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 Meerkeuzevragen 

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

1p  1 Een schildersbedrijf moet een milieuvergunning hebben. 
In welke wet staat dat? 
A in de Wet Bodembescherming 
B in de Wet Gevaarlijke Stoffen 
C in de Wet Milieubeheer 
D in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
 

1p  2 Welke soort afval is het minst belastend voor het milieu? 
A gebruikte roerspanen 
B kitresten 
C papierbehang 
D vinylbehang 
 

1p  3 Wat betekent recyclen? 
A hergebruiken 
B milieuvriendelijk behandelen 
C verduurzamen 
D vernietigen 
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1p  4 Je ziet hieronder een tekening van een deur met de werkelijke maten erbij. 

De maten die je in de tekening opmeet zijn: 
Hoogte = 10 cm 
Breedte =   5 cm 

 
 
Op welke schaal is deze tekening gemaakt? 
A 1:20 
B 1:30 
C 1:40 
D 1:50 
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1p  5 In de afbeelding hieronder zie je een voorwerp met daarbij het vooraanzicht, 

bovenaanzicht en zijaanzicht. Eén van deze aanzichten is fout. 
Welk aanzicht is dat? 
 

 
 
 
A het vooraanzicht 
B het bovenaanzicht 
C het zijaanzicht 
 

BAZ 

VAZ ZAZ 



300008-666o 5 ga naar de volgende pagina 

 
Deze afbeelding hoort bij de vragen 6 tot en met 8. 
 
In de afbeelding hieronder zijn drie aanzichten van een voorwerp in de isometrische 
projectie weergegeven. 
 

 
 
 

1p  6 Met welk cijfer is vlak Q in het vooraanzicht aangegeven? 
A het cijfer 1 
B het cijfer 2 
C het cijfer 3 
 

1p  7  Hoeveel mm is maat F in het zijaanzicht? 
 

1p  8  Hoe groot is het blokje dat uit het grote blok is gehaald? 
 

1p  9 Op welke wijze wordt op een situatieschets het noorden aangegeven? 
Door middel van: 
A een zonnetje 
B een pijl 
C een 'N' 
D tekst 
 

1p  10 Welk soort zuur zit in ontweringswater? 
A azijnzuur 
B oxaalzuur 
C salpeterzuur 
D zoutzuur 
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1p  11 Hoogglanslak glanst soms na het schilderen nauwelijks. 

Welke twee oorzaken kan dat hebben? 
A De verflaag is te dik en de ondergrond te glad. 
B De verflaag is te dik en de verf is slecht verdeeld. 
C De verf is teveel verdund en de verf is slecht verdeeld. 
D De verf is teveel verdund en de ondergrond is te glad. 
 

1p  12 Wat is de naam van het oplosmiddel in afbijtmiddel? 
A methylon 
B methylpyrollidon 
C pyrothyl 
 

1p  13 Waarom wordt voor droog schuren gebruik gemaakt van open bestrooid schuurpapier? 
A De korrels van dit schuurpapier laten niet zo gauw los. 
B De korrels van dit schuurpapier blijven langer scherp. 
C Dit schuurpapier zit minder snel dicht. 
 

2p  14  Beschrijf precies hoe een afbrandföhn werkt. 
 

1p  15  Schrijf de naam op van een type vernis dat zeer slijtvast is en zeer goed bestand is 
tegen chemicaliën. 

 
1p  16  Waarmee kunnen watergedragen verflagen het beste worden geschuurd? 

 
1p  17 Welke maatregelen moet je nemen als je binnenshuis een polyesterproduct moet 

verwerken? 
A alleen ventileren 
B een koolstofmasker en veiligheidshandschoenen dragen 
C ventileren en veiligheidshandschoenen, koolstofmasker en bril dragen 
D een koolstofmasker en veiligheidshandschoenen dragen 
 

3p  18  Schrijf drie vulmiddelen op waarmee je gaatjes en naden kunt vullen bij verniswerk. 
 

1p  19 Wat is het gevolg als je een kozijn dat teveel vocht bevat met een afsluitend verfsysteem 
schildert? 
Je krijgt blaarvorming in de verflaag aan 
A de binnenzijde. 
B de buitenzijde. 
C de binnenzijde en buitenzijde. 
 

1p  20 Waardoor verliezen verflagen hun elasticiteit? 
A door de inwerking van regenwater 
B door de inwerking van ultraviolette straling 
C door inwerking van ozonstraling 
 

1p  21 Waarom moeten randen of hoekkanten van kozijnen altijd afgerond zijn? 
A Het is mooier. 
B Het geeft een betere afwatering. 
C Het bevordert een gelijkmatige laagdikte. 
D Het is gemakkelijker om te maken.  
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1p  22 In welke kleur gasfles wordt propaangas geleverd? 

A blauw 
B grijs 
C oranje 
D rood 
 

1p  23 Waarvoor dient de drukregelaar op een gasfles van afbrandapparatuur? 
A om de gasdruk terug te brengen tot werkdruk  
B om de zuurstoftoevoer te regelen 
C om het gas beter te laten verbranden 
D om lekkages te voorkomen 
 

1p  24 Wat houdt een BVCA-certificering in voor een bedrijf? 
A De werknemers hebben het diploma basisveiligheid. 
B De werknemers zijn verplicht milieuvriendelijk materiaal te gebruiken. 
C Het bedrijf gebruikt duurzame materialen. 
D Het bedrijf krijgt veiligheidsvoorschriften centraal aangeleverd. 
 

1p  25 Aan welke landelijk vastgestelde norm moet een trap voldoen? 
A MAC-norm 
B NEN-norm 
C PBM-norm 
D VOS-norm 
 

1p  26 Hoe groot is de sportafstand van schildersladders? 
A 200 mm 
B 250 mm 
C 300 mm 
D 350 mm 
 

1p  27 Welk type masker moet je gebruiken bij het verspuiten van verfmaterialen? 
A een fijnstofmasker 
B een grofstofmasker 
C een koolstofmasker 
D een P1-stofmasker 
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1p  28 Hieronder zie je de technische gegevens van een witte verf. 

 

 
 
Hoeveel liter van bovenstaande verf heb je nodig als je 45 m2 twee keer moet 
behandelen? 
A 3 liter 
B 4 liter 
C 5 liter 
D 6 liter 
 

1p  29 Transparante beitsen mag je alleen toepassen op hout uit bepaalde 
duurzaamheidsklassen. 
Welke twee duurzaamheidsklassen zijn dat? 
A I en II 
B I en III 
C II en III 
D III en IV 
 

1p  30 Met welke soort kit worden de haren in een goede lakkwast vastgezet? 
A met butyleenkit 
B met epoxykit 
C met polyurethankit 
D met siliconenkit 
 

2p  31  Schrijf twee maatregelen op die je aan het begin van de werkdag kunt nemen om je 
handen na het werk snel schoon te krijgen. 
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1p  32 Op het etiket van een stof staat het bovenstaande symbool afgebeeld. 
 Wat betekent dit symbool? 

 
1p  33 Een veel voorkomend gebrek in een houten ondergrond is een openstaande 

houtverbinding. 
Hoe moet je een openstaande houtverbinding herstellen? 
A open frezen, impregneren, vullen met tweekomponentenvulmiddel 
B open frezen, gronden, dichtmaken met stopverf 
C schoonmaken met een krabber, gronden, plamuren  
D schoonmaken met een krabber, dichtmaken met stopverf, plamuren 
 

1p  34 Op de afbeelding hieronder zie je een Engels model plamuurmes. 
 

 
 
Wat zijn drie kenmerken van dit plamuurmes? 
A palmhouten heft  - stug lemmet - messing ring 
B palmhouten heft  - stug lemmet - stalen ring 
C soepel lemmet - gesmede krop - messing ring 
D soepel lemmet - gesmede krop - stalen ring 
 

1p  35 HR++ glas is een soort glas met betere isolerende eigenschappen dan gewoon isolerend 
dubbel glas. Dat komt onder andere doordat er in de spouw van het glas een ander gas 
zit. 
Welk gas is dat? 
A argon 
B helium 
C koolzuurgas 
 

3p  36  In welke drie hoofdgroepen kunnen beglazingskitten worden ingedeeld? 
 

1p  37 Bij de fabricage van floatglas wordt gebruik gemaakt van een vloeibaar metaal.  
Welk metaal is dat? 
A messing 
B tin 
C zink 
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1p  38 In de afbeelding zie je een glasdrager. 

 

 
 
Voor welk werk mag je deze glasdrager niet gebruiken? 
A voor het verplaatsen van dubbel glas 
B voor het verplaatsen van enkel glas 
C voor het verplaatsen van gefigureerd glas 
 

2p  39 Bij het opmeten van glas moet rekening gehouden worden met de omtrekspeling. 
 Hoe groot moet de glasmaat van enkel glas zijn als de sponningmaat  

 1050 x 1545 mm is? 
 

1p  40 Waarom moeten oude lijmverflagen verwijderd worden als een muur overgeschilderd 
moet worden met een muurverf op basis van PVAc? 
A omdat lijmverf een slechte hechting geeft 
B omdat lijmverf gemakkelijk bladdert 
C omdat lijmverf gemakkelijk doorslaat 
D omdat lijmverf niet ademend is  
 

1p  41 Waarom wordt op een wand soms een voorstrijkmiddel aangebracht? 
A om de glans van de afwerklaag te verhogen 
B om de zuiging van de ondergrond tegen te gaan 
C om doorbloeden te voorkomen 
D om verkleuring van de afwerklaag te voorkomen 
 

1p  42 Wat is latex of tex voor een soort verf? 
A tweecomponentenmuurverf 
B lijmverf 
C muurverf op basis van alkydhars 
D muurverf op basis van PVAc 
 

1p  43 Met welk vulmiddel kunnen grindnesten en gietgallen in betonwerk buiten het beste 
gevuld worden? 
A cementmortel 
B epoxymortel 
C vulmiddel op basis van acrylaat 
D vulmiddel op basis van gips 
 

1p  44 Waarom moet je bij onderhoudswerk vochtkringen in de ondergrond eerst isoleren? 
A omdat verf hierop niet goed hecht 
B omdat de verflaag hierop gaat afbladderen 
C omdat deze vochtkringen waterdampdoorlatend blijven 
D omdat deze vochtkringen doorslaan 
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2p  45 Na het opbrengen van een sierpleister met een rvs-spaan wordt de structuur aangebracht 

met een kunststofspaan.  
 Waarom moet de structuur aangebracht worden met een kunststofspaan? 

 
1p  46 Een speciaal kleurenprogramma is beter geschikt voor het maken van een kleuradvies, 

dan een algemeen programma zoals bijvoorbeeld Paint. 
Waarom is een kleurenprogramma beter geschikt? 
Met een kleurenprogramma zijn 
A meer kleuren weer te geven. 
B (licht-)effecten weer te geven. 
C intense kleuren weer te geven. 
D betere afdrukken te maken. 
 

1p  47 Wat betekent ketenaansprakelijkheid? 
A De architect is verantwoordelijk voor de juiste communicatie tijdens de uitvoering van 

het werk. 
B Elke aannemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de schaft- en 

werkketen. 
C De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele werk. 
 
 

Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 
plinten aanbrengen  stukadoren elektrische bedrading 

trekken 
trap plaatsen deuren afhangen wastafels plaatsen tegels zetten 
glas plaatsen binnenkozijnen schilderen behangen buitendeuren schilderen 
plafonds schilderen gevelkozijnen schilderen  

 
3p  48 Hierboven zie je een gedeelte van een bouwplanning.  

Twee van de werkzaamheden staan te laat in het schema aangegeven, waardoor 
onnodige kosten worden gemaakt. 

 Welke twee werkzaamheden zijn dat? 
 Geef van elke werkzaamheid aan welke fout er gemaakt is. 

 
3p  49  Waarom wordt tegenwoordig meer prefab gebouwd en minder op de bouwplaats? 

 Noem drie redenen. 
 

1p  50 Welk gebouw behoort tot de utiliteitsbouw? 
A een vakantiehuisje 
B een woonhuis 
C een kantoor  
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1p  51  Wat betekent de afkorting DUBO? 

 
 
Onderstaande tekst hoort bij vraag 52. 
 
In een nieuwbouwplan worden drie scholen gebouwd. 
Bij school 1 wordt vooral gelet op het gebruik van minder milieubelastende materialen en 
energie. 
Bij school 2 wordt vooral gelet op het gebruik van materialen die zeer lang meegaan. 
Bij school 3 moeten de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. 
 
 

1p  52 Welke school wordt volgens DUBO-voorschriften gebouwd? 
A school 1 
B school 2 
C school 3 
 

1p  53 Waar moeten de aanvragen voor de aansluitingen op het gas- en elektriciteitsnet en de 
waterleiding ingediend worden? 
A bij de gemeente 
B bij de nutsbedrijven 
C bij de brandweer 
D bij de installatiebedrijven 
 

1p  54 Waarop moet een houtvochtmeter ingesteld worden? 
A op de houtsoort (groep) 
B op het vochtpercentage 
C op hard- of zachthout 
D op de tijdsduur van de meting 
 

1p  55 Welk instrument werkt volgens het tweetallig stelsel? 
A een elektronische laagdiktemeter 
B een analoge hygrometer 
C een digitale houtvochtmeter 
D een pneumatische schroevendraaier 
 

1p  56 Verffabrieken leveren meestal maar een beperkt aantal basiskleuren. Bij de groothandel 
worden de basiskleuren verwerkt tot eindkleuren. 
Waarom gebeurt dit? 
A Er is zo minder opslag bij de grossier nodig. 
B Er kan sneller geleverd worden aan de schilder. 
C Er kunnen meer kleuren gemaakt worden. 
D Er wordt minder afval geproduceerd. 
 

3p  57 Er zijn nu meer methoden beschikbaar om verf aan te brengen dan 70 jaar geleden. 
 Noem drie methoden om verf aan te brengen die 70 jaar geleden nog onbekend 

waren. 
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1p  58 Waarmee kan de alkaliteit in een vers gepleisterde muur gemeten worden? 

A met een hygrometer  
B met fluateringsmiddel 
C met indicatorpapier 
 

3p  59  Noem bij elk van de onderstaande metingen het instrument dat je moet gebruiken. 
 1 het meten van de dikte van de natte verflaag 
 2 het meten van de luchtvochtigheid 
 3 het bepalen van de mate van roest op een stalen ondergrond 
 


