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WOONKEUKEN  
 
Dit examen gaat over het uitbreiden van een keuken tot een woonkeuken. Hiervoor wordt 
aan de achtergevel van een bestaand woonhuis een stuk aangebouwd. 
Hieronder vind je de plattegrond van de situatie na de verbouwing. Het gedeelte met het 
woord woonkeuken erin is nieuw. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Een aannemer laat het schilderwerk door een onderaannemer uitvoeren. 
Wie moet de opzichter aanspreken als het schilderwerk niet in orde is? 
A de aannemer 
B de onderaannemer 
C de schilder 

 
1p  2 Voordat de schilder kan beginnen maakt hij een werkvoorbereiding. 

Wat volgt er na de werkvoorbereiding? 
A het werk aannemen 
B het werk controleren 
C het werk uitvoeren 
 

1p  3 Voordat het werk wordt opgeleverd vindt er een eindcontrole plaats. 
Wie voert er op een groot bouwwerk de eindcontrole uit? 
A de onderaannemer 
B de opzichter 
C de uitvoerder 
 
 
STALEN HOEKKOLOM 
 
De stalen hoekkolom van de woonkeuken wordt afgetimmerd. In de fabriek is hij 
behandeld met grondverf. Tijdens de bouw is die laag beschadigd. Hier en daar komt de 
roest er door heen.  
De schilder gaat de beschadigde plekken behandelen. Daarna voorziet hij de hele kolom 
van een roestwerende grondlaag. 

 
1p  4  Waarom wordt de stalen kolom, in de fabriek, in de grondverf gezet? 

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

1p  5 Bij staal kan roestvorming ontstaan.  
   Dit komt door vocht in combinatie met 

A koolzuur.  
B lage temperatuur. 
C zuurstof.

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  6 Staal wordt vaak bewerkt met roestwerende verf. 
Waardoor is deze verf roestwerend? 
doordat de verf 
A absorbeert 
B ademt 
C isoleert  
 

1p  7 Wat is de juiste werkvolgorde bij het voorbehandelen van de stalen hoekkolom? 
A ontvetten, ontroesten en stofvrij maken 
B schuren, stofvrij maken en ontroesten 
C stofvrij maken, schuren en ontvetten 

 
1p  8  Met welk handgereedschap ontroest de schilder deze stalen kolom? 

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

1p  9 Uit hoeveel verflagen bestaat het verfsysteem op staal minimaal? 
A één laag  
B twee lagen 
C drie lagen  

 
1p  10 Welke eigenschap moet de afwerklaag op metaal hebben?  

A dampdoorlatend 
B waterdicht  
C watervast 
 

1p  11 Waarom is het beter om bij twee verflagen de eerste laag iets lichter van kleur te houden? 
A daardoor krijgt de tweede laag een diepere kleur 
B daardoor zie je bij de tweede laag of alles goed geraakt is  
C daardoor hecht de tweede laag beter op de eerste  
 

1p  12 Welke laagdiktemeter gebruikt de schilder bij de gedroogde verflaag op een metalen 
ondergrond? 
A elektronische meter 
B laagdiktekam 
C micrometer 
 

1p  13 Staal is warmtegeleidend. 
Bij het schilderen van staal kan er condens onder de verflaag komen. 
Wanneer gebeurt dit? 
Als de temperatuur van de buitenlucht 
A lager is dan de temperatuur van het staal. 
B gelijk is aan de temperatuur van het staal. 
C hoger is dan de temperatuur van het staal. 

 
1p  14 Welk soort afwerklaag is het meest geschikt bij de behandeling van staal? 

A epoxyhars 
B olieverf 
C polyurethaanlak
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BOEIBOORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het houten boeiboord van de dakrand wordt dekkend geschilderd. Het bestaat uit 
onbehandeld, watervast verlijmd triplex van 18 mm. 
 

1p  15 Waarom behandelt de schilder het onbehandelde triplex eerst met een laag grondverf? 
A om de waterdamp door te laten 
B om een goede ondergrond te geven voor de volgende lagen 
C om te beschermen tegen ultraviolette straling 
 

3p  16  Maak het werkschema compleet voor het schilderwerk van het houten boeiboord. 
 Het wordt geschilderd met een acrylverfsysteem. 
 Vul de ontbrekende woorden in op de stippellijntjes. 
 
werkzaamheden  materialen gereedschap PBM's 

1 schuren en 
………………….
maken  

…………………………… ………………………. 
veiligheids-
handschoenen 
stofkapje 

2 gaten repareren
 en zo nodig 
 plamuren 

…………………………… ………………………. katoenen 
handschoenen 

3 schuren en 
stofvrij maken schuurpapier P..……….. ………………………. stofkapje 

4 overgronden …………………………… kwast / roller ……………………… 

5 …………………. 
 …………………. 

…………………………… ………………………. stofkapje 

6 aflakken  …………………………… ………………………. katoenen 
handschoenen 
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1p  17 Voor het plamuren gebruikt de schilder een Engels plamuurmes. 
Welke kenmerken heeft dit plamuurmes? 
A Het staal is overal even dik en het is stug in gebruik. 
B Het staal is overal even dik en is van een taaie kwaliteit. 
C Het staal is van dik naar dun uitgesmeed en is van een taaie kwaliteit. 
 

1p  18 Waarom brengt de schilder een watergedragen aflakverf vol aan? 
A voor een betere dekking 
B voor een betere hechting 
C voor een betere vloeiing 
 

1p  19 Wanneer ontstaan er kwaststrepen bij het aflakken? 
A als de verf niet goed verdeeld is 
B als de verf te dik aangebracht is 
C als er te lang in de verflaag gestreken is 
 

1p  20 Welke verfroller gebruikt de schilder voor grond- en alkydharsverven? 
A grove schuimroller 
B kortharige vachtroller 
C langharige vachtroller 
 
 
HEMELWATERAFVOER 
 
Naast de stalen kolom wordt een nieuwe pvc hemelwaterafvoer geplaatst. Deze wordt 
geschilderd in de kleur van de buitenkozijnen. 
 

2p  21  Welke twee voorbehandelingen heeft een nieuwe pvc hemelwaterafvoer nodig voordat 
deze geschilderd kan worden? 

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

1p  22  Noem de belangrijkste reden waarom een pvc hemelwaterafvoer wordt geschilderd. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
GLAS 
 
De ruit in het raamkozijn van de achtergevel is stuk en moet vervangen worden. 
 

1p  23 Waarin moet je oud glas voor hergebruik afvoeren? 
A in de glascontainer 
B in de puincontainer 
C in de vuilcontainer 
 

1p  24 Wat is een ander woord voor hergebruiken? 
A recyclen 
B renoveren 
C restaureren
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3p  25 De ruit in de achtergevel van de berging moet vervangen worden. 
 Maak hiervoor onderstaand werkschema af, door op de stippellijntjes de ontbrekende 

woorden in te vullen. 
 
werkzaam-
heden materialen gereedschappen / 

materieel PBM's 

1 werkplek 
 inrichten 

………………………... afvalemmer  

2 glaslatten 
 verwijderen 

 
hakmes 
 
…………………………. 

katoenen overall 
 
……………………………
 
……………………………
 
glashandschoenen 

3 glas 
verwijderen  

hakmes 
 
……………………….… 
 
…………………………. 

katoenen overall 
 
……………………………
 
……………………………
 
……………………………
 

4 sponning  
 schoon-

maken en 
stofvrij 

 maken 

 

hakmes 
 
………………………… 
 
…………………………. 
 

werkhandschoenen 
veiligheidsbril 

5 voorbehan-
delen 

………………………... …………………………. katoenen 
handschoenen 

6 glas 
plaatsen 

kit 
glas 
 
………………………... 
 
………………………... 

kitspuit  

7 glaslatten 
zetten  

nagels / schroeven 
 
………………………... 

glashamer / 
(schroef)boormachine 
…………………………. 

 

8 afwerken ………………………... 

 
…………………………. 
 
…………………………. 
 

 

9 opruimen  

afvalemmer 
 
…………………………. 
 

werkhandschoenen 
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1p  26 Stel dat er stopverf in de sponning zit. 
In welke richting moet je dit eruit hakken?  
A dwars op de houtdraad 
B met de houtdraad mee 
C tegen de houtdraad in 
 

1p  27 Met welke verf moet de sponning voor het plaatsen van het nieuwe glas worden 
voorbehandeld? 
A epoxyverf 
B grondverf 
C lakverf 
 

1p  28 Van welk materiaal is een condensprofiel gemaakt? 
A aluminium 
B staal 
C zink 
 

1p  29  Waarom zitten er gaatjes in het gootje van een condensprofiel? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  30 Het glas plaats je op steunblokjes. 
 Waar moet de schilder de steunblokjes in het raam  van de berging plaatsen? 

 Teken deze op de juiste plaats in onderstaande tekening. 
 
 
 
 
 
 

1p  31 Waarvoor dient celband bij het plaatsen van het glas? 
A om de glaslatten te laten hechten in de sponning 
B om de breedte van de kitnaad in te stellen 
C om vulling tussen glaslat en glas te krijgen 
 

1p  32 Het enkelglas van de berging wordt in kit geplaatst. 
Welke kit wordt hiervoor gebruikt? 
A acrylaatkit 
B butyleenkit 
C polyurethaankit 
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STENEN WANDEN 
 
Een buitenmuur van de berging wordt na de verbouwing een binnenmuur van de keuken. 
Deze wordt met afwasbare muurverf geschilderd. 
Voordat de wand geschilderd kan worden moet deze gerepareerd, schoongemaakt en 
voorbehandeld worden. 
 

1p  33 Op de muur wordt latexverf aangebracht. 
 Wat is een andere naam voor deze verf? 

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

1p  34 Wat verstaat de schilder onder viscositeit van de verf? 
A droogtijd 
B hechtkracht 
C vloeibaarheid 
 
 
SJABLONEREN 
 

3p  35 De binnendeuren worden gedecoreerd. De naam van het achterliggend vertrek wordt met 
sierletters op de deur aangebracht. Bijvoorbeeld bij de keuken het woord KEUKEN  
De letters moeten met sjabloneerfolie op de deuren worden aangebracht. 

 Maak hiervoor onderstaand werkschema af, door op de stippellijntjes de ontbrekende 
woorden in te vullen. 

 

werkzaamheden materialen gereedschappen / 
materieel PBM's 

1 reinigen ……………………… 

 
………………………………. 
 
……………………….……… 
 

rubberen 
handschoenen 

2 sjabloon maken sjabloneerfolie 

 
……………………….……… 
 
……………………….……… 
 
……………………….……… 
 

 

3 sjabloneerfolie 
/ papier 

 aanbrengen op 
 ondergrond  

……………………….. 
 
plakband 

 
……………………….……… 
 
……………………….……… 
 
……………………….……… 
 

 

4 verf 
aanbrengen ……………………... ……………………….……… katoenen  

handschoenen  

5 opruimen  ……………………….………  
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1p  36 Welk gereedschap is het meest geschikt om de letters uit te meten? 
A E-baak 
B liniaal 
C meetlint 
 

1p  37 De letters moeten precies horizontaal op de deur geschilderd worden. 
Welk gereedschap moet je gebruiken om dit uit te meten?  
A geodriehoek 
B liniaal 
C waterpas 
 

1p  38 Welke liniaal moet je gebruiken bij het uitsnijden van de letters bij de rechte stukken? 
A houten liniaal 
B metalen liniaal 
C papieren liniaal 
 
 
ARBO 
 

2p  39  Noem twee maatregelen die je zelf kunt nemen om rugklachten te voorkomen als 
schilder. 

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

1p  40 Waarom is het belangrijk dat je alleen ladders gebruikt met een CE keurmerk? 
Dan weet je zeker dat deze ladders 
A altijd veilig zijn. 
B goedgekeurd zijn. 
C handig zijn. 
 

1p  41 In het Bouwbesluit staan regels voor het bouwen opgesteld. 
Bijvoorbeeld dat je een nieuw te bouwen huis moet isoleren tegen warmte en kou. 
Waarom wordt er in het Bouwbesluit voorgeschreven dat een huis thermisch geïsoleerd 
moet worden? 
A Anders krijg je geen subsidie. 
B Dat is beter voor het milieu. 
C Dat voorkomt overlast met de buren. 
 

1p  42 Tijdens het opruimen worden de vloeren geveegd. 
Welke maatregel moet je nemen om het opstuiven van stof te beperken? 
A de ramen open zetten 
B de vloer besprenkelen 
C een stofkapje dragen 
 

1p  43 Bij het kiezen van bouwmaterialen wordt rekening gehouden met het milieu. 
 Noem één factor die bij de materiaalkeuze in het belang is van het milieu. 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  44 Met wie moet een leerlingschilder overleggen over problemen met zijn opleiding? 
A met de aannemer 
B met de leermeester 
C met de opzichter 
 

1p  45 Welke organisatie behartigt de belangen van de werknemers in de bouw? 
A de vakbond  
B het Centrum voor Werk en Inkomen (Arbeidsbureau) 
C het uitzendbureau  
 

1p  46  Waarom is het nodig dat je de vaktaal van de schilder leert kennen? 
 
..........................................................................................................................................  
 




