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Bij dit examen hoort een uitwerkblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 57 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
HOBBYKAMER  
 
 

 
 Isometrische projectie van de woning met dakkapel en garage 
 
 Eén van de kamers in bovenstaand huis krijgt de bestemming 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 garagedak wordt een verzinkt stalen hek geplaatst. 

 De kamer ga jij samen met een schilder afwerken. 
 

Twee belangrijke aspecten voor het aannemen van de verbouwing van de 
hobbykamer zijn: 

 - het vooraf bepalen van de kostprijs; 
 - het inplannen van de verbouwing tussen andere opdrachten. 
 
 

1p  1 Wanneer neemt de aannemer voor de eerste keer contact op met de schilder? 
A als al het timmerwerk klaar is  
B als hij begint met de verbouwing 
C nadat hij de opdracht voor de verbouwing heeft gekregen 
D voordat hij de offerte maakt  
 

1p  2 Bij welke afdeling van het aannemersbedrijf hoort het inplannen van het werk aan de 
dakkapel? 
bij de afdeling 
A bedrijfsorganisatie 
B personeelsbeleid  
C termijnbetalingen 
D werkvoorbereiding 
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1p  3 De aannemer houdt tijdens de uitvoering van het werk een aantal gegevens bij in een 
database. 
Welke gegevens zijn belangrijk voor de aannemer? 
A de besteding van de manuren 
B de verwerking van het bouwafval 
C het gebruik van het gereedschap 
D het gebruik van het materieel 
 

1p  4 Bij het stellen van het dakkapelkozijn wordt een waterpas met een luchtbel gebruikt. 
Sommige waterpassen hebben geen luchtbel. 

 Hoe weet de vakman dan dat zo’n waterpas zuiver waterpas ligt? 
Noem één mogelijkheid. 

 
1p  5 In onderstaande tabel staat de werkvolgorde voor het bouwen van een dakkapel. 

 

1 plaats bepalen 

2 dakpannen verwijderen 

3 gat in dakbeschot zagen 

4 kozijn plaatsen 

5 dakbalkjes met dakbeschot aanbrengen 

6 constructie zijwanden plaatsen 

7 wanden aftimmeren 

8  

 
Welke handeling ontbreekt bij 8? 
A kozijn aftimmeren  
B plafond aftimmeren  
C plafond schilderen 
 
 
BOUWSTIJLEN 
 

1p  6 Wat is een kenmerk van de Griekse bouwstijl? 
A architraven 
B korfbogen 
C rondbogen 
D spitsbogen 
 

1p  7 In welke rij staan de bouwstijlen in de juiste volgorde van tijd? 
A Gotiek, Romaans, Renaissance, Romeins, Grieks 
B Grieks, Romeins, Romaans, Gotiek, Renaissance 
C Romeins, Gotiek, Grieks, Renaissance, Romaans 
D Romeins, Romaans, Renaissance, Gotiek, Grieks 
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1p  8 Wat is een kenmerk van de Gotiek? 
A gedrongen bouw 
B grote ramen 
C kleine ramen 
D rondbogen 
 
 
ONDERHOUDSPLAN 
 

2p  9  Noem de twee partijen die een planmatig onderhoudscontract met elkaar sluiten voor 
het schilderwerk. 

 
2p  10 Bij planmatig onderhoud begint de schilder met het opzetten van een basisverfsysteem. 

 Noem nog twee activiteiten die bij planmatig onderhoud horen. 
 
 
RADIATOR SCHILDEREN 
 
De radiator in de hobbykamer wordt vervangen. 
 

1p  11 De nieuwe radiator is al in de fabriek van een verfsysteem voorzien. 
Op welke twee manieren kunnen radiatoren in de fabriek met verf worden behandeld? 
A door dompelen en lakgieten 
B door dompelen en met de roller 
C door elektrostatisch spuiten en met de mohairborstel 
D door poederspuiten en met de radiatorkwast 
 

1p  12 De radiator wordt opnieuw geschilderd. Er zit wat vliegroest op. 
Met welk handgereedschap kan vliegroest op de radiator worden verwijderd?  
A met een schuurpad 
B met een staalborstel 
C met roestoplosser 
D met schuurlinnen 
 

1p  13 Voor het overschilderen van de radiator wordt onder andere een DINcup gebruikt. 
Waarvoor dient de DINcup? 
A als doseerbeker in de kleurmengmachine 
B als strijkpot voor DINcup radiatorverf 
C voor het mengen van verf 
D voor het op de juiste spuitdikte brengen van verf 
 

2p  14  Aan welke twee eisen moet radiatorverf voldoen? 
 
 
DAKKAPEL 

 
1p  15 De wangen van de dakkapel zijn van watervast verlijmd triplex. 

Welk voordeel heeft dit triplex ten opzichte van niet watervast verlijmd triplex? 
A Het is beter bestand tegen houtrot. 
B Het is beter bestand tegen vocht. 
C Het is beter te verwerken. 
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1p  16 De dakkapel wordt geschilderd. 
 Met welk meetinstrument meet de schilder of het hout droog genoeg is om te 

schilderen? 
 
 
VERZINKT STALEN BALKONHEK 
 
Rondom het gedeelte van het garagedak dat grenst aan de hobbykamer komt een 
verzinkt stalen hek. 
 

1p  17 Het hek wordt in de fabriek voorgelakt. 
Wat doet men dan om de verf beter te laten hechten? 
A droog schuren 
B etsen 
C nat schuren 
D ontvetten 
 

1p  18 Wat is een voordeel van mechanische verfverwerking ten opzichte van handmatige 
verfverwerking bij het schilderen van grote voorwerpen? 
A besparing van tijd 
B besparing van verf 
C dunnere lagen 
D minder schadelijke stoffen 
 

2p  19 Het hek moet afgelakt worden. 
Op het uitwerkblad is een werkschema voor dit schilderwerk opgenomen. 
Het werkschema is niet volledig ingevuld. 

 Vul de ontbrekende gegevens in op het uitwerkblad. 
 

1p  20 Wat is de beste manier om de buitenzijde van het hek te schilderen? 
A op een ladder gaan staan die tegen het hek is geplaatst 
B op een rolsteiger gaan staan 
C vanaf het dak over het hek buigen 
 
 

Op het hek zijn vier verflagen aangebracht. 
De eerste laag heeft een droge laagdikte van 60 micrometer. 
Elke volgende laag heeft een laagdikte van 80 micrometer. 
De gewenste laagdikte is 320 micrometer. 

 
 

1p  21 Wat moet je in bovenstaand geval doen? 
A een extra laag primer aanbrengen 
B een extra tussenlaag aanbrengen 
C een extra deklaag aanbrengen 
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DE WANDEN VAN DE HOBBYKAMER 
 

1p  22 Bij het kiezen van de kleuren voor de hobbykamer moet je rekening houden met de 
contrastwerking die kleuren op elkaar hebben. 
Welk contrast ontstaat door zuiver wit naast zuiver zwart te zetten? 
A complementair contrast 
B koud-warm contrast 
C kwaliteit contrast 
D licht-donker contrast 
 
 
 Twee wanden van de hobbykamer zijn van glad stucwerk. 
 Je gaat ze in een andere kleur schilderen. 
 De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: 
 - de vloer afdekken 
 - de wanden repareren (indien nodig) 
 - de plinten afplakken 
 - de wanden voorstrijken (indien nodig) 
 - de wanden schilderen 
 - opruimen 
 - het afval afvoeren 
 
 

1p  23 Welk materiaal is het meest geschikt om de vloer af te dekken? 
A maskeerpapier 
B oude kranten 
C plastic folie 
D spatkleden 
 

1p  24 Gips is een agressief bindmiddel. 
Voor het verwerken van gips gebruik je plamuurmessen. 

 Van welk materiaal moeten deze plamuurmessen gemaakt zijn? 
 

1p  25 Nadat het gipsvulmiddel uitgehard is, ga je schuren. 
Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet je tijdens het schuren gebruiken? 
A gelaatsscherm 
B oordopjes 
C stofkapje 
D veiligheidsbril 
 

2p  26 Soms moet je voorstrijken om een beter resultaat te krijgen. 
 In welke twee situaties moet dat? 

 
2p  27 Je gaat de wanden voorstrijken. 

Op het uitwerkblad is een tabel opgenomen. 
 Vul in de tabel op het uitwerkblad het materiaal en het gereedschap in dat je nodig 

hebt om de wanden voor te strijken. 
 

3p  28 Bij het schilderen van een wand houdt de schilder een bepaalde werkvolgorde aan. 
Op het uitwerkblad is een denkbeeldige wand getekend, die verdeeld is in tien vakken. 

 Geef in elk vak met een cijfer (een tot en met tien) de werkvolgorde aan voor een 
rechtshandige schilder. 
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1p  29 Voor het schilderen van de binnenwanden gebruik je een dispersiemuurverf. 
Welke dispersiemuurverf is alleen geschikt voor binnenmuren? 
Verf op basis van 
A epoxyhars. 
B polyurethan. 
C polyvinylacetaat. 
D polyvinylacrylaat. 
 

1p  30 Welk soort roller moet je gebruiken voor een dispersiemuurverf? 
A een fijne schuimroller 
B een grove schuimroller 
C een kortharige mohairroller 
D een langharige vachtroller 
 

1p  31 Dispersiemuurverf droogt mat op. 
 Noem één oorzaak. 

 
1p  32 Verfrollers worden na gebruik schoongemaakt of weggegooid. 

 Waarom worden verfrollers vaak weggegooid in plaats van schoongemaakt? 
 

1p  33 Welke schildersmaterialen moeten als chemisch afval afgevoerd worden? 
A afgewerkt schuurpapier 
B afvalglas 
C verfresten 
 

1p  34 Om het plafond te schilderen gebruik je een steiger. 
 Welk soort steiger is hier afgebeeld? 
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GLAS PLAATSEN 
 

1p  35 Je gaat dubbelglas plaatsen in de dakkapel van de hobbykamer. 
 Welk soort kit moet je daarbij gebruiken? 

 
1p  36 Welk gereedschap moet je gebruiken bij het plaatsen van het dubbelglas? 

A kitspuit 
B ruitenlichter 
C tacker 
D vacuümglasdrager 
 

2p  37  Waarmee kun je de kitnaden glad afwerken?  
Geef twee voorbeelden. 

 
1p  38 Boven het binnendeurkozijn van de hobbykamer is het glas gebarsten. 

Er moet een nieuwe ruit op maat gesneden worden. 
Welke drie gereedschappen worden gebruikt om het glas op maat snijden? 
A glassnijhaak, gruistang, terpentine 
B glastang, duimstok, winkelhaak 
C merkstift, diamant, rolmaat 
D merkstift, glassnijder, glassnijhaak 
 

1p  39 Het glas boven de binnendeur wordt met glaslatten tussen twee lagen celband geplaatst. 
Hierbij wordt geen kit gebruikt. 
Hoe heet deze manier van beglazen? 
A droog beglazen 
B halfnat beglazen 
C nat beglazen 
D semi-droog beglazen 
 

1p  40 Je gaat het glas op een glassnijtafel snijden. 
 Noem één eis waaraan het oppervlak van de glassnijtafel moet voldoen. 

 
1p  41 De ruit in het dakkapelkozijn is van isolatieglas. 

Deze ruit is geplaatst volgens het principe van geventileerde beglazing. 
Welke ruimte moet dan worden afgekit? 
A de ruimte onder de ruit 
B de ruimte tussen de glasbladen 
C de ruimte tussen de glaslat en de ruit 
D de ruimte tussen de glaslat en de sponning 
 
 
VERVEN 

 
1p  42 Hoe moet high-solid verf worden verwerkt? 

A onverdund 
B 10% verdund 
C 20% verdund 
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1p  43 De vloer in de hobbykamer wordt met parketlak behandeld. 
Tot welke groep van verven behoort parketlak? 
A beitsen 
B Japanlakken 
C primers 
D vernissen 
 

1p  44 In de hobbykamer verwerk je watergedragen acrylaatlakverven. 
Tot welke soort behoren deze verven? 
A chemisch drogende verven 
B thermohardende verven 
C thermoplastische verven 
 

1p  45 Als je met watergedragen verf werkt moet je katoenen binnenhandschoenen dragen. 
Waarom moeten de binnenhandschoenen van katoen zijn? 
A Omdat je handschoenen anders aan je huid vast plakken. 
B Omdat katoen verfabsorberend is. 
C Omdat plastic handschoenen schadelijke stoffen bevatten. 
D Om de huid te laten ademen. 
 

1p  46 Nadat de verflaag is aangebracht begint het droogproces. 
Wat is de juiste volgorde van nat naar droog in dit droogproces? 
A vloeien, duimvast, stofdroog, nagelvast, doorgehard 
B vloeien, nagelvast, duimvast, stofdroog, doorgehard 
C vloeien, nagelvast, stofdroog, duimvast, doorgehard 
D vloeien, stofdroog, duimvast, nagelvast, doorgehard 
 

1p  47 Je schildert de deur van de hobbykamer. 
Deze moet eerst ontvet worden. 
Wat mag je hiervoor gebruiken? 
A sodawater 
B terpentine 
C thinner 
D wasbenzine 
 

1p  48 Wat gebeurt er als je lang doorstrijkt in een natte verflaag? 
A Dan droogt de verf niet goed. 
B Dan gaat de hechting van de verf achteruit. 
C Dan kun je de verf niet meer verdelen. 
D Dan vloeien de kwaststrepen niet meer weg. 
 
 
BUITENSCHILDERWERK 
 

2p  49 De dakkapel wordt geschilderd. 
 Wanneer moet je schuren, voor of na het reinigen? Motiveer je antwoord. 

 
1p  50 De deur naar het balkon is van merbau. 

Waarom moet merbau voor het schilderen worden ontvet? 
A  om de droging te bevorderen 
B  om de glans te behouden 
C  om de hechting te bevorderen 
D  om de vloeiing te bevorderen 
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1p  51 Voordat je het kozijn gaat schilderen moet je de scherpe kanten een beetje rondschuren. 
Waarom moet dat? 
Om te voorkomen dat er 
A gebarsten kanten ontstaan. 
B gebladderde kanten ontstaan. 
C schrale kanten ontstaan. 
D vette kanten ontstaan. 
 

1p  52 Welke verf gebruik je voor het buitenschilderwerk? 
A magere alkydharsverf 
B halfvette alkydharsverf 
C vette alkydharsverf 
 
 
ARBO 
 

1p  53  Wat betekent het bord in onderstaande afbeelding? 
 

 
 

1p  54 Je ziet dat een collega de voorgeschreven veiligheidsmiddelen niet draagt. 
Wat behoor je als eerste te doen? 
A Je laat het zo, hij moet het zelf maar weten. 
B Je loopt weg en licht je werkgever in. 
C Je weigert nog langer met hem samen te werken. 
D Je zegt vriendelijk dat hij de veiligheidsmiddelen moet dragen. 
 

1p  55 Bij het schilderen van de hobbykamer gebruik je een PBM om je luchtwegen te 
beschermen. 
Waartegen bescherm je de luchtwegen bij normaal binnenschilderwerk? 
A dampen 
B gassen 
C nevel 
D stof 
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Stel dat de verbouwing van de hobbykamer deel uitmaakt van een grote opdracht 
waarbij meerdere huizen worden verbouwd. 
Aan de verbouwing wordt door mannen en vrouwen gewerkt. 
Jouw baas plaatst tijdelijke voorzieningen voor zijn personeel. 

 
1p  56 Voor welke voorzieningen zal hij zeker moeten zorgen nu hij rekening moet houden met 

mannen en vrouwen? 
Hij zorgt voor aparte 
A PBM’s voor mannen en vrouwen. 
B schaftlokalen voor mannen en vrouwen. 
C toiletten voor mannen en vrouwen. 
D werkruimten voor mannen en vrouwen. 
 

1p  57 Na welke bouwfase van de verbouwing hoeft de aannemer geen rekening meer te houden  
met regen, harde wind en vorst? 
A als het gebouw glasdicht is 
B als het gebouw luchtdicht is 
C als het gebouw winddicht is 
 

einde 


