
 

 

LEERJAAR: 3 
SCHOOLJAAR 2021/2022 
LEERWEG: Basis 
 
PROFIEL:  Bouwen, wonen en interieur 
KEUZEVAK: K TEGELZETTEN 
METHODE: BWI net of Concreet onderwijsproducten 
 
KEUZEVAK 
PERIODE INHOUD TOETS EINDTERMEN TOETSING TIJDSDUUR HULPMIDDELEN WEGING HERKANSING CODE 
4 Voorbehandelen van de 

ondergrond en veilig werken. 
Uitvoeren van eenvoudig wand en 
vloertegelwerk met diverse 
snijwerkzaamheden.  

K/BWI/ 
K/BWI/ 
 

Praktijk opdracht 100 minuten Werkkleding, 
veiligheidsschoenen, 
gereedschappen. 

15% Nee 3101 

Theoretische kennis vergaren 
over tegelzetten.  

K/BWI/ 
K/BWI 
 

Theorie toets 45 minuten Computer, pen, 
potlood, liniaal, 
rekenmachine. 

10% Ja 3102 

Het keuzevak telt voor 25% mee in het combinatiecijfer van de vier keuzevakken.    25%   
 
Indien er op (deel)inhoud overlap is tussen een profieldeel en een keuzevak wordt dit in één keer getoetst, om zo dubbele toetsing over dezelfde inhoud te voorkomen. 
 
KORTE OMSCHRIJVING LEERSTOF: 
Leerstof: Theoretische kennis vergaren over Tegelzetten. 

K/BWI/.1 voorbehandelen van de ondergrond en veilig werken.  
K/BWI/.1.1 benoemen en laten zien hoe, met het juiste gereedschap en stofvrij, gewerkt kan worden. 
K/BWI/.1.2 benoemen en laten zien hoe ondergronden dienen te worden voorbereid en de juiste materialen kiezen. 
K/BWI/.1.3 ondergronden geschikt maken voor tegelwerk. 
K/BWI/.2 uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk. 
K/BWI/.2.1 werk voorbereiden voor eenvoudig wandtegelwerk. 
K/BWI/.2.2 een juiste verdeling maken ten behoeve van wandtegelwerk.  
K/BWI/.2.3 lijm egaal aanbrengen op een voorbehandelen ondergrond.  
K/BWI/.2.4 wandtegels snijden en vlak en maatvast aanbrengen. 
K/BWI/.2.5 een eenvoudige decoratie maken in wandtegelwerk en werken met diverse afmetingen. 
K/BWI/.2.6 een wand voegen en de wand schoon opleveren.  
K/BWI/.3 uitvoeren van eenvoudig vloertegelwerk. 
K/BWI/.3.1 werk voorbereiden voor eenvoudig vloertegelwerk.  



 

 

K/BWI/.3.2 vloeroppervlakken voorbereiden en voorbehandelen.  
K/BWI/.3.3 mortel aanmaken en vloeren egaliseren ten behoeve van vloertegelwerk. 
K/BWI/.3.4 vloertegels snijden en vlak en maatvast aanbrengen.  
K/BWI/.3.5 een aansluiting maken tussen wand- en vloertegelwerk.  
K/BWI/.3.6 een vloer invoegen en de vloer schoon opleveren. 
K/BWI/.4.1 diverse manieren van snijwerk uitvoeren ten behoeve van leidingdoorvoeren in vloer- en wandtegelwerk. 
K/BWI/.4.2 zelfstandig veilig en stofvrij met diverse snijgereedschappen werken. 
 

  



 

 

LEERJAAR: 3 
SCHOOLJAAR 2021/2022 
LEERWEG: KADER 
 
PROFIEL:  Bouwen, wonen en interieur 
KEUZEVAK: K TEGELZETTEN 
METHODE: BWI net of Concreet onderwijsproducten 
 
KEUZEVAK 
PERIODE INHOUD TOETS EINDTERMEN TOETSING TIJDSDUUR HULPMIDDELEN WEGING HERKANSING CODE 
4 Voorbehandelen van de 

ondergrond en veilig werken. 
Uitvoeren van eenvoudig wand en 
vloertegelwerk met diverse 
snijwerkzaamheden.  

K/BWI/ 
K/BWI/ 
 

Praktijk opdracht 100 minuten Werkkleding, 
veiligheidsschoenen, 
gereedschappen. 

15% Nee 3101 

Theoretische kennis vergaren 
over tegelzetten.  

K/BWI/ 
K/BWI 
 

Theorie toets 45 minuten Computer, pen, 
potlood, liniaal, 
rekenmachine. 

10% Ja 3102 

Het keuzevak telt voor 25% mee in het combinatiecijfer van de vier keuzevakken.    25%   
 
Indien er op (deel)inhoud overlap is tussen een profieldeel en een keuzevak wordt dit in één keer getoetst, om zo dubbele toetsing over dezelfde inhoud te voorkomen. 
 
KORTE OMSCHRIJVING LEERSTOF: 
Leerstof: Theoretische kennis vergaren over Tegelzetten. 

K/BWI/.1 voorbehandelen van de ondergrond en veilig werken.  
K/BWI/.1.1 benoemen en laten zien hoe, met het juiste gereedschap en stofvrij, gewerkt kan worden. 
K/BWI/.1.2 benoemen en laten zien hoe ondergronden dienen te worden voorbereid en de juiste materialen kiezen. 
K/BWI/.1.3 ondergronden geschikt maken voor tegelwerk. 
K/BWI/.2 uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk. 
K/BWI/.2.1 werk voorbereiden voor eenvoudig wandtegelwerk. 
K/BWI/.2.2 een juiste verdeling maken ten behoeve van wandtegelwerk.  
K/BWI/.2.3 lijm egaal aanbrengen op een voorbehandelen ondergrond.  
K/BWI/.2.4 wandtegels snijden en vlak en maatvast aanbrengen. 
K/BWI/.2.5 een eenvoudige decoratie maken in wandtegelwerk en werken met diverse afmetingen. 
K/BWI/.2.6 een wand voegen en de wand schoon opleveren.  
K/BWI/.3 uitvoeren van eenvoudig vloertegelwerk. 
K/BWI/.3.1 werk voorbereiden voor eenvoudig vloertegelwerk.  



 

 

K/BWI/.3.2 vloeroppervlakken voorbereiden en voorbehandelen.  
K/BWI/.3.3 mortel aanmaken en vloeren egaliseren ten behoeve van vloertegelwerk. 
K/BWI/.3.4 vloertegels snijden en vlak en maatvast aanbrengen.  
K/BWI/.3.5 een aansluiting maken tussen wand- en vloertegelwerk.  
K/BWI/.3.6 een vloer invoegen en de vloer schoon opleveren. 
K/BWI/.4.1 diverse manieren van snijwerk uitvoeren ten behoeve van leidingdoorvoeren in vloer- en wandtegelwerk. 
K/BWI/.4.2 zelfstandig veilig en stofvrij met diverse snijgereedschappen werken. 
 

  


