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 Meerkeuzevragen 

- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Tijdens het bouwen van een huis moet het bouwbedrijf zich houden aan de voorschriften 
in het bestek.  
Door wie wordt dit bestek gemaakt? 
A de architect 
B de opdrachtgever 
C het gemeentebestuur 
D het ministerie 
 

1p  2 Waarmee heeft de Arbowet vooral te maken? 
A afvalverwerking 
B arbeidsomstandigheden 
C kwaliteitszorg  
D milieuzorg  
 

1p  3 Teveel lawaai tijdens het werken beschadigt je gehoor onherstelbaar. 
Boven welke geluidssterkte moet gehoorbescherming gedragen worden? 
A boven 40 decibel 
B boven 80 decibel 
C boven 120 decibel 
D boven 160 decibel 
 

3p  4  Geef drie persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet dragen wanneer je een 
steiger op een bouwplaats opbouwt. 

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

1p  5 Een schilder werkt met een verf die schadelijk kan zijn voor zijn gezondheid. Daarom 
krijgt hij van zijn baas persoonlijke beschermingsmiddelen. Moet hij die persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken? 
A Ja, de schilder is wel verplicht ze te gebruiken. 
B Ja, of het moet erg lastig zijn om ze tijdens het werk te dragen. 
C Nee, de schilder is niet verplicht ze te gebruiken. 
D Nee, wanneer hij maar heeft aangegeven dat hij het risico zelf neemt. 
 

1p  6 Bij welke werkzaamheden moet een koolstofmasker gedragen worden? 
A bij het opbrengen van een epoxyverf 
B bij het opbrengen van een acrylaatverf 
C bij het schuren van een alkydverf 
D bij het schuren van hardhout 

A 
B 
C 
D
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1p  7 Er zijn groepen aanduidingsborden die aangeven hoe je veilig moet werken. 

Tot welke groep behoort een rond blauw bord met een wit symbool? 
A gebodsborden 
B mededelingsborden 
C verbodsborden 
D waarschuwingsborden 
 

2p  8 In de afbeelding hieronder zie je een bord. 
 

 
 Wat betekent dit bord? 

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

1p  9 Op het etiket van een verfbus kan staan: “deze verf is minder milieubelastend”.  
Wat betekent dat? 
A Deze verf bestaat uit twee componenten die niet verdund worden. 
B Deze verf droogt langzaam en er verdampen weinig vluchtige stoffen. 
C Deze verf is minder schadelijk voor mensen, planten en dieren. 
 

1p  10  Wat wordt verstaan onder de viscositeit van een verf? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  11 De werkvolgorde voor het opbrengen van een verfsysteem is in een werkschema 
aangegeven. De werkzaamheden schuren, afstoffen en reinigen zijn weggelaten. 
Wat is de juiste werkvolgorde? 
A gronden, plamuren, voorlakken en aflakken 
B gronden, voorlakken, plamuren en aflakken 
C plamuren, gronden, voorlakken en aflakken 
D voorlakken, plamuren, gronden en aflakken 
 

1p  12 Wat is bij onderhoudschilderwerk het meest geschikte ontvettingsmiddel? 
A cellulose-verdunning 
B St. Marc 
C wasbenzine 
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1p  13 Je collega gebruikt voor het schuren van een grondverflaag op nieuw hout  

schuurpapier P 320. 
Is dit de juiste grofheid voor het schuren van grondverf? 
A Ja, dat is goed. 
B Nee, dat is te fijn. 
C Nee, dat is te grof. 
 

1p  14 Oud binnenschilderwerk moet worden overgeschilderd.  
Wat is de eerste handeling die bij het voorbehandelen verricht moet worden? 
A losse verflagen verwijderen 
B naden open schrapen 
C schoonmaken en ontvetten 
D schuren of opruwen 
 

1p  15 Waarmee worden bij buitenschilderwerk aan gevelkozijnen de spijker- en schroefgaten 
gevuld? 
A met emulsieplamuur 
B met gipsvulmiddel 
C met tweecomponentenvulmiddel 
 

1p  16 Bij het gebruik van een ladder worden soms ladderschoenen gebruikt. 
Wat zijn ladderschoenen? 
A hulpstukken van rubber onder de ladderbomen 
B speciale veiligheidsschoenen voor het werken op een ladder 
C werkschoenen met een verstevigde zool 
 

2p  17 Een goede kwaliteit ladderboom van een houten ladder is meestal gemaakt van de 
houtsoort Oregon pine. 

 Welke twee belangrijke eigenschappen heeft Oregon pine? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  18 Waarom mag houten klimmateriaal niet dekkend worden geschilderd? 
A Door het gebruik zou de verflaag snel beschadigen. 
B Door het vochtig worden zou de verflaag snel afbladderen. 
C Hierdoor wordt het klimmateriaal te glad. 
D Hierdoor zijn eventuele gebreken niet meer te zien. 
 

1p  19 Waarom moet bij binnenschilderwerk een watergedragen verf gebruikt worden in plaats 
van een verf op basis van alkydhars? 
A De droogtijd is korter. 
B De kwaliteit van deze verf is beter. 
C De stoot- en krasvastheid is beter. 
D Er zitten minder vluchtige stoffen in. 
 

1p  20 Bij binnenschilderwerk kun je een bouwsteiger of een kamersteiger gebruiken.  
 Schrijf een belangrijk voordeel op van een kamersteiger. 

 
.......................................................................................................................................... 
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1p  21 Wat is het nadeel van het gebruik van watergedragen verf bij buitenschilderwerk? 

A Bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd te lang. 
B Deze verf sluit na droging de ondergrond teveel af. 
C Na droging is de verflaag weer oplosbaar in water. 
D Na droging van deze verflaag is de kans op houtrot groter. 
 

1p  22 Bij buitenschilderwerk moet de ondergrond uitgevlakt worden met een 
tweecomponentenvulmiddel. 

 Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet je hierbij gebruiken? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  23 Bij het afbranden van oude verflagen hou je verfresten over. 
 Wat voor soort afval is dit? 

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

1p  24 Het buitenschilderwerk van gevelkozijnen met een te hoge vochtigheid is afsluitend 
geschilderd. 
Wat is daar het gevolg van? 
A De verf gaat afpoederen. 
B De verf gaat barsten.  
C De verf gaat bladderen.  
D De verf krijgt blaren. 
 

1p  25 Je moet vanaf een ladder de oude verflagen van een buitenraam afbranden.  
Hoe heet het gasflesje dat je voor dit werk moet gebruiken? 
A butaanflesje 
B karweiflesje 
C reparatieflesje 
 

1p  26 Welke plamuursoort moet vorstvrij bewaard worden? 
A celluloseplamuur 
B lakemulsieplamuur 
C lakplamuur 
D polyesterplamuur 
 

1p  27 Welk type schuurkorrel wordt voor een goede kwaliteit schuurpapier gebruikt? 
A amaril 
B flint 
C glasparel 
D siliciumcarbide 
 

1p  28 Een bindmiddel is een belangrijke grondstof van een verf. 
In welke regel worden alleen bindmiddelen genoemd? 
A alkydhars, epoxyhars, acrylaatdispersie 
B alkydhars, titaanwit, polyurethan 
C chloorrubber, siccatief, epoxyhars 
D chloorrubber, zwaarspaat, acrylaatdispersie 
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1p  29 Welke haarsoort wordt gebruikt in een goede kwaliteit schilderskwast? 

A marterhaar 
B paardenhaar 
C runderoorhaar 
D varkenshaar 
 

1p  30  Voor welk type verf gebruik je schuimrollers met een mohair toplaag? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  31 Voor je glas gaat zetten moet je ook controleren of het raam haaks is. 
Hoe moet je controleren of een raam haaks is? 
A door de beide diagonalen te meten 
B door de breedte en hoogte op twee plaatsen te meten 
C door voor het zetten de ruit te passen 
 

1p  32 De sponningmaat van een raam is 630 x 480 mm. 
Hoe groot is de glasmaat? 
A 620 x 470 mm 
B 625 x 475 mm 
C 628 x 478 mm 
 

1p  33 Welke kitsoort wordt gebruikt bij het plaatsen van een grote ruit van circa 4 m2? 
A acrylaatkit 
B butyleenkit 
C polysulfidekit 
D polyurethankit 
 

3p  34  Schrijf drie belangrijke eigenschappen op van een beglazingskit.  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  35 Hoeveel steunblokjes plaats je onder een ruit? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

1p  36 Van welke harde metaalsoort worden de snijwieltjes in een rolglassnijder gemaakt? 
A van diamantstaal 
B van edelstaal 
C van oxystaal 
D van widiastaal 
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2p  37 Van een 3 mm dikke ruit moet een strookje van 5 mm afgebroken worden.  

 Welke twee gereedschappen zijn hiervoor het meest geschikt? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

2p  38 In een huiskamer zijn de wanden in fijn schuurwerk afgewerkt. 
 Waaruit is fijn schuurwerk samengesteld? 

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

2p  39  Hoe ziet fijn schuurwerk er uit? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  40 Welk soort sierpleister bevat ronde kwartskorrels? 
A groefeffectpleister 
B natuursteenputz 
C spachtelputz 
D spuitpleister 
 

1p  41  Hoe wordt een wand van blauwpleisterwerk meestal afgewerkt? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  42 Een zuigende binnenmuur moet met een dispersiemuurverf worden geschilderd.  
Met welk product moet de muur voorgestreken worden om de zuiging op te heffen? 
A een hechtgrond 
B een impregneermiddel 
C een isolatiemiddel 
D een voorstrijkmiddel 
 

1p  43 De betonnen voorgevel van een winkel moet worden overgeschilderd met een 
dispersiemuurverf. 
Waarmee kunnen de kleine beschadigingen worden gerepareerd? 
A met emulsieplamuur 
B met epoxyplamuur 
C met gipsplamuur 
D met lakplamuur 
 

1p  44 Welke muurverf wordt ook wel synthetische muurverf genoemd? 
A alkydharsmuurverf 
B chloorrubbermuurverf 
C dispersiemuurverf 
D veegvaste muurverf 



300008-664o* 8 ga naar de volgende pagina einde 

 
1p  45  Welk type muurverf verzeept door alkaliën? 

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

1p  46  Noem één voordeel van het verfspuiten met een HVLP- spuitpistool. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 


