
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020-2022 
  

Bouw, Wonen en Interieur (BWI) Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg ( keuzevak E&O 1721 ) 

BB/ 
KB  

Keuzevak 22 Wonen en Design        

PTA 
nr.  

(deel)vaardigheid  Nr.  Omschrijving  H  Tijds 
duur*  

weging  toets 
vorm  

opmerking  

300/ 
330  

- het bedenken van een woonstijlconcept  
- Werkzaamheden  voorbereiden en uitvoeren , materialen en 

gereedschappen benoemen, selecteren, controleren en transporteren 
ten aanzien van een woonconcept  

- Materialen en producten m.b.t grondstof, ontstaanstechniek, 
bewerkingstechnieken de toepassing ervan herkennen en benoemen. 

- research uitvoeren, bijvoorbeeld op grond van een woonstijl, lifestyle, 
doelgroep, rages en trends, thema en kleur 

K/BWI/22 Theorieopdrachten  J  13  1  P/S   

301/ 
331  

- woonstijlen en lifestyletrends in een presentatievorm herkennen en 
toepassen, bijvoorbeeld sfeercollage of flat lay. 

- 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/22 Cad 2D\3D  Pr J  13  1  P/S  Autocad 2D  
Sketchup pro  
Powerpoint  

302/ 
332  

- het ontwerpen van een sample passend bij een woonstijlconcept  
-  het toepassen van stoffeer- en bewerktechnieken t.b.v. een 

samplemachines en handgereedschappen veilig en ergonomisch 
bedienen 

- werkzaamheden binnen wonen en design uitvoeren voor een 
opdrachtgever zoals een (interieur-)bedrijf of particulier, bijvoorbeeld 
door een (leerling-) stoffeerder/meubelmaker ten aanzien van het 
toepassen van stoffeer- en bewerktechnieken t.b.v. een sample. 

K/BWI/22.3  
K/BWI/  
K/BWI/  

Styleconcept met 
moodboard en 
stalenboek  
 
 
Meubel stuk 
gestyled  

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 24 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 21 Meubel stofferen        

PTA 
nr.  

(deel)vaardigheid  Nr.  Omschrijving  H  Tijds 
duur*  

weging  toets 
vorm  

opmerking  

300/ 
330  

- Oriënteren op het beroep van meubelstoffeerder   
- Werkzaamheden voorbereiden, materialen en 

gereedschappen benoemen, selecteren, controleren en 
transporteren.  

- Meten en aftekenen ( snijplan maken) van meubelen en       
materialen.  

K/BWI/21  Theorieopdrachten  J  13  1  P/S  Bwinet  

301/ 
331  

- een ontwerpen maken van een meubelstuk  
- met behulp van een tekening projectiemethodes, 

normalisatie , schaalformats en materiaalsoorten 
uitleggen.   

- 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/21  Cad 2D\3D  
Presentatie 
meubelstuk  

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

302/ 
332  

- een meubelstuk demonteren en weer opbouwen 
- vul- en bekledingsmateriaal op maat maken en     

aanbrengen 
- gestoffeerde meubels afwerken en opleveren 
- machines en handgereedschappen veilig en ergonomisch 

bedienen 
- veilig en milieuvriendelijk werken bij het demonteren 

van meubelstukken. 

K/BWI/21.3  
K/BWI/21.4  
K/BWI/21.5  

Stalenmap met hoes 
Autozitting op krat 

J  26  1  P/S  Methode Platform BWI  

         
 (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 24 van het schooljaar 2021-2022, met een maximum van 1 toets. 
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