
PTA    booglas-processen 1326 2022-2023          Leerweg: vmbo BBL 

Code Periode Eindtermen; 

wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm Toets 

duur 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

PTA 

01 

K/PIE/2 

3e/4e 
leerjaar 

Keuzevak 2: booglasprocessen 

2.1: werkzaamheden voorbereiden  m.b.v. de 
werkinstructies, tekeningen, kwaliteitsnorm en Arbo- en 
veiligheidsvoorschriften 

2.2: machines en gereedschappen in- en afstellen 

2.3: materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen 

2.4: een plan van aanpak opstellen 

2.5: onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden 
volgens werkopdracht 

Voor dit PTA onderdeel maak je de 
volgende opdrachten in VMBO-digitaal: 
 

• BMBE lassen dobbelsteen 
• Mag lassen drukproef 

Theoretisch, 

digitaal, 

praktisch 

 

 

22 uur Ja 

 
 

Ja 

1 

 
 
 1 

Eindcijfer PTA 1 is het gemiddelde van de twee opdrachten. Iedere opdracht telt één keer mee. 

 

 

 

 

 

 

 



PTA    booglas-processen 1326 2022-2023          Leerweg: vmbo KBL 

Code Periode Eindtermen; 

wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm Toets 

duur 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

PTA 

01 

K/PIE/2 

3e/4e 
leerjaar 

Keuzevak 2: booglasprocessen 

2.1: werkzaamheden voorbereiden  m.b.v. de 
werkinstructies, tekeningen, kwaliteitsnorm en Arbo- en 
veiligheidsvoorschriften 

2.2: machines en gereedschappen in- en afstellen 

2.3: materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen 

2.4: een plan van aanpak opstellen 

2.5: onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden 
volgens werkopdracht 

Voor dit PTA onderdeel maak je de 
volgende opdrachten in VMBO-digitaal: 
 

• BMBE lassen dobbelsteen 
• Mag lassen drukproef 

Theoretisch, 

digitaal, 

praktisch 

 

 

22 uur Ja 

 
 

Ja 

1 

 
 
 1 

Eindcijfer PTA 1 is het gemiddelde van de twee opdrachten. Iedere opdracht telt één keer mee. 

 

 

 

 

 

 

 



PTA    booglas-processen 1326 2022-2023          Leerweg: vmbo GL 

Code Periode Eindtermen; 

wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm Toets 

duur 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

PTA 

01 

K/PIE/2 

3e/4e 
leerjaar 

Keuzevak 2: booglasprocessen 

2.1: werkzaamheden voorbereiden  m.b.v. de 
werkinstructies, tekeningen, kwaliteitsnorm en Arbo- en 
veiligheidsvoorschriften 

2.2: machines en gereedschappen in- en afstellen 

2.3: materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen 

2.4: een plan van aanpak opstellen 

2.5: onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden 
volgens werkopdracht 

Voor dit PTA onderdeel maak je de 
volgende opdrachten in VMBO-digitaal: 
 

• BMBE lassen dobbelsteen 
• Mag lassen drukproef 

Theoretisch, 

digitaal, 

praktisch 

 

 

22 uur Ja 

 
 

Ja 

1 

 
 
 1 

Eindcijfer PTA 1 is het gemiddelde van de twee opdrachten. Iedere opdracht telt één keer mee. 

 


