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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
HOBBYKAMER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isometrische projectie van de woning met dakkapel en garage 
 

In bovenstaand huis wordt een slaapkamer verbouwd tot hobbykamer. 
Om de slaapkamer geschikt te maken als hobbykamer moet eerst een dakkapel 
aangebouwd worden.  
In de dakkapel komt een deurkozijn dat toegang geeft tot het dak van de garage. 
Van het garagedak wordt een balkon gemaakt. 
Rondom het balkon wordt een verzinkt stalen hek geplaatst.  
 
Je gaat samen met een schilder die kamer afwerken. 

 
1p  1 Welk soort tekening is hierboven afgebeeld? 

A een gevelaanzichttekening 
B een plattegrondtekening 
C een ruimtelijke tekening 
 

A 
B 
C 
D
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Bekijk onderstaande tekening van het dakkapelkozijn voor het beantwoorden van de 
vragen 2 tot en met 4. 
 

 
dakkapelkozijn 
 

1p  2 Wat betekenen de schuine lijnen in de deur?  
De deur is 
A naar binnen draaiend en sluitend op de tussenstijl. 
B naar buiten draaiend en sluitend op de linkerstijl. 
C naar buiten draaiend en sluitend op de tussenstijl. 
 
 

1p  3 Wat betekenen de schuine lijnen in het raam? 
Het raam is 
A naar binnen draaiend en sluitend op de tussendorpel. 
B naar buiten draaiend en sluitend op de bovendorpel. 
C naar buiten draaiend en sluitend op de tussendorpel. 
 
 

1p  4 Hoe wordt dit type raam genoemd? 
A draairaam 
B tuimelraam 
C uitzetraam 
 
 

1p  5 Na het slopen van het dak voor de dakkapel wordt het bouwafval gescheiden afgevoerd. 
 Waarom moet dit afval gescheiden afgevoerd worden? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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GLAS PLAATSEN 
 

1p  6 In de deur en in het raam van de dakkapel wordt dubbelglas geplaatst. 
In onderstaande tabel staat een werkschema voor het plaatsen van dubbelglas. 
 

1 zelfklevend p.e. celband aanbrengen tegen de staande kant van 
de sponning  

2  

3 ruit plaatsen 

4 glaslatten met celband tegen ruit plaatsen en vastnagelen 

5 ruit langs sponning rondom zowel binnen als buiten afkitten 

 
Welke bewerking moet in dit werkschema achter de 2 worden ingevuld? 
A sponning rondom in de kit zetten 
B stelblokjes in de sponning plaatsen 
C zelfklevend schuimrubberband op het glas aanbrengen 
 
 

1p  7 Nadat de ruit geplaatst is, ga je de kitrand afwerken. 
Met welk gereedschap moet de kitrand afgewerkt worden? 
A een plastic pijpje 
B een smal plamuurmes 
C een stopmes 
 
 
Het glas voor in de deur en het raam moet eerst op maat worden gesneden. 

 
 
 
 

 
1p  8 Welke glassnijder is hierboven afgebeeld? 

A glassnijder met een diamant 
B glassnijder met smering in het handvat 
C glassnijder met snijwieltjes 
 
 

1p  9 Voor het snijden wordt de glassnijder in de terpentine gedoopt. 
    Waarom wordt dat gedaan? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 

2p  10  Welke twee persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden tijdens het 
glassnijden? 

 
-     ....................................................................................................................................  
 
-     ....................................................................................................................................  
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1p  11 Na het snijden wordt het glas gebroken. 
Welke tang is het meest geschikt om een smalle strook glas af te breken? 
A breektang 
B glastang 
C knijptang 
 
 
PLAFOND 
 

1p  12 Op het plafond in de hobbykamer wordt veegvaste muurverf aangebracht. 
Wat is de belangrijkste eigenschap van veegvaste muurverf? 
Veegvaste muurverf 
A is goed te reinigen met een droge doek. 
B is heel erg geschikt om buitenmuren mee te schilderen. 
C kan na het drogen weer in water worden opgelost. 
 
 

2p  13 Het plafond is 4 m lang en 6 m breed. 
Met 1 liter verf kun je 6 m2 schilderen. 

 Hoeveel verf heb je nodig om het plafond twee keer te schilderen? 
 Schrijf je berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 
KLEUREN 
 
De muren van de hobbykamer worden in kleur geschilderd. Om de kleuren te mengen 
maak je gebruik van een kleurencirkel. 
 

1p  14 Kleuren staan in kleurencirkels altijd in dezelfde vaste volgorde. 
In onderstaande afbeelding zijn twee cirkels getekend. 
In de linkercirkel staan de kleuren van de kleurencirkel in de verkeerde volgorde. 

 Zet in de rechtercirkel de kleuren van de kleurencirkel in de juiste volgorde. 
 
 

rood geel 

groen blauw
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1p  15 Je gebruikt universele mengkleuren om de verf op kleur te maken. 
 Wat zijn universele mengkleuren? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  16 Welke kleur ontstaat als je een deel witte verf mengt met 1/20 deel rode mengkleur?  
A rood 
B roodbruin 
C rose 
 
 

1p  17 Welke kleur behoort tot de warme kleuren?   
A blauw 
B groen 
C oranje 
D wit 
 
 

1p  18 Welke kleur behoort tot de neutrale kleuren?  
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood 
 
 

1p  19  Welk materiaal bevat pigment: parketlak of lakplamuur? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  20 Welke verflaag is dikker: de natte verflaag of de droge verflaag? 
A de droge verflaag 
B de natte verflaag 
C ze zijn beide even dik 
 
 

1p  21 Welke verfsoort moet je gebruiken om decoraties aan te brengen op een latex 
ondergrond? 
A acrylverf 
B olieverf 
C synthetische muurverf 
 
 

1p  22  Welk materiaal is het meest geschikt om losse sjablonen tijdelijk op de ondergrond te 
plakken? 

 
................................................................................................................................................  
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BINNENDEURKOZIJN 
 
 
 Het schilderwerk op het binnendeurkozijn is onbeschadigd, maar vergeeld. 
 Je gaat het kozijn overschilderen met watergedragen lakverf. 
 Hiervoor moet je eerst een werkschema maken. 
 In onderstaande tabel is het werkschema al gedeeltelijk ingevuld. 
 
 

3p  23  Vul het werkschema in onderstaande tabel verder in. 
Kies daarbij uit de volgende woorden: 
- nawassen  
- droog schuren 
- stofvrij maken 
- schoonmaakmiddel 
- schuurpapier 
- watergedragen verf 
- doeken 
- spons en zeem  
- stoffertje  
- kwasten 
 

Handelingen Materialen Gereedschappen 

1 reinigen   

2 water  

3  schuurblokje of schuurkurk 

4 afstoffen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kleefdoek 

6 aflakken   

 
1p  24 Voordat je droog gaat schuren moet je de ondergrond goed reinigen. 

Waarom moet dat? 
Anders 
A slijt het schuurpapier te snel. 
B wordt de ondergrond onvoldoende geraakt. 
C wrijf je het vet en vuil in de schuurkrassen. 
 
 

1p  25 Je gaat droog schuren. 
Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet je tijdens het schuren gebruiken? 
A gasmasker 
B handschoenen 
C stofkapje 
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1p  26 Het binnendeurkozijn is dekkend geschilderd. 
 Wat wordt verstaan onder dekkend schilderwerk? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 

 
 
1p  27 Na het aanbrengen van de aflaklaag controleer je het schilderwerk op kwaliteit. 

Je ziet heilige dagen. 
Wat wordt hier met heilige dagen bedoeld? 
A plekken die overgeslagen zijn 
B plekken met teveel verf 
C plekken met vette randen 

 
 
1p  28 De merbau deur in de hobbykamer wordt behandeld met blanke lak. 

 Wat is een andere naam voor blanke lak? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BUITENSCHILDERWERK 
 

2p  29  Noem twee redenen waarom een houten buitendeurkozijn geschilderd moet worden. 
 
-     ....................................................................................................................................  
 
-     ....................................................................................................................................  
 
 

1p  30 Voor de buitendeur wordt gekozen voor een vochtregulerend verfsysteem. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Een verfsysteem dat 
A binnen meer en buiten minder vocht doorlaat. 
B binnen minder en buiten meer vocht doorlaat. 
C zowel binnen als buiten afsluitvoor vocht. 

 
 
2p  31 Een steiger van aluminium heeft nadelen ten opzichte van een steiger van hout. 

 Noem twee nadelen van een aluminium steiger. 
-    .....................................................................................................................................  
 
-    .....................................................................................................................................  
 
-    .....................................................................................................................................  
 

 
1p  32 De eerste verflaag op het verzinkte stalen balkonhek heeft een speciale functie. 

 Wat is die functie? 
 
.......................................................................................................................................... 
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DE WANDEN VAN DE HOBBYKAMER 
 
 

Twee wanden van de hobbykamer zijn van glad stucwerk, deze worden in een andere 
kleur geschilderd. 

 De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: 
 - vloer afdekken 
 - plinten afplakken 
 - wanden schilderen 
 - opruimen 
 - afval afvoeren 
 
 

1p  33 Welk afdekmateriaal is het meest geschikt om de vloer mee af te dekken? 
A oude kranten 
B plastic folie 
C spatkleden 
 
 

1p  34 Wanneer moet schilderstape verwijderd worden? 
A als de verf nog nat is 
B als de verf stofdroog is 
C als de verf doorgehard is 
 
 

1p  35 De muren worden met dispersieverf geschilderd. 
Welke verfsoort is een dispersie muurverf? 
A latex muurverf 
B synthetische muurverf 
C veegvaste muurverf 
 
 

1p  36  Waarmee wordt synthetische muurverf verdund? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  37 Met wat voor soort roller moeten de muren geschilderd worden? 
A kunstvachtroller 
B lamsvachtroller 
C mohairroller 
 
 

1p  38 Schilders brengen vaak twee lagen verf kruislings over elkaar aan. 
Waarom doen ze dat?  
A om de verf beter te laten vloeien 
B om de werkhouding te kunnen afwisselen  
C om een regelmatiger laagdikte te krijgen 
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1p  39 Wanneer je met een verfroller schildert moet je de verf op een rooster inrollen. 
 Waarom moet dit op een rooster? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

 
1p  40 Tijdens het schilderen kunnen er kwastkoppen in het schilderwerk ontstaan 

Hoe kun je dit voorkomen? 
A door de muur met de punten van de haren te schilderen 
B door de verf goed te verdelen over de muur 
C door de verf over de volle lengte van de muur door te strijken 
 
 

1p  41 Onderstaande kwast wordt gebruikt om plaatsen te schilderen die moeilijk bereikbaar zijn. 

 
Hoe wordt deze kwast genoemd? 
A hoekkwast 
B knikkwast 
C radiatorkwast 
 

 
1p  42 Na het schilderen wordt er opgeruimd.  

Bij welk afval horen de gebruikte tape en verfresten? 
A bouwafval 
B chemisch afval 
C huisafval 
 
 
KAMZORG 
 

1p  43 Het schildersbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, is ISO gecertificeerd. 
Wat betekent dat? 
A dat er duurzaam wordt gebouwd door het bedrijf 
B dat er gecertificeerd hout wordt gebruikt door het bedrijf 
C dat er goede samenwerking en controle is in het bedrijf 
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1p  44 Onderstaand symbool staat op het etiket van de verdunner. 
 

 
 
 

 Wat betekent het symbool in bovenstaande afbeelding? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 
1p  45 Wat betekent de afkorting KAM in KAM-zorg? 

A Kwaliteit, Arbeid en Milieuzorg 
B Kwaliteit, Arbo en Milieuzorg 
C Kwantiteit, Arbeid en Milieu 
 


