen;
-bezoekers ontvangen, met name begroeten, registreren, doorverwijzen,
informatie verstrekken, ook in een moderne vreemde taal, rekening
houdend met culturele achtergronden;
-materiaalbeheer en –uitgifte verzorgen.

K/EO/2.2.1 
K/EO/2.2.2 
K/EO/2.2.3 
K/EO/2.2.4 

Hoofdstuk 7 N 45 1 S/P 

303/
333 

-schriftelijke communicatie verzorgen. K/EO/2.1 Zakelijke brief N 45 1 S/P Een brief of e-mail 

304/
334 

-promotie materiaal maken. K/EO/2.2 Flyer maken N 45 1 S/P Op computer of A-3 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 3: Distributie

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

ontvangst, opslag, verzamelen en verzenden van goederen. 
- gestelde eisen aan een magazijn herkennen en toepassen, met
name factoren die van belang zijn voor de organisatie van een
magazijn;
- functies en soorten van magazijnen herkennen en benoemen;
soorten magazijnen en ontwikkelingen in het magazijnbeheer;
- wet- en regelgeving toepassen,
• hygiëne-  en schoonmaakaspecten uitvoeren; aspecten van
professioneel schoonmaken herkennen; eenvoudige
schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren volgen schoonmaakplan;
• werken volgens bedrijfsprocessen; toepassen van veiligheids- en
milieuregels.

K/EO/3.1 
K/EO/3.1.9 
K/EO/3.1.10 
K/EO/3.1.11 

Deel 1 N 45 1 S/P 

301/
331 

- geautomatiseerd voorraadbeheer met een warenhuis
management systeem (WMS) uitvoeren;
- verschillen tussen fysieke en administratieve voorraad signaleren
en analyseren.

K/EO/3.2.1 
K/EO/3.2.2 

Deel 2 N 45 1 S/P 

302/
332 

- ontwikkelingen in de logistiek herkennen en benoemen, met
name;
- multichannel
- afhaalservicepunten
- distributie naar de eindafnemer
- retouren
- transportvormen
- track and trace

K/EO/3.3.1 Deel 3 N 45 1 S/P 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 4: Financieel en administratief beheer

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- boekingsstukken coderen met behulp van boekingsregels; een
boekingsgang uitvoeren; saldibalans, resultatenrekening en
eindbalans lezen;
- bedrijfseconomische calculaties uitvoeren, met name kost- en
verkoopprijsberekening, kostensoorten, integrale en differentiële
kostprijs.

K/EO/4.1.1 
K/EO/4.1.2 

Hoofdstuk 1 en 2 N 45 1 S/P 

301/
331 

- verslaglegging en bedrijfsvergelijkingen uitvoeren, uitgebreid
exploitatieoverzicht, interne- en externe kengetallen,
kostensoorten, (exploitatie)begroting.

K/EO/4.1.3 Hoofdstuk 3 en 4 N 45 1 S/P 

302/
332 

- de debiteurenadministratie bijhouden (saldilijst debiteuren,
betalingsvoorwaarden hanteren, controleren naar aanleiding van
facturen, aanmaningen, nalatige debiteuren).

K/EO/4.2.1 Hoofdstuk 5 J 45 1 S/P 

303/
333 

- de crediteurenadministratie bijhouden (saldilijst crediteuren,
betalingsvoorwaarden hanteren, controleren naar aanleiding van
facturen, betaaladviezen, reageren op aanmaningen);
- voorraadadministratie bijhouden (voorraadlijst).

K/EO/4.2.2 
K/EO/4.2.3 

Hoofdstuk 6 N 45 1 S/P 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 5: Ondernemen

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Jezelf als ondernemer beschrijven 
-het doel van de onderneming noemen;
-de markt beoordelen.

K/EO/5.1 
K/EO/5.2.1 
K/EO/5.2.2 

Hoofdstuk 1 t/m 3 N 45 1 S/P Ondernemingsplan 
hoofdstuk 1 t/m 3 

301/
331 

-een marketingmix ontwerpen en toepassen;
-inkoop- en verkoopbeleid toepassen.

K/EO/5.2.3 
K/EO/5.2.4 

Hoofdstuk 4 t/m 7 N 45 1 S/P Ondernemingsplan 
Hoofdstuk 4 t/m 7 

302/
332 

-een investeringsplan maken; K/EO/5.3.1 Hoofdstuk 8 J 45 1 S/P Ondernemingsplan 
hoofdstuk 8 

303/
333 

-de uitvoering nabespreken en evalueren. K/EO/5.4.3 Presentatie en 
evaluatie 

J 45 1 S/P 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 6: Webshop

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- een webshop bedenken, met name naam, vorm, grootte,
product, positionering, doelgroep, kosten;
- het assortiment onderhouden, met name producten toevoegen
en verwijderen.

K/EO/6.1.1 
K/EO/6.1.5 

Hoofdstuk 1 en 2 N 45 1 S/P 

301/
331 

- een webshop ontwerpen; prototype maken, met name layout,
retailformule;
- de productfotografie toepassen.

K/EO/6.1.2 
K/EO/6.1.4 

Hoofdstuk 5, 6 en 8 N 45 1 S/P 

302/
332 

- ontwikkelingen in de e-commerce herkennen;
- promotie maken.

K/EO/6.1.7 
K/EO/6.2.2 

Hoofdstuk 3 en 4 N 45 1 S/P 

303/
333 

- de uitvoering nabespreken en evalueren;
- aan de hand van de marketinginstrumenten de webshop
beoordelen en verbetervoorstellen formuleren.

K/EO/6.2.7 
K/EO/6.2.8 

Hoofdstuk 9 N 45 1 S/P 

304/
334 

- een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden,
rekening houdend met doelgroep, assortiment en marktpositie;
- via internet en sociale media goederen of diensten verkopen
(eventueel in een gesimuleerde omgeving).

K/EO/6.1 
K/EO/6.2 

Hoofdstuk 1 t/m 9 J 60 1 S/P 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

E&O Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 7: Presentatie en styling

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- artikelpresentaties maken aan de hand van thema en compositie;
- etaleren, visual merchandising aan de hand van thema en
compositie.

K/EO/7.1.1 
K/EO/7.1.2 

Hoofdstuk 1 t/m 3 N 45 1 S/P 

301/
331 

- decoratief inpakken;
- een (doorlopende) presentatie ontwikkelen, bijvoorbeeld narrow
casting.

K/EO/7.1.4 
K/EO/7.1.7 

Hoofdstuk 4 t/m 7 N 45 1 S/P 

302/
332 

- een logo ontwerpen;
- een folder ontwerpen, advertentie ontwerpen.

K/EO/7.1.5 
K/EO/7.1.6 

Deelopdracht 1 t/m 5 N 45 1 S/P 

303/
333 

- een website bouwen. K/EO/7.1.9 Deelopdracht 6 t/m 9 N 45 1 S/P 

304/
334 

- presentatie- en stylingtechnieken uitvoeren. K/EO/7.1 Hoofdstuk 1 t/m 7 J 45 1 S/P In een vitrine, op een tafel 
of etalage 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Module 1: Ontwerpen en maken 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen,
uitvoeren, testen en evalueren
2. met behulp van CAD een ontwerp voor een product maken zowel 2D en 3D

P/PIE/1.1 Solid Works 3D tekenen 
Getapt asje 
Fotolijst 
Magneetblok 

J 4 uur 
4 uur 
4 uur 

1 P/S 

301/
331 

3. werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen en schema's maken
4. stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van tekeningen en
schema’s
5. aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een eenvoudige
calculatie maken 

3. een product automatisch produceren met behulp van CAD/CAM, 3D-printer
en CNC simulatie

P/PIE/1.1 

P/PIE/1.2 

Excel 1 en 2 
Excel draadlengtes 
berekenen 
2D tekenen 
3D printen 

J 

4 uur 
4 uur 

4 uur 
2 uur 

1 P/S 

302/
332 

2. verspanende bewerkingen met behulp van snijsnelhedentabellen uitvoeren
op een draaimachine en boormachine
3. een product automatisch produceren met behulp van CAD/CAM, 3D-printer
en CNC simulatie 

P/PIE/1.2 Schuifmaat 
Getrapt asje draaien 

J 4 uur 
6 uur 1 P/S 

303/
333 

1. elektrische componenten in een practicum opbouwen en aansluiten aan de
hand van een eigen ontwerp
2. elektrische componenten in een practicum aansluiten aan de hand van een
stroomkringschema 
3. de werking van de elektrische schakeling beproeven aan de hand van een
stroomkringschema

P/PIE/1.3 

Practicum basisch. 
Kennismaken met 
relaistechniek 

J 8 uur 
8 uur 1 P/S 

304/
334 

1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen,
uitvoeren, testen en evalueren
4. stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van tekeningen en
schema’s
1. onderdelen en componenten monteren en samenstellen
2. elektrische bedrading aanbrengen en aansluiten
3. meten en controleren van samengesteld werk

P/PIE/1.1 

P/PIE/1.4 

Tekeninglezen 1 en 2 
Zonnehuisje 

J 4 uur 
10 uur 1 P/S 

H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Module 2: bewerken en verbinden van materialen 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. van een driedimensionaal product een uitslag maken
2. een uitslag overnemen op plaatwerk
3. een plaat uitknippen met behulp van verschillende plaatscharen en
Plaathoekscharen

P/PIE/2.1 Spanplaten  
Boren en tappen  
Zagen en knippen 

J 
4 uur 
6 uur 
6 uur 

1 P/S 

301/
331 

1. van een driedimensionaal product een uitslag maken
3. een plaat uitknippen met behulp van verschillende plaatscharen en
Plaathoekscharen
4. buis en profielen buigen en koud buigen
5. instellen en toepassen van buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank
6. lengte en buigvolgorde bepalen van gebogen profiel en buisprofiel

1. onderdelen samenstellen door middel van MIG/MAG-hechtlassen, puntlassen
en zacht solderen

P/PIE/2.1 

P/PIE/2.2 

Zagen met de hand 
Fotostandaard J 4 uur 

10 uur 1 P/S 

302/
332 

2. onderdelen samenstellen door middel van schroef-, klem- en
lijmverbindingen
3. samengestelde producten controleren op kwaliteit van de verbinding en
Maatvoering 
5. instellen en toepassen van buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank
6. lengte en buigvolgorde bepalen van gebogen profiel en buisprofiel

P/PIE/2.1 

Boter kaas en eieren of 
Wandlampje 2 J 

15 uur 
1 P/S 

303/
333 

2. onderdelen samenstellen door middel van schroef-, klem- en
lijmverbindingen
3. samengestelde producten controleren op kwaliteit van de verbinding en
Maatvoering 

P/PIE/2.1 
Pennenhouder J 10 uur 1 P/S 

304/
334 

1. onderdelen samenstellen door middel van MIG/MAG-hechtlassen, puntlassen
en zacht solderen P/PIE/2.2 

MAG lassen snoeren  
MAG lassen een I naad 
Mag lassen hoeklas 

J 
4 uur 
4 uur 
4 uur 

1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Module 3: besturen en automatiseren 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

2. een programmeerbaar relais aansluiten en een programma invoeren
4. een regelsysteem opbouwen, aansluiten en testen
5. een domotica-installatie opbouwen, aansluiten en testen

3. een programma invoeren in een programmeerbaar relais

P/PIE/3.1 

P/PIE/3.2 

Kennis maken met de 
Easyrelais 
Comfort Basic 

J 

12 uur 
12 uur 1 P/S 

301/
331 

1. een pneumatische schakeling opbouwen
3. sensoren en actuatoren kiezen en aansluiten

P/PIE/3.1 Pneumatiek 
Digitale techniek 

J 10 uur 
10 uur 1 P/S 

302/
332 

6. storingen en fouten zoeken en verhelpen in de opgebouwde schakeling
7. metingen uitvoeren aan een besturingsinstallatie
8. een verslag maken en de resultaten presenteren

1. metingen uitvoeren aan een elektrische schakeling
2. eenvoudige berekeningen aan elektrische schakelingen uitvoeren
3. universeel meters en tweepolige spanningstester instellen en aansluiten
4. eenvoudige berekeningen maken met de verkregen meetgegevens en deze
met tabellen en grafieken weergeven in een meetrapport
5. het meetrapport presenteren

P/PIE/3.1 

P/PIE/3.2 Meten aan een elektrische 
schakeling 

J 

14 uur 
1 P/S 

303/
333 

1. besturingscomponenten plaatsen aan de hand van een opstellingstekening
2. de besturingscomponenten bedraden en aansluiten aan de hand van een
bedradingstekening
4. de automatische besturing testen
5. de automatische besturing demonstreren en presenteren

P/PIE/3.3 

Kennis maken met 
besturingskast J 20 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Module 4: installeren en monteren 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. installatietekeningen en schema’s lezen en interpreteren
2. het leidingnet van een huisinstallatie aanleggen, bedraden en af-lassen
3. voor een basislichtschakeling schakelaars en wandcontactdozen monteren en
aansluiten
4. vereffenings- en beschermingsleidingen aanleggen, aansluiten en controleren
5. verlichtingsarmaturen voor een huisinstallatie aansluiten en afmonteren
6. elektrische huishoudelijke verbruikstoestellen aansluiten
7. een huisinstallatie met huishoudelijke toestellen in bedrijf stellen
8. fouten zoeken en verhelpen met behulp van stroomkringschema's,
bedradingstekeningen en installatietekeningen

P/PIE/4.2 

Elektrische installatie in de 
woning 1 J 14 uur 1 P/S 

301/
331 

Idem 
P/PIE/4.2 

Elektrische installatie in de 
woning 2 J 14 uur 1 P/S 

302/
332 

idem 
P/PIE/4.2 

Elektrische installatie in de 
woning 3 J 14 uur 1 P/S 

303/
333 

1. werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren
2. gangbare installatiebuis bewerken
3. gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen verbinden en
aanleggen
6. beugelmaterialen toepassen

P/PIE/4.1 

Bordwerkstuk Koperen buis J 14 uur 1 P/S 

304/
334 

4. sanitaire kunststof leidingen verbinden en aanleggen
5. de buisinstallatie beproeven op werking en dichtheid
7. sanitaire toestellen herkennen en aansluiten
8. sanitaire appendages toepassen

P/PIE/4.1 
Bordwerkstuk PVC J 14 uur 1 P/S 

305/
335 

Profielvak -CSPE PIE onderdeel  C K/PIE/4.1 

K/PIE/4.2 

Boekje C blauw J 280 m 5 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Keuzevak 5: Drinkwater en Sanitair 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een ontwerp maken van een drinkwater- en sanitaire installatie aan de
hand van een casus of wensen van een ‘klant’
2. een ontwerp van een drinkwater- en sanitaire installatie schetsen op
papier en tekenen in een CAD-programma
3. een calculatie maken van een drinkwater- en sanitaire installatie voor een
Woning

1. een tekening lezen van een drinkwater- en sanitaire installatie en daar
een plan van aanpak voor maken
2. een materiaalstaat maken aan de hand van een installatietekening

1. standaard beugels, bevestigings- en ondersteunings- 
voorzieningen voor leidingen en toestellen aanbrengen
2. kunststof leidingen voor een sanitaire installatie bewerken en verbinden
3. een koperen- en meerlagenbuis voor een drinkwaterinstallatie
bewerken en verbinden

1. sanitaire- en drinkwater appendages aanbrengen en toestellen plaatsen
2. een drinkwaterinstallatie beproeven op dichtheid

K/PIE/10.1 

K/PIE/10.2 

K/PIE/10.3 

K/PIE/10.4 

Sanitaire installatie J 14 uur 1 P/S 

301/
331 idem 

K/PIE/10.1 
K/PIE/10.2 
K/PIE/10.3 
K/PIE/10.4 

Drinkwater en sanitair 
koperen buis J 20 uur 1 P/S 

302/
332 idem 

K/PIE/10.1 
K/PIE/10.2 
K/PIE/10.3 
K/PIE/10.4 

Drinkwater en sanitair 
eindproject met meerlagen 
buis 

J 30 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Keuzevak 6: Klimaattechnologie 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een ontwerp maken van een verwarmings- en gasinstallatie ten
behoeve van een kookfornuis en Cv-ketel aan de hand van een casus of wensen
van een klant
2. een ontwerp van een verwarmings- en gasinstallatie schetsen op
papier en tekenen in een CAD-programma 
3. een calculatie maken van een verwarmings- en gasinstallatie van een kleine
Woning

K/PIE/3.1 

Radiator enkelzijdig 
aansluiten J 15 uur 1 P/S 

301/
331 

1. een tekening lezen van een verwarmingsinstallatie en daar een plan van
aanpak voor maken
2. een tekening lezen van een gasinstallatie en daar een plan van
aanpak voor maken
3. aan de hand van een installatietekening een materialenstaat maken

1. standaard beugels, bevestigings- en
ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en toestellen aanbrengen
2. dunwandig stalen leidingen en meerlagenbuis voor een
verwarmingsinstallatie bewerken en verbinden
4. een vloer- en muurverwarming aanleggen

K/PIE/3.2 

K/PIE/3.3 

Vloerverwarming J 25 uur 1 P/S 

302/
332 

3. dikwandig stalen leidingen en meerlagenbuis voor een gasinstallatie
bewerken en verbinden

1. verwarmings- en gasappendages en toestellen plaatsen
2. een verwarmings- en gasinstallatie beproeven op dichtheid
3. een verwarmings- en gasinstallatie in gebruik nemen

K/PIE/3.3 

K/PIE/3.4 Gasinstallatie aanleggen J 25 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Keuzevak 11: Dakbedekking 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een uitslag lezen van verschillende goten, gootonderdelen en
dakrandafwerkingen
2. een uitslag overnemen van verschillende goten, gootonderdelen en
dakrandafwerkingen op een zinken plaat
3. een eenvoudige uitslag maken van verschillende goten, gootonderdelen en
dakrandafwerkingen

1. een juiste afteken- en buigvolgorde gebruiken voor het maken van
verschillende soorten dakgoten
2. een zinken dakgoot solderen

1. een juiste afteken- en buigvolgorde gebruiken voor het maken van
verschillende zinken dakrandafwerkingen
2. een zinken dakrandafwerking solderen

K/PIE/11.1 

K/PIE/11.2 

K/PIE/11.3 

Bakgoot 1 J 22 uur 1 P/S 

301/
331 idem 

K/PIE/11.1 
K/PIE/11.2 
K/PIE/11.3 

Bakgoot en verstekbak J 30 uur 1 P/S 

302/
332 idem 

K/PIE/11.1 
K/PIE/11.2 
K/PIE/11.3 

Vergaarbak J 40 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 332 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Keuzevak 12: Utiliteitinstallaties 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een installatietekening voor een utiliteitinstallatie lezen en interpreteren
2. een werkvoorbereiding maken
3. een calculatie maken

1. met gangbaar gereedschap een kabelinstallatie volgens tekening aanleggen
en afmonteren
2. standaardbeugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor
leidingen en apparaten aanbrengen
3. materialen toepassen, ten behoeve van een elektrische installatie voor de
utiliteitsbouw 
4. leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen
5. onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie toepassen en aansluiten

1. toestellen voor utiliteitinstallaties afmonteren
2. elektrische werktuigen, verbruikstoestellen en waterdichte armaturen
aansluiten met behulp van een schema en gangbaar gereedschap
3. apparaten aansluiten op de installatie, in bedrijf stellen en de
werking controleren volgens aanwijzingen van de fabrikant
4. in een utiliteitsinstallatie, in spanningsloze toestand, fouten
zoeken en verhelpen

K/PIE/7.1 

K/PIE/7.2 

K/PIE/7.3 

Serieschakeling waterdicht J 25 uur 1 P/S 

301/
331 Idem 

K/PIE/7.1 
K/PIE/7.2 
K/PIE/7.3 

Wisselschakeling waterdicht 
of Easyrelais verlichting J 40 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 331 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Keuzevak 13: Woon- en Kantoortechnologie 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een ontwerp maken van een elektrische installatie aan de hand van een
casus of wensen van een 'klant'
2. een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema van een elektrische
installatie schetsen op papier en tekenen in een CAD
programma
3. een calculatie maken van een elektrische installatie

1. een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema van een
elektrische installatie lezen en een plan van aanpak maken
2. aan de hand van een installatietekening een materiaallijst maken
3. in een spanningsloze elektrische installatie storingen zoeken aan de
hand van een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema

1. pvc leidingen, flexibele leidingen en kabelgoten bewerken
2. leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen (CAI data- 
aansluitingspunten)
3. een serie, wissel, dubbelpolige en kruisschakelaar monteren en aansluiten
4. wandcontactdozen monteren en aansluiten
5. een verdeelinrichting aansluiten

K/PIE/13.1 

K/PIE/13.2 

K/PIE/13.3 

Installatie met K25 en K40 J 25 uur 1 P/S 

301/
331 Idem 

K/PIE/13.1 
K/PIE/13.2 
K/PIE/13.3 

Slaapkamer J 35 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 331 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Produceren, Installeren en Energie (PIE) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB / 
KB Keuzevak 14: Domotica en Besturen 
PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

Opm. 

300/
330 

1. een domotica installatie opbouwen met maximaal 6 lampen, aansluiten en
testen
2. fouten in de opgebouwde installatie zoeken en verhelpen
3. de werking en functie van een domotica installatie verklaren en presenteren

1. aan de hand van een opstellingstekening besturingscomponenten plaatsen
2. een opstelling inregelen
3. sensoren ten behoeve van verlichting aansluiten aan de hand van een
bedradingstekening
4. een eenvoudig domotica programma invoeren in het domotica systeem
5. een automatische domotica besturing testen op de juiste werking

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

K/PIE/14.1 

K/PIE/14.2 

K/PIE/14.3 

Easyrelais autoverlichting J 30 uur 1 P/S 

301/
331 Idem 

K/PIE/14.1 
K/PIE/14.2 
K/PIE/14.3 

Comfort stoplicht J 33 uur 1 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 331 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 1: Kennismaking met UV

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij 
een klant in een kapsalon of schoonheidssalon. 

- Een klant te woord staan aan de receptie en telefoon
- Afspraak maken en vastleggen in de agenda
- Een klant begroeten en begeleiden naar de behandelplaats

K/ZW/1.1.1 
K/ZW/1.1.2 

Toets deel A en B J 40 1 S 

301/
331 

Eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij 
een klant in een kapsalon of schoonheidssalon. 

- Koffie of theezetten en deze aanbieden aan een klant
- Betalingen afhandelen en afscheid nemen van een klant
- De werkplek en materialen na behandeling schoonmaken
- Handoeken wassen, drogen en opbergen

K/ZW/1.1.3 
K/ZW/1.1.4 

Toets deel C en D J 40 1 S 

302/
332 

Een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past 
bij het haar en de hoofdhuid van een klant. 

- Haren wassen en een verzorgend product aanbrengen
- Haren drogen en in model brengen

K/ZW/1.2.1 
K/ZW/1.2.2 

Haren wassen, 
modelleren 

J 90 1 P Deel A: Taak 8 

303/
333 

Een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid 
van de klant. 

- Oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen
- Dag make-up aanbrengen

K/ZW/1.3.1 
K/ZW/1.3.2 

Oppervlakte reiniging J 90 1 P Deel B: Taak 7, 8 en 9 

304/
334 

Een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de 
conditie van de handen van een klant. 

- Nagels vijlen en polijsten
- Nagelriemen verzorgen
- Een eenvoudige handmassage uitvoeren

K/ZW/1.4.1 
K/ZW/1.4.2 
K/ZW/1.4.3 

Handverzorging J 90 1 P Deel A: Taak 9, 10 en 11 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 2: Haarverzorging

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Een haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een 
haardiagnose bij een klant. 

- Gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant ontvangen
en hem/haar begeleiden naar hun plek

- Informatie verzamelen over de hoofdhuid en het haar
van de klant

K/ZW/ 2.1.1 
K/ZW/ 2.1.2 

Toets deel A en B J 40 1 S 

301/
331 

Een haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een 
haardiagnose bij een klant. 

- Aan de hand van een haardiagnose formulier een
haardiagnose opstellen en bespreken met de klant

- Informeren naar de wensen van de klant met betrekking
tot het wassen van het haar

K/ZW/ 2.1.3 
K/ZW/ 2.1.4 

Toets deel C en D J 40 1 S 

302/
332 

Een haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een 
haardiagnose bij een klant. 

- Een was behandeling uitvoeren die past bij de
haardiagnose en wensen van de klant.

- Een verzorgend product aanbrengen
- Een was massage uitvoeren (kneed-, klop- en

wrijfmassage)

K/ZW/ 2.1.5 
K/ZW/ 2.1.6 
K/ZW/ 2.1.7 

Haren wassen en 
product aanbrengen 

J 90 1 P Deel A: taak 7, 8 en 10 

303/
333 

Het haar omvormen. 
- Volume föhnen met behulp van borstels
- Krullen maken met een krultang
- Stylen met een stijltang

K/ZW/ 2.2.1 
K/ZW/ 2.2.2 
K/ZW/ 2.2.3 

Haar in model brengen J 90 1 P Deel B: Taak 8 en 9 

304/
334 

Het haar omvormen. 
- Rollers indraaien
- Vlechten
- Het haar afdelen in 9-vakken ter voorbereiding op het

indraaien van warmterollers

K/ZW/ 2.2.4 
K/ZW/ 2.2.5 
K/ZW/ 2.2.6  

Vlechten en 
vakverdeling 

J 90 1 P Deel  A: Taak 7 en 8 
Deel B: Taak 8 en 9 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 3: Huidverzorging

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis van een 
huisdiagnose. 

- Gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant ontvangen en
hem/haar in een stoel plaatsen

- Informatie verzamelen over de huid van de klant

K/ZW/3.1.1 
K/ZW/3.1.2 

Toets deel A en B J 40 1 S Deel A en B 

301/
331 

Een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis van een 
huisdiagnose. 

- Huidlagen, huidsoorten en de kenmerken daarvan benoemen
- Aan de hand van een huiddiagnose formulier een huiddiagnose

opstellen en met de klant bespreken

K/ZW/3.1.3 
K/ZW/3.1.4 

Toets deel C en D J 40 1 S Deel C en D 

302/
332 

Een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis van een 
huisdiagnose. 

- Een oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen
- Passend bij de huidsoort een verzorgend masker aanbrengen

en verwijderen

K/ZW/3.1.5 
K/ZW/3.1.6 
K/ZW/3.1.7 

Gezichtsbehandeling J 90 1 P Deel A: Taak 6 
Deel B: Taak 5 en 8 
Make-up/masker  

303/
333 

Een lichaamsverzorgende behandeling uitvoeren die past bij de 
huid van de klant en daarbij rekening houden met de privacy van 
de klant. 

- Een reinigings-behandeling met een reinigingsproduct uitvoeren
- Een verzorgings-behandeling met een verzorgingsproduct

uitvoeren

K/ZW/3.2.1 
K/ZW/3.2.2 

Lichaamsverzorgende 
behandeling  

J 90 1 P Deel A: Taak 6 en 7 
Deel B: Taak 8 
Parafine/masker 

304/
334 

Een lichaamsverzorgende behandeling uitvoeren die past bij de 
huid van de klant en daarbij rekening houden met de privacy van 
de klant. 

- Informatie verstrekken over veel voorkomende
verzorgingsproducten

- De klant vragen of deze tevreden is over de behandeling

K/ZW/3.2.3 
K/ZW/3.2.4 

Klant ontvangen J 90 1 P Deel B: Taak 4, 5 en 9 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 5: Welzijn kind en jongere

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling 
Kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en 
hierbij de zelfredzaamheid bevorderen 

K/ZW/5.1 
K/ZW/5.2 

Toets deel A en B J 40 1 S 

301/
331 

(re)creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren 
en hen stimuleren en begeleiden 
De omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep 

K/ZW/5.3 
K/ZW/5.4 

Toets deel C en D J 40 1 S 

302/
332 

Ondersteunen bij lichamelijke verzorging van een baby en hiervan 
een presentatie samenstellen en presenteren 
Dagrapportage + rapporteren aan ouders 

K/ZW/5.2 

K/ZW/5.5 

Baby verzorgen en 
aankleden. 
PowerPoint  

J 90 1 P Deel A: Taak 5 
Opdracht 17 

303/
333 

Een groep kinderen of jongeren stimuleren een keuze te maken K/ZW/5.3 Instructiekaart 
bewegingsactiviteit en 
Folder gezonde 
voeding 

J 90 1 P Deel B: Taak 5 en 6 
Opdracht 19 en 30 

304/
334 

Passende activiteiten selecteren en organisatorische 
mogelijkheden inventariseren 

K/ZW/5.3.1 Flyer/uitnodiging 
brede school 

J 90 1 P Deel C: Taak 4 
Opdracht 15 

305/
335 

De activiteit uitleggen en voordoen 
Bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers begeleiden 
De activiteit afronden en evalueren 
De omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep 
De ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig 
sfeervol en aantrekkelijk is 
Voorwerpen op de juiste plaats opruimen 
Een dagrapportage maken en deze mondeling toelichten 

K/ZW/5.3 
K/ZW/5.4 

Een activiteit 
organiseren 

j 90 1 P Plannen en uitvoeren. Na de 
activiteit opruimen, 
evalueren en rapporteren 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 6: Wonen en huishouden

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Ondersteunen bij wonen en huishouden in een thuissituatie. K/ZW/6 Eindtoets J 40 1 S Deel A t/m D 

301/
331 

Boodschappen in huis halen. 
- met de klant een boodschappenlijstje opstellen met aandacht
voor het budget
- boodschappen regelen volgens afspraak
- boodschappen inruimen
- verantwoording afleggen over de uitgaven

K/ZW/6.5 Gezonde hapjes 
bereiden 

J 90 1 P Deel A: Taak 5 

302/
332 

Onveilige situaties in de leefomgeving van de klant signaleren en 
de klant adviseren over een veilige leefomgeving.  

K/ZW/6.3.3 Folder veiligheid J 90 1 P Deel B: Taak 5 

303/
333 

- De zelfredzaamheid van de klant stimuleren.
- De klant ondersteunen bij de verzorging van plant- en huisdier.
- Huishoudelijke apparaten en hulpmiddelen onderhouden.
- Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, deze
controleren en hierover rapporteren.
- Verschillende textielsoorten onderscheiden.
- De juiste onderhouds- en reinigingsmethode kiezen en
toepassen.
- Schoeisel schoonmaken en onderhouden.

K/ZW/6.3.1 
K/ZW/6.3.4 
K/ZW/6.3.5 
K/ZW/6.3.6 

K/ZW/6.4.1 
K/ZW/6.4.2 
K/ZW/6.4.5 

De was en 
schoonmaken 

J 90 1 P Deel A: Taak 8 
Deel B: Taak 10 
Deel C: Taak 8 en 9 

304/
334 

Persoonlijke aandacht geven aan de klant. 
Informeren naar de wensen van de klant en een voorstel maken 
voor het onderhoud van de woon- en leefomgeving en daarbij 
rekening houden met de zelfredzaamheid van de klant. 

K/ZW/6.1 
K/ZW/6.2 

Schoonmaakplan 
zelfredzaamheid  

J 90 1 P Deel B: Taak 4, 5 en 6 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 7: Assisteren in de gezondheidszorg

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

De kandidaat kan in een gesimuleerde omgeving/situatie; 
- een vraag aannemen, verhelderende vragen stellen en toetsen of
de vraag begrepen is.
- met emoties van anderen omgaan en de juiste omgangsvorm
kiezen.
- zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en praktijkruimte.
- de klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen
gezondheid in een gesimuleerde omgeving.

K/ZW/7.1.1 
K/ZW/7.1.4 
K/ZW/7.2 
K/ZW/7.4 

Toets deel A en B J 40 1 S Deel A en B 

301/
331 

De kandidaat kan de vraag verwerken door notities te maken en 
de klant te verwijzen. 
In opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant 
over zijn of haar gezondheid. 
Voorlichting geven over mondhygiëne. 

K/ZW/7.1.2 
K/ZW/7.3 
K/ZW/7.5 

Toets deel C en D J 90 1 P Deel C en D 

302/
332 

De kandidaat kan; 
- front office werkzaamheden verrichten in gesimuleerde praktijk.
- zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en praktijkruimte.
- kinderziektes herkennen en benoemen.
- de klant informeren over inentingen tegen kinderziektes.
- uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare middelen.

K/ZW/7.1 
K/ZW/7.2.1 
K/ZW/7.4.4 
K/ZW/7.4.5 
K/ZW/7.4.7 

Assisteren, 
kinderziektes en 
medicijnen 

J 90 1 P Deel A: Taak 4, 6 en 7 

303/
333 

De kandidaat kan volgens protocol de lengte, gewicht en 
buikomvang meten, BMI berekenen en temperatuur opnemen, 
bloeddruk meten, bloedsuikercontrole aflezen. 
De kandidaat kan voorlichting geven over ziektepreventie.  

K/ZW/7.3.2 
K/ZW/7.4.6 

Medisch-technische 
handelingen en/of 
Preventieproject.  

J 90 1 P Deel B: Taak 4, 5, 6 en 7 
Deel C: Taak 6 

304/
334 

De kandidaat kan; 
- de anatomie van de tanden en kiezen benoemen
- veel voorkomende gebitsproblemen herkennen en benoemen
- mond- en gebitsverzorgende hulpmiddelen herkennen en
benoemen
- trends in mondverzorging benoemen.

K/ZW/7.5 Mondhygiëne J 90 1 P Deel C: Taak 7 



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

305/
335 

De kandidaat kan; 
- de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland benoemen
- taken en functies van de eerste- en tweedelijnszorg benoemen
- passend bij de verschillende levensfases de meest voorkomende

ziekten beschrijven
- kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch-technische
handelingen herkennen en benoemen
- onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende uitleg geven
over kleine eenvoudige medisch-technische handelingen.

K/ZW/7.4.1 
K/ZW/7.4.2 
K/ZW/7.4.3 
K/ZW/7.4.8 
K/ZW/7.4.9 

Voorlichting assisteren 
in de gezondheidszorg  

j 90 1 P Deel D 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 8: Welzijn volwassenen en ouderen 

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging Toets 
vorm 

opmerking 

300/330  Volwassenen en ouderen ondersteunen bij de algemene 
dagelijkse activiteiten en begeleiden bij de keuze voor een 
passende dagbesteding, de activiteit organiseren en de klant 
begeleiden.  

K/ZW/8  Eindtoets J 40 1 S Deel A t/m D 

301/331  De kandidaat kan; 
- de wensen en mogelijkheden van de klant achterhalen
- de zelfredzaamheid van de klant stimuleren.
- met de klant diverse passende dagbesteding selecteren en
hierover informatie zoeken.
- de klant op basis van zijn mogelijkheden en wensen helpen bij
het kiezen van een dagbesteding 

K/ZW/8.2.1   
K/ZW/8.2.3   
K/ZW/8.2.4   
K/ZW/8.2.5   

Overzicht dagbesteding, 
aankleedkaart, hulpmiddelen, 
instructiekaart, PowerPoint 
Dementie 

J 90 1 S/P Taak 1 (B) 
Opdr. 2 
Taak 5 (B) 
Opdracht 14 en 17 
Taak 8 (B) 
Opdracht 45 
Taak 6 (C) 
Opdracht 31 

302/332  De kandidaat kan; 
- de zelfredzaamheid van de klant stimuleren.
- ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder
fysieke overbelasting voor zichzelf.
- voeding verzorgen.
- op basis van een gegeven opdracht een observatie uitvoeren.
- mondeling en schriftelijk rapporteren over de observatie aan de
leidinggevende.

K/ZW/8.1.1   
K/ZW/8.1.4   
K/ZW/8.1.5   
K/ZW/8.4.1 
K/ZW/8.4.2 

Brunch gerecht, 
persoonlijke verzorging, 
rapporteren. 

J 90 1 P Taak 7 (B) 
Taak 4 (C) 

Rapportage persoonlijke 
verzorging schriftelijk 
maken en mondeling 
toelichten.  

303/333  Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en ouderen 
organiseren en uitvoeren op het gebied van muziek, drama en 
beeldende vorming.  

K/ZW/8.3   Een activiteit organiseren en 
uitvoeren  

j 90 1 P Deel D 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 333 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Keuzevak 11 : Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

- informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te
sporten in de eigen regio
- assisteren en instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten

K/ZW/11.1 
K/ZW/11.3 

Toets Sportcentrum 
Olympus 

j 40 1 S Deel A 

301/
331 

- omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures
- assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's

K/ZW/11.4 Toets Veilig en gezond 
sporten 

j 40 1 S Deel B 

302/
332 

- voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi
organiseren en uitvoeren
- assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's

K/ZW/11.2 
K/ZW/11.5 

Toets Sporten: een 
uitdaging 

j 40 1 S deel C en D 

303/
333 

assisteren en instructie geven K/ZW/11.3 Praktijk 1 j 90 1 P 

304/
334 

assisteren bij bewegingsprogramma's K/ZW/11.5 Praktijk 2 j 90 1 P 

305/
335 

sportevenement organiseren en uitvoeren K/ZW/11.2 Praktijk 3 j 90 1 P&S Afsluiting keuzevak 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

keuzevak 12: Voorkomen van ongevallen en EHBO

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en 
risicopreventie 

K/ZW/12.1 RI&E, BHV en Rautek J 90 1 S/P Deel C: Taak 6 

301/
331 

De functie van enkele organen en weefsels uitleggen K/ZW/12.2 Presentatie 
levensreddend 
handelen 

J 90 1 S Deel B: Taak 9 

302/
332 

In acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan K/ZW/12.3 EHBO oefendag N 300 1 P Deel D 

303/
333 

Stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele 
hulp inschakelen 

K/ZW/12.4 Levensreddend 
handelen 

J 90 1 P Deel B: Taak 4, 5 en 6 

304/
334 

Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels 
herkennen en vaststellen van de noodzakelijke basis handelingen 
en deze uitvoeren 

K/ZW/12.5 Verbinden J 90 1 P Deel A: Taak 5 en 7 

305/
335 

Theorietoets Werken aan veiligheid en EHBO K/ZW/12 Eindtoets J 40 1 S Deel A t/m D 

(H) herkansen: Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
 BB/ 
KB 

Module 1: Mens en gezondheid

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Voedings- en leefgewoonten signaleren, herkennen en 
rapporteren, en; 
- recepten lezen en omrekenen
- materiaal en apparatuur herkennen en functie benoemen
- rekening houden met hygiëne
- basisvaardigheden voor de bereiding van een maaltijd
- informatie geven over gezonde voeding
- uitleggen hoe dagritme het fysieke- en mentale welzijn beïnvloed
- uitleggen welke aspecten van invloed zijn op fysiek, psychische
en sociale gezondheid

P/ZW/1.1 
P/ZW/1.2 
P/ZW/1.3 

Voedingsleer en 
gastenverzorging 

J 40 1 S Toets Deel A t/m D 

301/
331 

Vervalt 

302/
332 

Vervalt 

303/
333 

Practicum snijtechnieken, meten en wegen 
Practicum hygiënisch handelen 
Practicum basisvaardigheden voor het bereiden en presenteren 
van een maaltijd 

P/ZW/1.2 Keukentechnieken, 
maaltijd bereiden  

J 180 1 P Veiligheid en hygiëne 
2-gangen menu

304/
334 

Vervalt 

305/
335 

De invloed van media op de leefstijl P/ZW/1.1 Werkstuk Invloed van 
media (presenteren)  

J 120 1 S/P PowerPoint of Word 
document 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 2: Mens en omgeving

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige 
leef- en werkomgeving 

P/ZW/2 Eindtoets 
Ondersteunende 
dienst  

J 40 1 S Werken in de 
ondersteunende dienst 

301/
331 

- wasvoorbereiding en schoonmaakregels
- een ruimte inrichten conform de opdracht

P/ZW/2.2 
P/ZW/2.5 

Toets deel A J 40 1 S Werken bij mensen met een 
beperking 

302/
332 

- werkvolgorde en planning maken voor de uit te voeren
werkzaamheden
- schoonmaakmiddelen, -apparatuur en materialen kiezen
- etiketten lezen, interpreteren (symbolen herkennen)

P/ZW/2.1 
P/ZW/2.2 

Toets deel B J 40 1 S Werken bij mensen met een 
beperking  

303/
333 

Baliewerkzaamheden verrichten: 
- zakelijk bellen en telefoonnotitie maken
- zakelijke brief en email schrijven en versturen

P/ZW/2.3 Correspondentie 
ouders zorgvrager 

J 120 1 S/P Deel A: Taak 6 
Deel B: Taak 8 

304/
334 

Schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren; 
- schoonmaakmiddelen en materialen kiezen en gebruiken
- textiel verzorgen

P/ZW/2.2 
P/ZW/2.3 

Werkzaamheden 
thuiszorg 

J 200 1 P Ondersteunende dienst 
Deel B 
Mensen met een beperking 
Deel A, B en C 

305/
335 

Aanpassingen en inrichtingen in en rondom een gebouw; 
- arbeidsomstandigheden bevorderen
- ADL en veiligheid bevorderen van een cliënt

P/ZW/2.4 
P/ZW/2.5 

RSI-kaart en 
zorgtechnologie 

J 160 1 S/P Ondersteunende dienst 
- Deel C: Opdr. 50
Mensen met een beperking
- Deel C: Taak 8

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 335 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 3: Mens en activiteit

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

een eenvoudige activiteit voor een individu en groep 
voorbereiden:  
- wensen en behoeften achterhalen
- een passende activiteit kiezen

P/ZW/3.1.1  
P/ZW/3.1.2  

Toets Deel A J 40 1 S 

301/
331 

een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten: 
-een activiteit afronden
-een activiteit evalueren

P/ZW/3.3.1  
P/ZW/3.3.3 

Toets Deel B en C   J 40 1 S 

302/
332 

een eenvoudige activiteit voor een individu en groep 
voorbereiden:  
- wensen en behoeften achterhalen
- informatie zoeken en geven over mogelijke activiteiten

P/ZW/3.1.1  
P/ZW/3.1.3 

Bewegen en reclame 
leefstijl 

J 360 1 P Deel A: Taak 4, 5 en 9 

303/
333 

een eenvoudige activiteit voor een individu en groep 
voorbereiden, uitvoeren en afsluiten. 

P/ZW/3.1 
P/ZW/3.2 
P/ZW/3.3 

Een groepsactiviteit 
voorbereiden, 
uitvoeren en afsluiten  

J  450 1 P Opdracht Activiteit 
organiseren 

304/
334 

Vervalt 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 334 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

Z&W Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
BB/ 
KB 

Module 4: Mens en zorg

PTA 
nr. 

(deel)vaardigheid Nr. Omschrijving H Tijds 
duur 

weging toets
vorm 

opmerking 

300/
330 

Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten. 
- De hulpbehoefte van een klant signaleren en rapporteren
- De hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen
- Begrip en respect tonen voor de gevoelens/ wensen van de klant
- Verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening houden

met privacy van de klant en stimuleren tot zelfredzaamheid

P/ZW/4.1.1 
P/ZW/4.1.2 
P/ZW/4.1.3 
P/ZW/4.1.4 
P/ZW/4.1.5 

Toets deel A J 40 1 S 

301/
331 

Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen. 
- De hulpbehoefte van een klant signaleren en dit rapporteren
- De hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen
- Begrip tonen voor de gevoelens en wensen van de klant
- Beweeg-, til en verplaatsingstechnieken gebruiken

Toepassen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, 
adviseren en gebruiken. 
- De functie van ICT en (zorg)technologie benoemen en adviseren
over de inzet van deze systemen

P/ZW/4.2.1 
P/ZW/4.2.2 
P/ZW/4.2.3 
P/ZW/4.2.4 

P/ZW/4.5.2 

Toets deel B J 40 1 S 

302/
332 

Eenvoudige E.H.B.O technieken toepassen. 
- Een inschatting maken van de ernst van de verwonding en
afwegen; zelf handelen of hulp zoeken
- Handelen bij lichte verwondingen

P/ZW/4.3.1 
P/ZW/4.3.2 

Toets deel C en D J 40 1 S 



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 

303/
333 

-Ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen.
- Informatie zoeken en geven bij vaak voorkomende
ziekteverschijnselen
- Een inschatting maken van de ernst van de ziekte en het eigen
handelen daarop aanpassen
- Toezien op medicijngebruik
- Handelingen uitvoeren volgens voorschrift arts en recept

P/ZW/4.4.1 
P/ZW/4.4.2 
P/ZW/4.4.3 
P/ZW/4.4.4 

Schijf van Vijf en NAW-
gegevens 

J 90 1 P Deel A: Taak 11 
Deel B: Taak 6 en 7 

304/
334 

Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten 
- De hulpbehoefte van een klant signaleren en rapporteren
- De hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen
- Begrip en respect tonen voor de gevoelens/ wensen van de klant
- Verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening houden

met privacy van de klant en stimuleren tot zelfredzaamheid

Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen. 
- De hulpbehoefte van een klant signaleren en dit rapporteren
- De hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen
- Begrip tonen voor de gevoelens en wensen van de klant
- Beweeg-, til en verplaatsingstechnieken gebruiken

P/ZW/4.1.1 
P/ZW/4.1.2 
P/ZW/4.1.3 
P/ZW/4.1.4 
P/ZW/4.1.5 

P/ZW/4.2.1 
P/ZW/4.2.2 
P/ZW/4.2.3 
P/ZW/4.2.4 

Ondersteunen bij 
verplaatsen  

J 90 1 P Deel A: Taak 9 
Deel B: Taak 6, 7 en 8 

305/
335 

Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten. 
- De hulpbehoefte van een klant signaleren en rapporteren
- De hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen
- Begrip en respect tonen voor de gevoelens/ wensen van de klant
- Verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening houden

met privacy van de klant en stimuleren tot zelfredzaamheid

P/ZW/4.1.1 
P/ZW/4.1.2 
P/ZW/4.1.3 
P/ZW/4.1.4 
P/ZW/4.1.5 

Bed en aan- en 
uitkleden  

J 90 1 P Deel A: Taak 8 en 9 
Deel B: Taak 7 en 8 
Deel C: Taak 5 en 11 

306/ 
336 

Profielvak-CSPE Z&W onderdeel  D P/ZW/4 Boekje D J 60 6 P/S 

(H) herkansen:  Indien in het PTA vermeld staat dat er een herkansing mogelijk is, dan geldt hiervoor;

PTA nummers 300 t/m 336 tot uiterlijk week 38 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets.
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