Profiel: BWI
Profielvak

cohort 2020-2022

VMBO-3/4: Kaderberoepsgerichte leerweg

Toetscijfers

SE-cijfers*

Gewicht

P/BWI/1

1

P/BWI/2

1

P/BWI/3

1

P/BWI/4

1

Eindcijfer SE = SE-cijfers profielvakken : 4, afgerond op één decimaal.

Keuzevak

Toetscijfers

SE-cijfers*

K/BWI/2

1

K/BWI/3

1

K/BWI/4

1

K/BWI/6

1

K/BWI/9

1

K/BWI/16

1

K/BWI/19

1

P/D&P/3**

1

(Combinatiecijfer = SE-cijfers keuzevakken : 4*, afgerond op een heel cijfer).
*= afhankelijk van het aantal gevolgde keuzevakken echter minimaal 4

Eindcijfer keuzevak = Combinatiecijfer SE = gemiddelde van SE-cijfers (
afgerond op een heel cijfer).

1

Eindcijfer profielvak = Eindcijfer SE + CSPE = Centraal Schriftelijk en
Praktisch Examen : 2 ( afgerond op een heel cijfer).

1

*SE-cijfers = gemiddelde van de toetscijfers behorende bij het profiel- of keuzevak.
Bij de keuzevakken worden de SE-cijfers per keuzevak afgerond op een heel cijfer.
Eindcijfers BGV voor cijferlijst bij diploma:
1. Profielvak: CSPE + eindcijfer SE profielvak BGV : 2, afgerond op een heel cijfer.
6,45 = 6
2. Keuzevak: combinatiecijfer SE Keuzevakken, afgerond op een heel cijfer.
7,6 = 8
Beide cijfers tellen mee voor de zak- en slaagregeling. Bij de keuzevakken mag geen cijfer lager dan
4 voorkomen.

1

Tijdsduur:

Gewicht:

Toetsvorm**:

Code eindterm*:

Door een roulatiesysteem in de praktijk kan het mogelijk zijn dat leerlingen bepaalde opdrachten
van een profiel- en/of keuzevak in een andere periode aangeboden krijgen dan hieronder is
aangegeven. Aan het einde van het 4e lj behoren de omschreven eindtermen van de 4 profielvakken
en de minimaal 4 gekozen keuzevakken echter wel allemaal behandeld te zijn. Het gewicht van de
alle profiel- en keuze vakken weegt even zwaar.

Leerjaar 3 en 4:
Profiel vak 1: Bouwproces en bouwvoorbereiding
P/BWI/1

 een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren
 maatvoeren en uitzetten
 profielen en kozijnen stellen
Profiel vak 2: Bouwen vanaf de fundering

P/S

1

C

P/BWI/2

 een bekisting voor een strokenfundering en een ps systeembekisting maken
 een halfsteensmuur metselen
 isolatiematerialen verwerken
 veilig werken op steigers en ladders
Profiel vak 3: Hout- en meubelverbindingen

P/S

1

C

P/BWI/3




werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken
hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en
niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.
Profiel vak 4: Design en decoratie

P/S

1

C

P/BWI/4

 een interieurelement ontwerpen
 een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement
 een interieurelement maken
 een interieurelement afwerken en decoreren
Aangeboden keuzevakken: 8 waarvan er door de leerling minimaal 3 gekozen moeten
worden omdat het keuzevak P/D&P/3** door iedere leerling gevolgd zal worden als
verrijkingsopdracht in leerjaar 4.

P/S

1

C

P/S

1

C

P/S

1

C

P/S

1

C

Keuzevak 2: Schoonmetselwerk
K/BWI/2

K/BWI/3

K/BWI/4

 constructieve oplossingen in halfsteens muren maken
 metselwerk uitvoeren
Keuzevak 3: Schilderen en afwerken van hout- en steenachtige ondergronden
 houtachtige ondergronden schilderen en afwerken
 steenachtige ondergronden schilderen en afwerken
Keuzevak 4: Interieurbouw, stands en betimmeringen



eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken
betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen

2

Keuzevak 6: Gevelopeningen
K/BWI/6

K/BWI/9



de werkzaamheden voorbereiden voor het maken van kozijnen en ramen en het
afhangen en sluitbaar maken van ramen en deuren
 houten kozijnen en ramen maken
 ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken
Keuzevak 9: Bouwmethoden en bouwstijlen



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

P/S

1

C

P/S

1

C

P/S

1

C

P/S

1

C

P/S

1

C

Keuzevak 16: Meubelmaken
K/BWI/16

K/BWI/19

**
P/D&P/3

 de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden
 meubels maken van hout en plaatmateriaal
Keuzevak 19: Interieurontwerp en –design
 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
**Keuzevak: Een product maken en verbeteren (profielvak 3 uit profiel D&P)


een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in
2D en/of 3D

 het eigen ontworpen product maken
Stage/LOB:



Stage beoordeling, moet voldoende worden afgerond
Stage / LOB verslag, moet voldoende worden afgerond

Cijfer per profiel- of keuzevak
Het gemiddeld cijfer van alle bijbehorende praktijk, theorie/schets en teken opdrachten per keuze- of
profiel vak.

SE cijfer:
profielvakken = het gemiddelde van de 4 profielvakken
keuzevakken = het gemiddelde van de min. 4 gekozen keuzevakken

3

P/S

C

