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1 Verantwoordingsdocument bij de syllabi van de profielvakken 

beroepsgericht vmbo voor het examenjaar 2021 

 

1.1 Inleiding 

In de periode september 2018 tot april 2019 zijn er syllabi voor 9 profielvakken voor het 

examenjaar 2021 gemaakt. Het betrof de profielvakken: 

 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

 Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

 Mobiliteit en Transport (M&T) 

 Zorg en Welzijn (Z&W) 

 Economie en Ondernemen (E&O)  

 Horeca, Bakkerij en Recreatie(HBR) 

 Media, Vormgeving en ICT (MVI) 

 Dienstverlening en Producten (D&P) 

 Groen 

 
De aanpak voor de profielvakken PIE, BWI, M&T, D&P waar grote veranderingen in 
het examenprogramma zijn doorgevoerd is anders geweest dan de aanpak voor de 

profielvakken Z&W, MVI, E&O, HBR en Groen waar geen of kleine veranderingen in 
het examenprogramma zijn doorgevoerd. 

 

1.2 De aanpak voor de profielvakken BWI, PIE, M&T en D&P 
In de periode oktober 2018 tot en met december 2018 hebben de syllabuscommissies 

voor de vier hierboven genoemde profielvakken de syllabus voor het examenjaar 2021 

versie 1 gemaakt.  
In de eerste fase, in september 2018, is een 0-versie van conceptsyllabus voor het 
examenjaar 2021 opgesteld. 
Daarin zijn opgenomen: 

 de veranderingen als gevolg van wijzigingen in het examenprogramma 2021;  

 voorstellen voor aanpassingen in de conceptsyllabus voor het examenjaar 2021. 
Dit op basis van evaluaties (door de platforms) van de cspe’s van 2018; 

 opmerkingen/suggesties van de vaststellingscommissie van CvTE en 
constructiegroep van Cito; 

 opmerkingen/suggesties van profielvakdocenten uit de scholen. 
 

Op basis van de 0-versie van de syllabus zijn in twee bijeenkomsten de 

wensen/voorstellen tot aanpassing doorgenomen in de syllabuscommissie. De 

aanpassingen, ook van het examenprogramma, zijn in de conceptsyllabus zichtbaar 

aangebracht. Het resultaat was de 1-versie van de syllabus.  

Versie 1.0 van de syllabus is d.m.v. een enquête en een landelijke raadpleging op 16 

januari 2019 voorgelegd aan het veld. De reacties zijn, door de syllabuscommissie, weer 

in twee bijeenkomsten verwerkt naar versie 2.0 van de syllabus.  

Niet alle wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt in de 2-versie van de syllabus. Voorstellen 

die het examenprogramma betreffen zijn doorgegeven aan de Sectorale 

Vernieuwingscommissies.  
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1.3 De aanpak voor de profielvakken Z&W, MVI, E&O, HBR en Groen 

In de eerste fase is een 0-versie van conceptsyllabus voor het examenjaar 2021 
opgesteld. 
Daarin zijn opgenomen: 

 de veranderingen als gevolg van wijzigingen in het examenprogramma 2021;  

 voorstellen voor aanpassingen in de conceptsyllabus voor het examenjaar 2021. 
Dit op basis van evaluaties (door de platforms) van de cspe’s van 2018; 

 opmerkingen/suggesties van de vaststellingscommissie van CvTE en 
constructiegroep van Cito; 

 opmerkingen/suggesties van profielvakdocenten uit de scholen. 
 
De syllabuscommissie is gevraagd schriftelijk te reageren op de 0-versie van de 
syllabus. 
De raadpleging leidde tot de versie-1 van de concept-syllabus 2021. Mocht het nodig 

zijn, dan kon besloten worden alsnog een syllabuscommissiebijeenkomst te plannen.  
De uitkomst van de raadpleging leidde tot de versie-2 van de concept-syllabus 2021. 
 
Werkwijze 
De belangrijkste aanpassingen zijn zichtbaar gemaakt in de tekst. Rode doorhaling betekent dat 
het ‘onderdeel’ geschrapt is. Een gele arcering betekent een inhoudelijke toevoeging 
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2 Generieke aanpassing kern (A) profielen doorgevoerd in de 

syllabi. 

 
In de examenprogramma’s 2021 is voor de profielvakken (uitgezonderd Groen)  in de 
kern A ‘algemene kennis en vaardigheden’ een integrale wijziging opgenomen.  
 

Het betreft de volgende wijzigingen in de kern: 

2.1 A. Algemene kennis en vaardigheden 

De kandidaat kan: 

A1. de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken; 

A2. informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen 

en weergeven; een informatiebehoefte signaleren en onderzoeken en op basis 

hiervan relevante informatie zoeken, beoordelen, verwerken en gebruiken; 

A3.  mediawijs handelen: kritisch en bewust omgaan met (digitale) media; 

A4.  bewust omgaan met opslag en gebruik van gegevens en daarbij rekening 

houden met privacy en digitale veiligheid; 

A5.  het belang beschrijven en voorbeelden noemen van technologische en 

innovatieve ontwikkelingen in de beroepscontext; 

A14. professionele (technologische) hulpmiddelen gebruiken en hun werking 

uitleggen; 
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3 Belangrijkste aanpassingen in de syllabus van het profielvak 

BWI 

De belangrijkste aanpassingen betreffen: 
1. de aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma; 
2. de volgorde van concretiseringen van eindtermen zijn soms aangepast; 
3. tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd; 
4. verplaatsen van concretiseringen naar een andere deeltaak; 
5. het samenvoegen en schrappen van eindtermen;  
6. het CAD tekenen; 
7. de CAD-bijlage; 
8. de omvang en het niveau; 
9. een bijlage over de kleurkenmerken en kleurencirkel 

 
1. de aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma  

Omdat het kernprogramma (deel a en b) voor alle profielvakken is aangepast 

zijn de verwijzingen naar de kern in de syllabus ook aangepast. Als voorbeeld 

de verwijzing van: 

P/BWI/1.1 een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces 

organiseren conform geldende wet- en regelgeving beschrijven 

 

De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Techniek 

zijn op deze deeltaak van toepassing: B1, B2, B3, B112 en B1920 

 

2. De volgorde van concretiseringen van eindtermen zijn soms aangepast  

In het examenprogramma BWI 2021 is de volgorde van eindtermen aangepast 

zodat deze in een logischer werkvolgorde staan.  

 

P/BWI/1.1 een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces 

organiseren conform geldende wet- en regelgeving beschrijven 

 

 De kandidaat kan: BB KB GL 

1. het bouwproces beschrijven x x x 

2. een indeling van een bouwplaats interpreteren x x x 

3. wet- en regelgeving ten behoeve van kleinschalige bouwprojecten toepassen veilig en duurzaam 

werken in de bouw 

x x x 

4. werkzaamheden uitvoeren voor de bouwvoorbereiding een eenvoudige calculatie en een offerte 

maken voor onderdelen van een kleinschalig bouwproject 

 x x 

5. eisen voor duurzaamheid toepassen  x x 
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3. Tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd  

Er zijn tekstuele aanpassingen gedaan waardoor de formuleringen in de 

syllabus scherper en concreter geformuleerd zijn. 

Bijvoorbeeld: 

P/BWI/1.3.2  de koppenmaat en lagenmaat bepalen en afschrijven 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. aan de hand van een werktekening en materiaalspecificaties de lagenmaat berekenen. Het gaat 

hier om:  

- steenafmetingen en steenformaten    
- lintvoeg    

x   

 

4. Verplaatsen van concretiseringen naar een andere deeltaak  

Er zijn concretiseringen in de syllabus naar een meer passende deeltaak 

verplaatst. Bijvoorbeeld de concretiseringen over het in- en aanvullen van een 

bouwplanning zijn verplaats van: 

P/BWI/1.1.1 het bouwproces beschrijven 

Naar: 

P/BWI/1.1.4 werkzaamheden uitvoeren voor de bouwvoorbereiding een eenvoudige 

calculatie en een offerte maken voor onderdelen van een kleinschalig bouwproject 

 

5. Het samenvoegen en schrappen van eindtermen  
Bij het vervallen van een eindterm (P/BWI/1.1.5) kunnen er twee 
concretiseringen samengevoegd worden in P/BWI/1.1.3:  

P/BWI/1.1.5 eisen voor duurzaamheid toepassen 

P/BWI/1.1.3  wet- en regelgeving ten behoeve van kleinschalige bouwprojecten 
toepassen veilig en duurzaam werken in de bouw 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. risico’s bij het werken in de bouw herkennen en aangeven welke maatregelen getroffen moeten 

worden om veilig te werken.        

Het gaat hier om: 

- PBM    

- algemene preventieveiligheidsmaatregelen 

x x 

 

 

 

x 

 

 

 

2. maatregelen die bijdragen aan het milieu en duurzaam bouwen beschrijven en toepassen. Het gaat 

hier om: 

- energieneutraal bouwen 

- FSC, PEFC en verduurzaming van hout 

- hergebruik bouwmaterialen (recycling) 

- afvalstoffenscheiding 

 x 

 

x 
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Om de omvang te beperken zijn er eindtermen uit het examenprogramma BWI 

geschrapt en is de syllabus daarop aangepast door de concretiseringen van de 

eindtermen te laten vervallen. Bijvoorbeeld bij: 

P/BWI/2.3 isolatiematerialen verwerken met behulp van actuele kennis over 
isolatie en ventilatie 

 

De kandidaat kan: BB KB GL 

1. isolatiewaarde van materialen en eenvoudige constructies berekenen  x  

1. doel en functie van isolatie beschrijven en de juiste soorten isolatiematerialen kiezen x x  

2. het belang en de functie van ventilatie beschrijven x x  

2. isolatiematerialen in opgaand werk plaatsen en verwerken x x  

3. afval op de juiste wijze verwerken en afvoeren x x  

 

Niet alle voorgestelde wijzigingen zijn door de syllabuscommissie overgenomen. 

Bijvoorbeeld het voorstel om het plaatsen van bouwjukken en bouwramen 

(P/BWI/1.2.6.2) te schrappen is niet overgenomen omdat dit belangrijk wordt geacht 

voor BWI-leerlingen. 

 

6. Het CAD-tekenen  

 De syllabus BWI bleek, na raadpleging en evaluatie in 2017 te overladen, met 
name voor BB. 

 Op verzoek van en na stemming onder de leden heeft de syllabus cie. BWI 
besloten de SVC-techniek voor te stellen het onderdeel 2D CAD tekenen te 
schrappen voor BB. Voor KB is het beperkt tot het omzetten van een 3D-
tekening naar een 2D-werktekening in module 4. 

 De SVC-techniek heeft in februari 2018 dit voorstel overgenomen en de 
begeleidingscommissie geadviseerd het examenprogramma te wijzigen. 

 De begeleidingscommissie is hiermee akkoord gegaan en de minister heeft de 
gewijzigde examenprogramma's voor 2021 vastgesteld. 

 De syllabus BWI 2021 is hierop aangepast: 

P/BWI/3.1.2  houtverbindingen schetsen en in een CAD-programma tekenen 

P/BWI/3.1.1  werkzaamheden voor het maken van een werkstuk voorbereiden 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. werkzaamheden voor het maken van werkstukken voorbereiden. Het gaat hierom:   

- een schets en een 3D CAD-tekening maken met communicatie als doel     

- werkvolgorde bepalen 

- werkopdracht interpreteren  

- werktekening lezen  

- materiaalstaat in- en aanvullen  

- gereedschappen en machines bepalen 

- PBM bepalen 

x x  
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P/BWI/4.1.2 het een ontwerp tekenen met een 2D en 3D CAD-tekenprogramma 

 
7. De CAD-bijlage 

CAD (ontwerpen/ tekenen met behulp van de computer) is in het examenprogramma 

BWI opgenomen in profielmodule 3 en 4. Het veld (de scholen) stelt geregeld de vraag 

welke CAD-programma’s het best aansluiten bij de deeltaken en eindtermen en de wijze 

waarop deze in het centraal examen geëxamineerd worden. Hiervoor is een notitie als 

bijlage 3 van de syllabus opgenomen. 

  

Deze notitie beschrijft per profielmodule voor welk doel het CAD-tekenen daar wordt 

gebruikt en wat een kandidaat bij de betreffende deeltaak en eindterm moet kunnen 

tekenen. Daarna volgt een overzicht van de te examineren handelingen in een CAD-

tekenprogramma.   

 
8. De omvang en het niveau 

Naar aanleiding van de veldraadpleging en de enquête zijn er concretiseringen gesplitst 

voor BB. Zie het onderstaande voorbeeld. 

P/BWI/1.2.3  hoogtemetingen uitvoeren  

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. de begrippen Peil, meterpeil en maaiveld uitleggen. x   

2. de begrippen Peil, meterpeil, NAP en maaiveld uitleggen en in hoogteberekeningen toepassen. Het 

gaat hier om: 

- hoogtemaatvoering bouwwerk 

- overbrengen Peilmaat 

- referentiepunt 

 x x 

3. vanuit een tekening hoogtes uitzetten. Het gaat hier om: 

- Peil 

- meterpeil 

x   

4. vanuit een tekening hoogtes uitzetten verwerken en hoogteverschillen berekenen  x x 

 
9. Een bijlage over de kleurkenmerken en kleurencirkel 

Omdat er veel reacties zijn gekomen over de kleurkenmerken is er een 

verklarende tekst opgenomen in de bijlage. 

Het gaat hier om: 

P/BWI/4.2.12 een ontwerp maken voor kleur, de afwerking en decoratie van een 

interieurelement 
3. kleurkenmerken herkennen, zoals weergegeven in de bijlage. Het gaat hier 

om: 
- kleurtoon: de naam van de kleur (rood, groen, enzovoort)  

- helderheid: de mate waarin een kleur licht of donker is 

- verzadiging: de mate van de zuiverheid/ felheid van een kleur 
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4 Belangrijkste aanpassingen in de syllabus van het profielvak PIE 

De belangrijkste aanpassingen betreffen: 
1. de aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma 
2. tekstuele aanpassingen in het examenprogramma; 
3. nieuwe technieken en vaardigheden; 
4. verplaatsen van concretiseringen naar een andere deeltaak; 
5. het schrappen van eindtermen;  
6. het CAD tekenen; 
7. de CAD-bijlage. 

 
1. De aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma 

Omdat het kernprogramma (deel a en b) voor alle profielvakken is aangepast 

zijn de verwijzingen naar de kern in de syllabus ook aangepast. Als voorbeeld 

de verwijzing van: 

P/PIE/1.1 een ontwerp van een product maken met behulp van 2D en 3D 
CAD-software en de uitvoering voorbereiden 

De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Techniek 

zijn op deze deeltaak van toepassing: B2, B3, B34, B67, B78, B89, B112, B123, 

B134, B145, B156, B167, B212 

 

2. tekstuele aanpassingen in het examenprogramma. 

Er zijn tekstuele aanpassingen gedaan waardoor de formuleringen in de 

syllabus scherper, concreter en op het juiste niveau geformuleerd zijn. 

Bijvoorbeeld bij het maken van een eenvoudige calculatie: 

P/PIE/1.1.4 aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een 
eenvoudige calculatie maken 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. materiaalkeuzes maken uit catalogi x x x 

2. met behulp van ICT het werk voorbereiden. Het gaat hier om: 

- calculeren 

- materiaal bestellen 

- bijzonder gereedschap reserveren 

 x x 

1. gegevens opzoeken over materialen en prijzen en op basis daarvan een eenvoudige calculatie 

maken met behulp van ICT 

 x x 

 
3. Nieuwe technieken en vaardigheden  

Er zijn nieuwe verbindingstechnieken aan de syllabus toegevoegd zoals het 

kliksysteem bij gangbare installatiebuis: 
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P/PIE/4.1.3 gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen verbinden 
en aanleggen 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. de verbindingsmethoden van meerlagenbuis en kunststofbuis omschrijven en de toepassingen 

noemen. Het gaat hier om: 

- klikken met een kliksysteem 

- knellen 

- persen met behulp van een perstang 

x x  

 
4. Verplaatsen van concretiseringen naar een andere deeltaak  

Er zijn concretiseringen in de syllabus naar een meer passende deeltaak 

verplaatst. Bijvoorbeeld de concretiseringen over het aanleggen en afmonteren 

van een paneel zijn verplaats van: 

P/PIE/1.4.2 elektrische bedrading aanbrengen en aansluiten 

Naar: 

P/PIE/3.3.1 besturingscomponenten plaatsen aan de hand van een 
opstellingstekening 

 

5. Het schrappen van eindtermen  

Om de omvang te beperken zijn er eindtermen uit het examenprogramma PIE 

voor BB en KB geschrapt (zie rood doorgehaalde kruisjes) en is de syllabus 

daarop aangepast door de concretiseringen van de eindtermen te laten 

vervallen. Bijvoorbeeld bij: 

P/PIE/1.4 aan de hand van een ontwerp een product bestaande uit 
meerdere onderdelen samenstellen en aansluiten 

 

De kandidaat kan: BB KB GL 

1. onderdelen en componenten monteren en samenstellen 
x x x 

2. elektrische bedrading aanbrengen en aansluiten 
x x x 

3. meten en controleren van samengesteld werk 
x x x 

 

 

6. Het CAD-tekenen  

Het CAD tekenen is in het examenprogramma beperkt tot het maken van een 

ontwerp (3D model) en werktuigkundige tekeningen. De syllabus is hierop 

aangepast. 
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P/PIE/1.1.2 met behulp van CAD een ontwerp en werktuigbouwkundige 
tekeningen voor een product maken zowel 2D en 3D 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. onderdelen van een ontwerp voor een product schetsen en modelleren met een 3D-

tekenprogramma, het model opslaan en op papier afdrukken 
x x x 

2. van een 3D-model een 2D-werktekening maken met een isometrische projectie en aanzichten. Het 

gaat hier om: 

- Amerikaanse (derde kwadrant) projectiemethode toepassen 

- doorsnede tekenen 

- formaat en indeling van de tekening bepalen 

- tekening bematen 

- titelblok en stuklijst invullen 

- afdrukken 
- tekening opslaan 

 x x 

3. een samenstelling (assembly) van een ontwerp voor een product maken met een 3D-

tekenprogramma, dit opslaan en op papier afdrukken 
 x x 

 
7. De CAD-bijlage 

CAD (ontwerpen/tekenen met behulp van de computer) is in het 

examenprogramma PIE een belangrijk onderdeel. Het veld (de scholen) worstelt 

vaak met de vraag welke CAD-programma’s het beste aansluiten bij de 

deeltaken en de wijze waarop deze deeltaken in het centrale examen 

geëxamineerd worden. Hiervoor is er een notitie als bijlage aan de syllabus 

toegevoegd. Deze notitie beschrijft aan welke voorwaarden CAD-programma’s 

moeten voldoen.  
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5 Belangrijkste aanpassingen in de syllabus van het profielvak 

M&T 

De belangrijkste aanpassingen betreffen:. 

1. de aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma; 

2. tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd; 

3. verplaatsen van concretiseringen naar een andere deeltaak; 

4. het specificeren door middel van voorbeelden; 

5. bijlage Verschil tussen rit- en routeplanning. 

 
1. de aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma 

Omdat het kernprogramma (deel a en b) voor alle profielvakken is aangepast zijn de 

verwijzingen naar de kern in de syllabus ook aangepast.  

Als voorbeeld de verwijzing van: 

P/MET/1.1 motormechanische delen meten  

 

De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Techniek 

zijn op deze deeltaak van toepassing: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, 

B12, B134, B15, B16, B17, B18, B20, B21 en B22 en B23 

 
2. tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd  

In het examenprogramma M&T 2021 zijn er tekstuele aanpassingen gedaan 

waardoor de formuleringen in de syllabus scherper en concreter geformuleerd 

zijn. 

Bijvoorbeeld: 

P/MET/2.1.2  onderdelen van de wielophanging en van een het veersysteem 
controleren, en beoordelen en vervangen 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. uitvoeringsvormen, opbouw van de onderdelen en functie van de vering benoemen (ook met behulp 

van een digitale simulatie). Het gaat hier om: 

- afgeveerde en onafgeveerde massa 

- soorten veren, waaronder bladveer, schroefveer en torsieveer 

x   

2. uitvoeringsvormen, opbouw van de onderdelen en functie van de vering benoemen en omschrijven 

(ook met behulp van een digitale simulatie). Het gaat hier om: 

- afgeveerde en onafgeveerde massa 

- soorten veren, waaronder bladveer, schroefveer, torsieveer en luchtveer 

- eigenschappen van veren 

 x  

3. de volgende onderdelen van de vering controleren, beoordelen en vervangen: 

- schroefveer 

- bladveer 

- torsieveer 

- bevestigingsrubbers 

x x  

 
3. verplaatsen van concretiseringen naar een andere deeltaak  

Er zijn concretiseringen in de syllabus naar een meer passende deeltaak 

verplaatst. Bijvoorbeeld de concretiseringen over het voorbereiden van het 

zekeren van lading zijn verplaats van: 

 

P/MET/4.1.1  een laadplan inclusief zekeringsplan maken 
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Naar: 

 

P/MET/4.1.3  de goederen volgens laadplan laden, stuwen en zekeren 

 
4. het specificeren door middel van voorbeelden 

Tenslotte zijn er voorbeelden gebruikt om precies aan te geven waaraan 

gedacht moet worden bij een concretisering van een eindterm. In de 

onderstaande eindterm is bijvoorbeeld heel specifiek aangegeven wat er is 

bedoeld bij het samenstellen van verzend- en ladingseenheden. 

P/MET/4.1.3  de goederen volgens laadplan laden, stuwen en zekeren 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. het laden voorbereiden. Het gaat hier om: 

- codes en artikelgroepen lezen, bijvoorbeeld met digitale apparatuur 

- het juiste interne transportmiddel kiezen                     

- de goederen verzamelen voor het laden 

- verzend- en ladingseenheden samenstellen (bijvoorbeeld met pallets, rolcontainers, 

sealmateriaal en PP-band) 

- de juiste behandelingsetiketten aanbrengen 

- de lading(en) op route zetten 

x x  

 
5. Verschil tussen rit- en routeplanning 

Er bleek veel onduidelijkheid te zijn over de definities van een ritplanning en een 

routeplanning. Docenten geven daarbij aan dat het verschil tussen een 

ritplanning en een routeplanning niet duidelijk is en dat beide begrippen door 

elkaar gebruikt worden. Hiervoor is als bijlage een verklarende uitleg 

opgenomen. 
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6 Belangrijkste aanpassingen in de syllabus van het profielvak 

D&P 

 

Per module zijn de belangrijkste aanpassingen beschreven. 

 
Bijvoorbeeld 

profielmodule 1 

bij 1.1.2 (onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren 

aan de opdrachtgever) 1.1.2.3 geschrapt (aangeven welke wetten, regels en 

verordeningen van toepassing kunnen zijn bij het organiseren van een activiteit) en 

vereenvoudigd ondergebracht bij het nieuwe punt 1.1.2.3 als 'nagaan welke regels en 

verordeningen van toepassing zijn'.  

 

P/DP/1.1.2 onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten 

presenteren aan de opdrachtgever 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. (nader) onderzoek doen naar de activiteit. Het gaat hier om: 

- nagaan welke activiteit het beste past bij de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever 

- nagaan of de activiteit past bij de doelgroep  

- nagaan of een activiteit haalbaar is binnen het budget 

x   

2. uitkomsten van het onderzoek en aanbevelingen presenteren in een voorgestructureerd verslag 
x   

3. aangeven welke wetten, regels en verordeningen van toepassing kunnen zijn bij het organiseren 
van een activiteit  

 x x 

3. (nader) onderzoek doen naar de activiteit. Het gaat hier om: 

- nagaan welke activiteit het beste past bij de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever 

- nagaan of de activiteit past bij de doelgroep 

- nagaan of een activiteit haalbaar is binnen het budget 

- nagaan welke regels en verordeningen van toepassing zijn  

- nagaan of vergunningen nodig zijn en informatie verstrekken over deze vergunningen 

- nagaan of subsidie mogelijk is en informatie verstrekken over deze subsidie 

 x x 

4. uitkomsten van het onderzoek en aanbevelingen presenteren en toelichten in woord en beeld 
met als doel een ‘go’ te krijgen van de opdrachtgever voor het vervolg van de opdracht 

 x x 
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Bij 1.4. is geschrapt in de mate van detaillering van het examenprogramma. Expliciet 

beschreven deeltaken / eindtermen zijn daarom ook verwijderd uit de syllabus 

 

P/DP/1.4.4 taken van beveiligers benoemen 

 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. taken van beveiligers beschrijven x x x 

2. relevante begrippen benoemen. Het gaat hier om: 

- veiligheidszorg 

- risicoanalyse 

- beveiligingsplan 

- toegangscontrole 

- surveillance 

- fouillering 

x x x 

 

P/DP/1.4. vluchtroutes herkennen, gebruiken en maken 
 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. het belang van vluchtroutes aangeven x x x 

P/DP/1.4.6 nood- en hulpposten inrichten 
 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1. beschrijven aan welke eisen een eerstehulppost moet voldoen. Het gaat hier om: 

- alarmnummer 

- noodzakelijke uitrusting voor eerste hulp 

- bereikbaarheid met brancards 

- signalering 

 x x 

2. aan de hand van eisen een eerstehulppost inrichten   x x 

 

Profielmodule 2  

De uitwerking van' gespreksvaardigheden toepassen' (2.3.2) verbreed van 'adequaat 

reageren op reacties' naar 'mondeling en schriftelijke reageren op reacties' (zie 2.3.2. 2). 

Hier zouden communicatieve vaardigheden centraal moeten staan. 

 

P/DP/2.3.2 gespreksvaardigheden toepassen  

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. op correcte wijze een (zakelijk) gesprek voeren x x  

2. mondeling en schriftelijk adequaat reageren op reacties x x  
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Profielmodule 3 

In de uitwerking zijn bij 3.1.4 (3D-printprincipes en printtechnieken uitleggen) bij punt 3 

printprincipes vervangen door printtechnieken. Dit dekt volgens deskundigen beter de 

lading. 

 

P/DP/3.1.4 3D-printprincipes en printtechnieken uitleggen 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. verschillende toepassingsgebieden aangeven van CAD   x  

2. verschillende toepassingsgebieden aangeven van 3D-printprincipes   x  

3. begrippen, afkortingen, kenmerken, voor- en nadelen van 3D-printprincipes printtechnieken 
uitleggen. Het gaat bijvoorbeeld om DLP, FDM, SLA/STL, SLS, Zcorp, LOM 

 x  

4. op basis van aangereikte gegevens de juiste printtechniek en printmaterialen kiezen  x  

 

Profielmodule 4  

In deeltaak 4.1.1 (informatie verwerken en deze vormgeven in een lay out) bij 4.1.1.2 is 

de verwijzing naar 'eenvoudige software' vervallen. Het gaat hier om het digitaal 

opmaken van teksten, beelden en illustraties. 

 

Uitwerking P/DP/4.2 moest op een andere wijze vorm gegeven worden omdat het 

examenprogramma bijgesteld, gecomprimeerd en meer toepassingsgericht beschreven 

is.  

 

P/DP/4.2.1 genres in film onderscheiden en gangbare begrippen in filmtaal 
gebruiken 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. het verschil aangeven tussen genres in beeldmateriaal. Het gaat onder andere om animatie, 
reportage, documentaire, instructiefilm, bedrijfsvideo 

- animatie 

- actie 

- biografie 

- drama 

- fantasie 

- historische film 

- instructie 

- jeugd 

- komedie 

 

x x x 

2. gangbare begrippen in filmtaal gebruiken. Het gaat onder andere om script, storyboard, 
draaiboek, belichting, cameragebruik, montage, overgangen, transities en effecten.  

x x x 
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P/DP/4.2.2 op basis van gegeven informatie een script, storyboard en draaiboek 
maken 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. een script (een schriftelijke uitwerking in scenes) maken  x x x 

2. beschrijven wat er te zien en te horen is  x x x 

3. een storyboard (een visuele uitwerking van de film in meerdere shots per scene) maken. Het 
gaat hier onder andere om compositie, camerabeweging, beeldkaders, camerastandpunten  

x x x 

4. een draaiboek maken met benodigde informatie en taakverdeling zoals shotlist, 
opnameplanning, materialen en taakverdeling 

x x x 

 

P/DP/4.2.3 aan de hand van het storyboard en het draaiboek filmopnamen maken 

 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. gangbare begrippen herkennen. Het gaat hier onder andere om scene, shot, take, belichting, 
geluid, cameragebruik  

x x x 

2. begrippen met betrekking tot cameravoering toepassen zoals compositie, camerabeweging, 
beeldkader 

x x x 

3. het maken van filmbeelden voorbereiden door apparatuur te plaatsen, aan te sluiten en de 
werking te controleren 

x x x 

4. begrippen met betrekking tot camerastandpunt toepassen zoals neutraalperspectief, 
kikvorsperspectief en vogelperspectief  

x x x 

5. begrippen met betrekking tot beeldkaders toepassen. Het gaat hier om: 

- extra long shot 

- long shot 

- two shot 

- mediumshot 

- medium close up 

- head and shoulders 

- close up 

- extreme close up 

x x x 

6. begrippen met betrekking tot belichting toepassen. Het gaat hier om: 

- spotlight 

- invullicht 

- diffuus licht 

x x x 

7. begrippen met betrekking tot geluid toepassen. Het gaat hier om: 

- set-noise 

- voice-over 

- direct geluid 

- effect geluid 

x x x 
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P/DP/4.2.4 met behulp van montagesoftware beelden monteren tot een 
samenhangend geheel  
 

In dit verband kan de kandidaat:  BB KB GL 

1. invoegen van teksten en beelden zoals aftiteling, foto's en filmfragmenten  x x x 

2. in de montage overgangen (transities) maken zoals fade in / fade out, versnellen en vervagen x x x 

3. geluidseffecten en muziek invoegen zoals fade in / fade out en volume aanpassen x x x 

4. volumes aanpassen  x x x 

 



 

  

 


