
Vak Inhoud van het examen Specifieke aandachtspunten Oefen met name Denk aan

Theorievragen Facet toetsen maken (zoek techniek-breed) 

jaargang 2016

Theorievragen www.cito.nl, jaargang 2014-2015, 

minitoetsen maken

Elektro Elementaire schakelingen:

Enkelpolig, serie en wisselschakelingen toepassen, zowel

tekentechnisch als praktisch.

Pneumatiek Schakeling kunnen bouwen.

Metaal Aftekenen & zetten plaat, overnemen maten, buigen

Solid Works Cirkels, tekenen, dupliceren figuren in cirkels

Bouw Aftekengereedschap voor de timmerman zweihaak, winkelhaak, stokpasser, blokhaak, 

verstekhaak, duimstok, bouwhaak

Handgereedschap voor de timmerman houtbeitels, houten hamer, kapzaag, 

handzaag, toffelzaag, fineerzaag

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oe

fen/start/

Soorten boren verzinkboor, spiraalboor, houtboor met 

centerpunt, vlinderboor-speedboor, 

proppenboor

houtsoorten vuren, eiken, grenen, beuken, kersen, 

meranti, merbau

plaatmateriaal, verschil tussen triplex en multiplex mdf, osb, berkentriplex, betonplex, 

Je kunt bovenstaande dingen herkennen, aanwijzen en je 

weet en kunt ze op de juiste manier gebruiken.

Gebruik Google om bovenstaande eigen te maken.

BWI Werkboek houtbewerkingstechniek & afbouw Module T13-

T14 (denk ook aan kamzorg en veiligheidsonderdelen bij 

elke module). 

Excel: ook de formules van optellen, delen, 

aftrekken en vermenigvuldigen.

Naslagwerken Materialen: Hoofdstukken 2-3-7-10-11-13 en 

14 (denk ook aan kamzorg en veiligheidsonderdelen bij elke 

module).

Techniek 

Breed

De examenstof toetst de kennis van het geleerde in het gehele VMBO. Met name de stof van leerjaar 3 en 4 komt aan bod.
Onderstaande is een inschatting van de docenten op basis van de examens van de afgelopen jaren. Het is dus geen garantie dat dit ook getoetst wordt. Ook andere zaken kunnen aan bod komen.

Het onderstaande is uitdrukkelijk onder voorbehoud!



Naslagwerk Gereedschappen: Hoofdstukken 1-2-3-5-6-7-8 . 

Kenmerken en werkwijze volgende machines (10-11-12-13-

14-15-17-18 en 20). Denk ook aan kamzorge en 

veiligheidsonderdelen bij elke module.

Naslagwerk algemene bouwtechniek: Hoofdstukken 4-5-7-

11-12-13-20 (Denk ook aan kamzorg en 

veiligheidsonderdelen bij elke  module).

Werkboek bouwoproces en plannen, Excel, Autocad

Site metselen.

Vragen en verbanden

M&T Diverse opdrachten uit klapper  Werking, afstelling en vloeistoffen Oefen opgaven Facet http://oefenen.facet.onl

Div onderdelen verv en diagnose stellen Motorconditie testen

Controle, storing en aansluitingen Wielophanging en banden

Verlichting incl. trekhaak en comfortsystemen

Transport laadplan order rapen en 

routeplanning

PIE Theorievragen Facet toetsen PIE

Theorievragen www.cito.nl, jaargang 2014-2016, 

minitoetsen maken

Elektro Elementaire schakelingen:

Enkelpolig, serie en wisselschakelingen toepassen, zowel

tekentechnisch als praktisch.

Logische schakelingen, relaistechniek, waarheidstabel

Pneumatiek Schakeling kunnen bouwen. Symbolen.

Installatietechniek Praktijk, wastafel met sifon en kraan, pvc afvoer en buizen 

kunnen buigen(katterug/sprong)

Vooral de oefenvragen van Cito leren

Metaal Samenvatting leren die uitgereikt is. Tekening lezen, meten 

en meetgereedschappen, draaien, zetten, knippen

Vooral de oefenvragen van Cito leren

Lasaanduidingen, lasfouten en lassymbolen, zagen, vijlen, 

boren, passingen

Nederlands Lees-, schrijfvaardigheid.          zakelijke brief,  zakelijke e-mail facetOefenexamens/woordenboek Woordenboek oefenen opzoeken



Nask Met name de hoofdstukken over Stoffen en materialen; 

Verbranden en verwarmen; Licht en beeld; Kracht en 

beweging; Elektriciteit; Geluid

Gebruik van Binas boekje! Oude examens 

oefenen via door docent aangegeven sites!

Formules zoals: Wet van Ohm; snelheid; 

kracht; Newton en Joules; vermogen ( 

P= uxI), kwh, hefboomregel, rho= M/V,  

omrekenen celsius naar Kelvin en 

omgekeerd, fasenovergangen, grafieken 

kunnen tekenen en aflezen,capaciteit 

van batterij,  ….

Netwerk 4 VMBO kader Hoofdstuk 1 t/m 7, behalve 5 samenvatting + herhaling van elk hoofdstuk digitaal oefenen op 

www.oefenen.facet.onl of 

examenblad.nlNetwerk 4 VMBO basis Hoofdstuk 1 t/m 7 samenvatting + herhaling van elk hoofdstuk digitaal oefenen op 

www.oefenen.facet.onl of 

examenblad.nl

Leesvaardigheid (teksten met 

meerkeuzevragen + open vragen)

www.examenblad.nl, oefenen.facet.onl, Kijk- en luistervaardigheid 

(filmpjes waarbij 

meerkeuzevragen/open vragen 

beantwoord moeten worden)

www.digischool.nl

Schrijfvaardigheid (meestal één 

schrijfopdracht waarbij een e-

mailtje/kaartje geschreven moet 

worden)

Wiskunde

Engels


