
Regiobijeenkomst 

Najaar 2016 



Programma 
• 13.30-13.45 Opening welkomstwoord directie 

• 13.40-13.55 Mededelingen 

• 13:55-14.00 Website en brochures 

• 14:00-14.20 Pilotexamen cspe 2016 

• 14.20-14:40 SBB 

• 14.40-15.05 Leermiddelen keuzevakken 

• 15.15-15.45 Pauze en rondleiding door de lokalen 

• 15.45-16.30 Praktische invulling Kingspan 

• 16.30-17.00 Afsluiting met een hapje en drankje 

 



Welkomstwoord 
 

Vertegenwoordiger gastschool 



Gratis EasySIGN  
 

 

 

 

• Ontwerpen van tekst 

• Eenvoudig tekenwerk 

• Vectordata inlezen (plaatjes in vectoren illustartor 8 formaat) 

• Productie functionaliteit (pelkader e.d.) 

• Aansturen snijplotter 

• Voldoende voor de exameneisen 

 

• Niet inbegrepen 

• Ontwerpenfunctionaliteit 

• Graveer en freesmogelijkheden 

 

• sales@easysign.com of via vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws 

mailto:sales@easysign.com


Bouwbeurs 

• Bouwbeurs biedt i.s.m. Platform programma voor 

leerlingen aan 

• Kaarten GRATIS te bestellen via Platform 

• Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 feb 



Bestellingen 
 

 

 

 

• Tijdig bestelling doen voor open huis via de website 

– Posters, 

– Brochures 

– Gadgets 

– Stickers 

– Enz. 

 

 



Trainingen 

• Actuele aanbod staat op bijscholingvmbo.nl 

• Ook voor januari en februari 



Trainingen 

• Autocad Basis 

• Basis kleurenleer 

• Basistechniek metselen 

• Calculatie en meten 

• Decoratieve technieken 

• Design en decoratie 

• Duurzaamheid en luchtdichte aansluitingen 

• Fundering voorbereiden en uitvoeren 



Trainingen 

• HPL plakken en verbindingen 

• Machinale houtbewerking 

• PTA constructie in één dag 

• Sign tekenen en uitvoeren 

• Tekeninglezen meubel 2d, 3d intro Sketchup 

• Verfsystemen en ondergronden (basis) 

• Verfsystemen en ondergronden (verdieping) 

• Onderhoud schilderwerk (nieuw ! ) 

• Interieurontwerp (nieuw ! ) 

 



Vernieuwde Website 
 

 

 

 

• De website wordt vernieuwd 

– Moderne vormgeving 

– Makkelijker gerubriceerd 

– Interactief 

 



Home pagina 





Online brochure 

• Voor docenten 

• Voor bedrijven 

• Digitaal beschikbaar 

• Worden uitgedeeld 

• Gedrukte versie gratis bij te bestellen (alleen 

verzendkosten) 

 

 







BWI cspe 2016  

pilotexamens 



Nieuwe elementen 

• Minder tekst meer gebruik van beeld en geluid 

• Animatie met info voor kandidaat 

• Korte film beoordelen 

• Gesproken tekst bij materialen-opdracht 

 



Aanpassingen nav reacties 

• Tekeninglezen: minder complex en soepeler 

beoordeeld 

• CAD-opdracht: zelfde moeilijkheid, maar minder 

uitgebreid (dus in minder tijd te maken) 

• Organisatielast praktijkopdracht ruwbouw: veel 

minder materiaal, veel minder ruimte nodig.  

• Reacties pilotscholen waren heel positief 

 



cspe BWI-BB 
A B 

tekenen & ontwerp 
tekeninglezen 
CAD-tekening werkstuk 
schets onderdeel werkstuk 
 

werkvoorbereiding 
materiaal en materieel zoeken 
minitoets 

C D 

ruwbouw 
praktijkopdracht PM 1&2 
film beoordelen 

interieur- en afbouw 
reclamebord 
werkstuk voor reclamebord 
minitoets 
 

cspe BWI-BB 



A B 

werkvoorbereiding 
calculatie (meubel) 
minitoets 
 
 

ruwbouw 
praktijkopdracht PM 2: nieuw 
film beoordelen 
 

C D 

interieur- en afbouw 
werkstuk maken & decoratie 
minitoets 

tekenen en ontwerp 
tekening- & besteklezen 
ontwerp meubel 
ontwerp presenteren 
 

cspe BWI-KB 



cspe BWI-GL 
A B 

bouwproces en organisatie 
tekening- & besteklezen 
calculatie 
minitoets 

uitzetten en meten 
ICT-opdracht 
film beoordelen 

C 

ontwerp, tekenen en design 
CAD-tekening a.h.v. schetsen 
decoratie ontwerp 
ontwerp uitvoeren 
presentatie 
minitoets 

• twee profielmodulen 1 & 4 

cspe BWI-GL 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 

• 890 minuten 

 

• Tekeninglezen bouwvoorbereidingstekening  

– tijdsbeoordeling 45 min (geen bestek) 

 

• 2 minitoetsen 

 



CSPE BWI 2016 BB 
• Cad bovenaanzicht wandrek afmaken. 

Gegeven vooraanzicht en zijaanzicht. 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 

• Schets ligger vanuit werktekening 2d 

 

 

 

Voorbeeld                              Correctiemodel 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 

• Materiaalstaat 

– Luisteren naar geluidsfragment 
uitvoerder verteld wat hij nodig 
heeft. (Veel vaktermen) 

• Leerling noteert de benodigde 
materialen en zoekt de code op in een 
Excel document en noteert deze ook in 
de uitwerkbijlage. 

• Schrijft u even mee? 

 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 

• Fundering voor stalen kolom stellen 

• Afschrijven op het bouwraam en maken 

 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 

• Video uitzetten bouwraam wat gaat er 

goed en wat niet. 

• Piketten binnen of buiten het 

bouwraam? 

• Eerst de hoekpiketten of niet? 

• Halverwege het laseren de laser 

aandrukken in de grond 

• Hoe hou je het meetlint bij het meten 

 

 

 



CSPE BWI 2016 BB 
 

 

 

 

• Reclamebord maken (achterzijde wandrek) 

• HPL plakken 

• Signuiting aanbrengen 

• Tekst en plaatje 

 

 

• Materiaalstaat wandrek => Wandrek maken 

 

 

 



Wandrekken 
 

 

 

 



CSPE BWI 2016 verschil KB 
 

 

 

 

• Calculatie 150 kleutertafeltjes 

 

• Schets kolom voetplaat/ bekisting 

 

• Tekening en bestek lees vragen 

 

 



CSPE BWI 2016 verschil KB 
 

 

 

 

• Kastje maken 

• Bovenop tekst schreefloos strak lettertype 

• Folie appliceren, sjabloneren of penselen 



CSPE BWI 2016 verschil KB 
 

 

 

 



CSPE BWI 2016 verschil KB 
 

 

 

 

• Ontwerpschets of 3d meubel drankenautomaat 

• Functionele- en technische eisen, vormgeving 

• Daarna vertalen naar een werktekening in CAD 

 



CSPE BWI 2016 GL 
 

 

 

 

• Tekening en bestek lees vragen 

• Materiaalstaat verdiepingsvloer vanaf 
bouwvoorbereidingstekening 

• Ontgraven bouwput uitrekenen 

• Cad werktekening maken aan de hand van een foto en 
een schets met wat maten 

• Schilderen deurtje van basiskleur achtergrond naar 3 
kleurtonen met meetkundige figuren 

• Signuiting aanbrengen in een complementaire kleur met 
de achtergrond 

• Presenteren aan de opdrachtgever 

 

 



SBB 



• Nieuwe aanmeldingen Platform vmbo BWI: 

– 2014: 9 

– 2015: 5 

– 2016: 16 

Afmeldingen 2016 nog niet bekend, tot nu toe ~ 5 

 

• Door aanbieden profiel anders dan D&P kan 

school zich onderscheiden 

Platform BWI groeit! 



• Kwaliteit en tevreden docenten 

• 80% is momenteel oké, streven naar 95% 

• Zal nooit perfect zijn voor iedereen 

• Onderscheid in fouten en wensen 

• Budget voor onderhoud beschikbaar vanaf 2017 

Leermiddelen onderhoud 



• ‘ Samen staan we sterk ’ 

• Community beschikbaar vanaf januari 2017 

• Opmerkingen tzt via community aanleveren 

• Werkwijze voor: 

– Aanpassingen in praktijkopdrachten in 

opmaak of Word bestand 

– Aanpassingen in theorie (BWInet) vervangen 

van een file in een zip (dus ook inspreken 

tekst) 

Leermiddelen onderhoud 



• Aanmelden modules eerst “ik ben nieuw” 

– Daarna ik wil nog een module aanmelden 

• Bij activeren duurt het soms even voordat de 

bevestigingsmail bij de docent binnen komt. 

F5 scherm verversen dan staan de nieuwe 

modules er weer bij en kan je ze bevestigen. 

• Verkeerde link gebruiken als ze niet kunnen 

inloggen (Niet via google zoeken) maar: 

https://naamschool.bwinet.nl (geen www) 

Van de BWInet helpdesk 

https://naamschool.bwinet.nl/


• In BWInet (de theorie omgeving) zit een mix 

van theorie en vragen 

• Hoe weet je wat een leerling gedaan heeft 

• Een leerling maakt de theorie en drukt op 

“menu” 

Theorie 



Theorie 



Theorie 
• Klik op de pijltjes 



Theorie 
• De velletjes worden grijs als de lesstof volledig 

is bekeken of de vraag goed is beantwoord. 



Theorie 
• Als alle blaadjes grijs zijn wordt het bolletje 

groen ipv geel 



Theorie 
• Als alle bolletjes groen zijn wordt het bolletje 

in het voortgangsoverzicht van de docent ook 

groen en is alles 100% doorlopen. 



Theorie 
• De tijd en het percentage in het individuele 

overzicht betreft alleen de laatste keer dat er aan  

  dat onderdeel is 

gewerkt. Dus niet 

de totale tijd of 

percentage. 

  • Alleen het groene 

bolletje geeft aan 

dat alles is 

doorlopen! 



• Landelijke SE eindtoets: in de e-learning 

portal (onafhankelijk:  daarom is de toets niet 

in te kijken) 

• Kahoot quiz: voorbereiding en bespreking van 

belangrijkste theorie (nu in testfase) 

• Nieuwe toetsen met ongeveer 75 vragen per 

module, oa. gecodeerd op deeltaak in BWInet. 

Opleverplanning zomer 2017, mogelijk eerder 

Toetsing 



Bestellingen leermiddelen ‘16-’17   
• Prognose leerlingaantallen 3e en 4e lj: 5120 

      (basis: cijfers DUO en Cito) 

Prognose marktaandeel 50%: 

• 3e leerjaar: 2560 x 50% = 1280 

• 4e leerjaar (pilotscholen): 85 

• Doel totaal: 1365 

Realisatie: >> 2200  

Marktaandeel ruim 75% over leerjaar 3 

 



 

 

Praktijk uit de keuzevakken 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



Kingspan 


