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Inleiding  
Voor u ligt de studiewijzer van csg Bogerman Vakcollege profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Deze is bestemd voor leerlingen en ouders/verzorgers. Zo krijgen 
zij inzicht in het programma van het profiel.   

Deze studiewijzer is uitsluitend bedoeld voor leerlingen van de gemengde leerweg. Het profiel bestaat uit het profielvak met profielmodulen en daarnaast keuzevakken. 
Voor dit leerniveau zijn er twee profielmodulen en twee keuzevakken die gevolgd moeten worden.  

Keuzevakken kunnen door de school zijn toegewezen, of door de leerlingen worden gekozen. Dit is afhankelijk van de keuze die csg Bogerman Vakcollege heeft gemaakt. 
Het is mogelijk dat een keuzevak verplicht is voor de leerling. Dit is aangegeven bij het betreffende keuzevak.  

In deze studiewijzer wordt eerst de specifieke informatie van het profiel gegeven (hoofdstuk 1). Daarna zijn programma’s voor de profielmodulen (hoofdstuk 2) en de 
keuzevakken beschreven (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 is vastgelegd hoe stage wordt beoordeeld. Hoofdstuk 5 geeft mogelijkheden voor portfolio/LOB. De gewichten in 
procenten per profielmodule en per keuzevak zijn aangegeven. Daarnaast kun je hier zien hoe het programma er uit ziet en hoe de beoordeling zal plaatsvinden. Ook is het 
gewicht in procenten van elk onderdeel aangegeven. Het document Programma van toetsing en afsluiting (PTA) beschrijft hoe uiteindelijk eindcijfers worden berekend.  
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  Hoofdstuk 1  Specifieke informatie per profiel  
  

Binnen het profiel PIE gaat de leerling twee profielmodulen volgen. Daarnaast kiest de leerling één keuzevak op het terrein van elektrotechniek en één keuzevak op het 
gebied van metaaltechniek. Dit is de basis van het programma.   

 Hoofdstuk 2  Beschrijving Profielvak en modulen   
  

Het profielvak PIE bestaat uit twee profielmodulen. Achter elke module is het gewicht in procenten aangegeven. Dit is van belang voor het bepalen van het uiteindelijke 
eindcijfer. De twee profielmodulen zijn:  

Profielmodule:  Gewicht in procenten  

1 Ontwerpen en maken  50  

3 Besturen en automatiseren  50  
  
Onderstaand zijn de twee profielmodulen gedetailleerd uitgewerkt. Per profielmodule is een planning zichtbaar, is aangegeven welke positie het onderdeel in de 
cijferstructuur van Magister heeft, onder welk vakgebied het onderwerp valt, wat er geleerd gaat worden, welke eindtermen daar bij horen, de manier waarop getoetst 
gaat worden en of een herkansing mogelijk is. Tot slot is de weging voor het berekenen van het eindcijfer van de profielmodule weergegeven. Aan de rechterkant van de 
kolom heeft de leerling de mogelijkheid zijn studievoortgang aan te geven en behaalde cijfers op te schrijven. Onderstaand enkele belangrijke opmerkingen:  

- De planning in kolom “Periode” is realistisch en vormt de basis. Van deze planning kan en moet soms afgeweken worden in verband met beschikbare materialen, 
praktische knelpunten en de achtergrond/capaciteiten van leerlingen. Mogelijk worden onderdelen dus eerder of later uitgevoerd.    

- De kolom “Vak” geeft aan of de activiteit (vooral) binnen het vakgebied elektrotechniek (E), metaaltechniek (M) of installatietechniek (I) valt.  

- Een “herkansing” van een theorietoets is mogelijk bij bijzondere omstandigheden, zoals overmacht. De vakdocent bepaalt of een herkansing mogelijk is. De leerling 
overlegt dit zelf met de docent.   

- De kolom “toetsvorm” geeft aan hoe het onderdeel getoetst wordt. Vaak is dit een combinatie van praktische- en theorie opdrachten of toetsen. Verschillende 
praktijkopdrachten zijn bedoeld om te oefenen op het gebied van bijvoorbeeld montage, installeren, tekeningen maken, draaien van metaal enzovoort. De docent 
geeft per onderdeel aan welke opdracht(en) als eindopdracht(en) beoordeeld zal (zullen) worden. De theorie van een onderdeel kan getoetst worden met een 
theorietoets of andere schriftelijke opdracht. Bij een combinatie van praktische opdracht(en) en theorietoets/schriftelijk wordt het eindcijfer bepaald door twee 

keer het praktijkcijfer en één keer het behaalde theoriecijfer op te tellen. Dit totaal wordt gedeeld door drie. Dit gemiddelde is dan je cijfer op dit onderdeel. Bij 
 uitsluitend een praktische eindopdracht óf theorietoets geldt uiteraard alleen dit cijfer. Een praktische opdracht kan ook schriftelijke onderdelen bevatten 
die getoetst worden zoals bijvoorbeeld een tekening maken, een planning opzetten of een calculatie maken.  

- Het getal in de kolom “Weging” geeft de zwaarte van het onderdeel aan binnen de profielmodule of afzonderlijke keuzevak. Dus 10% geeft aan dat het behaalde 
cijfer (op dat onderdeel) voor 10% meeteelt binnen de profielmodule (of afzonderlijk keuzevak).   

 -    
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Module      PIE Ontwerpen en maken             

Periode  
   

Positie  Vak  Inhoud   Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet  
afgerond zijn 
op:  

Klaar?  Cijfer  

Leerjaar 3   1  E  Leren van de basisschake 
en symbolen elektrotech 
(150.010)  

lingen 
niek  

P/PIE/1.3   
P/PIE/1.4  
Kern: b.5, b.11  
  

Praktische 
eindopdracht 
+ theorietoets  

  10%        

Leerjaar 3  2  E  Leren buis buigen 
elektrotechniek (150.021 )  

P/PIE/1.4  
Kern b.5, b.19  
  

Praktische 
eindopdracht 
+ theorietoets  

  10%        

Leerjaar 3  3  I  Leren over materialen en 
gereedschappen in de 
installatietechniek (250.020)  

P/PIE/1.1, P/PIE/1.4 
Kern: b.16 (delen van 
kern a en c)  
  

Praktische 
eindopdracht  

  10%        

Leerjaar 3  4  M  Leren boren in metaal (350.020 en 
350.021)  

P/PIE/1.2  
Kern: b.5, b.9, b.14,  
b.18, b.19, b.20, b.21,  
b.22, b.23  
  

Praktisch en/of 
schriftelijk  

  10%        

Leerjaar 3  5  E  Leren draadtrekken en lassen 
maken elektrotechniek (150.030)   

P/PIE/1.4  
Kern b.5, b.19  

Praktische 
eindopdracht + 
theorietoets  

  10%        

Leerjaar 3  6  M  Leren tappen en snijden in metaal 
(350.070) en leren vijlen (350.050)  

P/PIE/1.2  
Kern b.9, b.14, b.18,  
b.19, b.20, b.21, b.22,  
b.23  

Praktisch en/of 
schriftelijk  

  10%        

Leerjaar 3  7  M  Leren metaal te draaien 
(350.090+850.340)  

b.5, b.9, b.14, b.18,  
b.19, b.20, b.21, b.22,  
b.23, a.11, b.8, b.10  

Praktisch en/of 
schriftelijk  

  10%        
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Leerjaar 3  8  M  Leren CNC bewerken/3D printen 
(350.100)  

P/PIE/1.1/1.2  
Kern b.12, b.13, b.14, 
b.16  

Praktisch en/of 
schriftelijk  

  10%        

Leerjaar 3  9  M  Leren om metaal te meten en 
meetgereedschappen te 
gebruiken (850.320)  

P/PIE/1.2, (sub-delen  
3 en 4)  
Kern: b.5, b.9, b.14,  
b.18, b.19, b.20, b.21,  
b.22, b.23  

Praktisch en/of 
schriftelijk  

  10%        

Leerjaar 3  10  M  Leren over de machines 
metaalbewerking (850.340)  

P/PIE/1.2  
Kern: a.11, b.8, b.10  
  

Praktisch en/of 
schriftelijk  

  10%        

  

  
 

Module     PIE Besturen en automatiseren   Moet afgerond 
zijn op:  

Klaar?  Cijfer  
 

Periode  Positie  Vak  Inhoud   Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging        

Leerjaar 3   1  E  Leren meten en verschillende 
meetinstrumenten kennen 
(150.014)  

 P/PIE/3.1 (3.1.6,  
3.1.7)  P/PIE/3.2  
Kern: b.5, b.6, b.12, 
b.22  

Praktische 
eindopdracht 
+ theorietoets  

  10%        

Leerjaar 3  2  E  Leren over de techniek van 
relais en ze kunnen 
schakelen/programmeren  
(150.090)  

 P/PIE/3.1,  
P/PIE/3.3  
Kern: b.5, b.7, b.10, 
b.11  
  

Praktische 
eindopdracht 
+ theorietoets  

  10%        

Einde 
leerjaar 3, 
eerste deel 
leerjaar 4  

3  E  Leren over de techniek van 
sensoren en actuatoren en ze 
kunnen schakelen (150.100)  

 P/PIE/3.1,  
P/PIE/3.2,   
P/PIE/3.3  
Kern: b.5, b.6, b.7, 
b.10, b.11  
  

Theorietoets    10%        
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  4  E  Leren over de techniek van 
Domotica en automatische 
schakelingen kunnen  
bouwen/programmeren   
  
Leren rekenen aan elektrische 
schakelingen (150.102)  
(150.102)  

 
P/PIE/3.1,  
P/PIE/3.2,   
P/PIE/3.3  
Kern: b.3, b.4, b.5, 
b.7, b.14  
  

Theorietoets    30%        

Leerjaar 3  5  E  Leren over de techniek van 
Pneumatiek en onderdelen op 
luchtdruk kunnen schakelen  
(150.104)  

 P/PIE/3.1,  
P/PIE/3.2,   
P/PIE/3.3  
Kern: b.3, b.4, b.5, 
b.7, b.14  

Praktische 
eindopdracht 
+ theorietoets  

  10%        

            

Continue  6  E  Leren werken volgens ARBO en 
een magazijn te beheren 
(elektrotechniek)  

Algemene 
kennis/vaardigheid  

Praktische 
eindopdracht  

  15%        

Continue  7  E  Leren werken volgens ARBO en 
een magazijn te beheren 
(elektrotechniek)  

Algemene 
kennis/vaardigheid  

Praktische 
eindopdracht  

  15%        
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 Hoofdstuk 3   Beschrijving Keuzevakken  
  

Onderstaand zijn de mogelijke keuzevakken binnen PIE voor de gemengde leerweg weergegeven.   

  

Module Elektro     PIE Keuzevak Utiliteitsinstallaties             

Periode  Positie  Vak  Inhoud  Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet  
afgerond zijn 
op:  

Klaar?  Cijfer  

Leerjaar 4  1  E  Leren ontwerpen, monteren en 
presenteren van 
kabelinstallaties  

K/PIE7.1 t/m K/PIE 7.3  
  

Praktische 
eindopdracht   

Nee  30%        

Leerjaar 4  2  E  Leren ontwerpen, monteren en  
presenteren van motoren 
besturingen   

K/PIE7.1 t/m K/PIE 7.3  
  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  40%        

Leerjaar 4  3  E  Theorie Utiliteitsinstallaties  K/PIE7.1 t/m K/PIE7.3  Theorietoets  Ja  30%        
  

    

Module Elektro     PIE Keuzevak Domotica en automatisering            

Periode  Positie  Vak  Inhoud  Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet  
afgerond zijn 
op:  

Klaar?  Cijfer  

Leerjaar 4  1  E  Leren ontwerpen, monteren en 
presenteren van domotica 
apparatuur   

K/PIE14.1 t/m K/PIE  
14.3  
  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  30%        

Leerjaar 4  2  E  Leren ontwerpen, monteren, 
schakelen en presenteren van 
relais/PLC/motoren   

K/PIE14.1 t/m K/PIE  
14.3  
  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  40%        

Leerjaar 4  3  E  Theorie Domotica en 
automatisering  

K/PIE14.1 t/m K/PIE  
14.3  

Theorietoets  Ja  30%        
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Module Elektro     PIE Keuzevak Woon- en kantoortechnologie            

Periode  Positie  Vak  Inhoud  Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet  
afgerond zijn 
op:  

Klaar?  Cijfer  

Leerjaar 4  1  E  Leren ontwerpen, monteren en 
schakelen van woning- en 
kantoor bekabelingen (VD,  
kabel, UTP, coax)  

K/PIE13.1 t/m K/PIE  
13.4  
  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  30%        

Leerjaar 4  2  E  Leren ontwerpen, monteren, 
schakelen en presenteren van 
domotica apparatuur   

K/PIE13.1 t/m K/PIE  
13.4  
  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  40%        

Leerjaar 4  3  E  Theorie Woon- en 
kantoortechnologie  

K/PIE13.1 t/m K/PIE  
13.4  
  

Theorietoets  Ja  30%        

  

  

Module Metaal     PIE Keuzevak Praktisch booglassen            

Periode  Positie  Vak  Inhoud  Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet  
afgerond zijn 
op:  

Klaar?  Cijfer  

Leerjaar 4  1  M  Leren aan de hand van een 
tekening onderdelen voor te 
bewerken en samen te stellen 
met behulp van booglassen  

K/PIE/8.1/8.2/8.3/8.4  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  30%        

Leerjaar 4  2  M  Samen stellen van een gehecht 
werkstuk doormiddel van 
booglassen  

K/PIE/8.1/8.2/8.3/8.4  
Praktische 
eindopdracht  

Nee  40%        

Leerjaar 4  3  M  Leren van het eindproduct te 
controleren op maatvoering, K/PIE/8.1/8.2/8.3/8.4  

Theorietoets  Ja  30%        
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bruikbaarheid en visuele 
aspecten  

  

    

Module Metaal     PIE Keuzevak Plaat en constructie            

Periode  Positie  Vak  Inhoud  Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet afgerond 
zijn op:  

Klaar?  Cijfer  

Leerjaar 4  1  M  Aan de hand van een technische 
tekening een uitslag van een 
product maken dit product op 
een stuk vlakke plaat aftekenen 
en bewerken  

K/PIE/1.1/1.2/1.3 
/1.4/1.5  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  30%        

Leerjaar 4  2  M  Aan de hand van een technische 
tekening een uitslag van een 
product maken  dit product op 
een stuk vlakke plaat aftekenen 
en bewerken met behulp van de 
noodzakelijke machines en 
gereedschappen, machines en 
verbindingsmiddelen  

K/PIE/1.1/1.2/1.3 
/1.4/1.5  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  40%        

Leerjaar 4  3  M  Aan de hand van de technische 
tekening het werkstuk 
vervaardigen en beoordelen   

K/PIE/1.1/1.2/1.3 
/1.4/1.5  

Theorietoets  Ja  30%        

  

Module Metaal     PIE Keuzevak CNC technieken            

Periode  Positie  Vak  Inhoud   Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet afgerond 
zijn op:  

Klaar?  Cijfer  
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Leerjaar 4  1  M  Hoe maak je een CNC machin 
gebruiksklaar en bedien je he 
Je leert een aantal begrippen 
die worden toegepast en hoe 
een CNC programma in elkaa 
zit  

e  
m.  

  
r  

K/PIE/9.1,  
K/PIE/9.2,K/PIE/9. 
3, K/PIE/9.4  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  30%        

Leerjaar 4  2  M  Hoe maak je een CNC machine 
gebruiksklaar en bedien je hem. Je 
leert een aantal begrippen die 
worden toegepast en hoe een 
CNC programma in elkaar zit en 
hoe je daarin kunt  
wijzigen, en controleren en 
nameten  

K/PIE/9.1,  
K/PIE/9.2,K/PIE/9. 
3, K/PIE/9.4  

Praktische 
eindopdracht  

Nee  40%        

Leerjaar 4  3  M  CNC programma / werkstuk 
controleren en nameten  

K/PIE/9.1,  
K/PIE/9.2,K/PIE/9. 
3, K/PIE/9.4  

Theorietoets  Ja  30%        

Module 
Metaal 

     PIE Keuzevak 
Verspaningstechnieken 

               

 Periode Positie   Vak  Inhoud  Eindtermen  Toetsvorm   Herkansing  Weging  Moet afgerond 
zijn op:  

 Klaar? Cijfer  

 Leerjaar 4  1  M  Met behulp van 3D 
tekenpakket een ontwerp 
van een product te maken en 
de productie daarvan voor te 
bereiden 

  K/PIE/12.1/12.2  Praktisch en 
schriftelijk 

 ja  30%      

Leerjaar 4 2 M Je gaat daarna het product 
maken met een draaibank 

 K/PIE/12.1/12.2 Praktisch Nee 40%    

Leerjaar 4 3 M Je gaat een product maken 
met een Freesmachine 

 K/PIE/12.1/12.2 Praktisch Nee 30%    
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 Hoofdstuk 4  Stage  
  

De leerlingen van de gemengde leerweg volgen binnen het profiel PIE geen stage.  

 Hoofdstuk 5   Portfolio/LOB  
  

De leerlingen van de gemengde leerweg kunnen opdrachten verzamelen die toegevoegd kunnen worden aan hun portfolio. Ook kunnen leerlingen door het praktische 
karakter van het beroepsgerichte programma meer inzicht krijgen in keuzes die ze gaan maken voor hun loopbaan (LOB). De eindverantwoordelijkheid voor Portfolio en 
LOB ligt echter niet binnen de beroepsgerichte programma’s.  
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