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Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en bijlagen. 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 24 mei
9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Dit examen gaat over het uitbreiden van een keuken tot woonkeuken. 
Hiervoor wordt aan de achterkant van een bestaand woonhuis een stuk aangebouwd. 
In de bijlagen vind je de bouwtekeningen en het bestek van deze verbouwing. 
 
 
SYSTEMATISCH WERKEN 
 

1p  1 Na de verbouwing werkt de schilder de nieuwe woonkeuken af. Als er tegelijk andere 
werkzaamheden worden uitgevoerd kan dat het schilderwerk beschadigen.  
Hoe kan de schilder dit voorkomen? 
A door het aflakken uit te stellen 
B door het maken van een planning 
C door na opleveren af te lakken 
D door na werktijd af te lakken 
 

2p  2 Wanneer de schilder oud schilderwerk controleert, maakt hij een inspectielijst. 
Hij gebruikt tekens om aan te geven hoe het schilderwerk er aan toe is. Bijvoorbeeld: 
(+)  = goed 
(-)   = slecht 

 Wat betekenen de onderstaande tekens? 
(0)   
(- -) 
 

1p  3 Wat wordt bedoeld met het totale energiegebruik van bouwmateriaal? 
De energie die het kost om het bouwmateriaal  
A aan te voeren, te bewerken en te beschermen. 
B te fabriceren, te gebruiken en af te voeren. 
C te slopen, af te voeren en te hergebruiken. 
D te winnen, te fabriceren en te vervoeren. 
 

1p  4 Waarom is het nodig om juist bij een bouwwerk in het centrum van een stad ook een 
logistieke planning te maken? 
A omdat de bewaking veel moeilijker is dan bijvoorbeeld op het platteland 
B omdat de opslag vaak beperkter is dan bijvoorbeeld op het platteland 
C omdat de wegen smaller zijn dan bijvoorbeeld op het platteland 
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BOUWTEKENINGEN 
 
Gebruik de bouwtekeningen in bijlage 2 en 3 voor het beantwoorden van de vragen 5 tot  
en met 9. 
 

1p  5 Aan welke zijde bevindt zich de uitbreiding van de woning? 
aan de 
A noordzijde 
B oostzijde 
C zuidzijde 
D westzijde 
 

1p  6  Op welke hoogte ligt de dakrand van het bestaande platdak? 
 

1p  7 Wat zijn de binnenwerkse maten (lengte x breedte x hoogte) van de woonkeuken? 
A 3300 x 3300 x 2410 mm  
B 3300 x 3300 x 2730 mm 
C 3600 x 3600 x 2410 mm 
D 3600 x 3600 x 2730 mm 
 

1p  8  Bereken met jouw antwoord uit de vorige vraag de inhoud van de woonkeuken in m3. 
 

1p  9  Bereken de hoogte van het kozijn in de achtergevel van de woonkeuken. 
 
 
HET BESTEK 
 
Gebruik zonodig het bestek in bijlage 1 voor het beantwoorden van de vragen 10 tot en 
met 14. 
 

1p  10 Wanneer moet het werk beginnen? 
A in juli 2004 
B in maart 2004 
C uiterlijk 30 dagen na de aanbesteding 
D uiterlijk 50 dagen na de aanbesteding 
 

1p  11 Waarom wordt er voor de tweede keer opgeleverd? 
A om de aannemer het meerwerk te laten uitvoeren en controleren 
B om de eigenaar de gelegenheid te geven om andere materialen te kiezen 
C om de kosten beter te kunnen verdelen 
D om te controleren of alle gebreken van de eerste oplevering zijn verholpen 
 

2p  12  Noem twee redenen waarom de vakman voor het opleveren eerst het werk zelf 
controleert? 

 
1p  13 De arbeidskosten bedragen € 264,00 exclusief BTW per dag. De BTW is 19%. Hoeveel 

bedragen de arbeidskosten inclusief BTW per dag? 
A €   213,84 
B €   283,00 
C €   314,16 
D €   316,14 



400012-1-716o 4 ga naar de volgende pagina 

1p  14 Wanneer heeft de aannemer recht op 45% van de bouwkosten? 
A als de nieuwbouw glasdicht is 
B bij de eerste oplevering 
C als de wanden gereed zijn 
D als de afwerking gereed is 
 
Gebruik het schema op de uitwerkbijlage voor de vragen 15, 16 en 17. 
 

3p  15 In het schema op de uitwerkbijlage staan de werkzaamheden en het aantal uren die voor 
de ruwbouw gepland zijn in willekeurige volgorde. 

 Geef in de eerste kolom met cijfers de juiste volgorde van de werkzaamheden aan. 
 

1p  16 Hoeveel manuren zijn er voor de fundering gepland?  
A 16 manuren 
B 24 manuren 
C 32 manuren 
 

2p  17  Hoeveel kost het gereedmaken en storten van de begane grondvloer aan loonkosten 
als één manuur € 42,50 kost. Schrijf de berekening op. 

 
1p  18 Hoeveel m³ beton is voor de fundering nodig als deze 7200 mm lang, 500 mm breed en 

300 mm hoog is. 
A   0,80 m³ 
B   1,08 m³ 
C   8,00 m³ 
D 10,80 m³ 
 
 
INDUSTRIALISERING EN AUTOMATISERING 
 

1p  19 Welk meetinstrument is geschikt voor het oploden van de nieuw te bouwen achtergevel? 
A een meetband 
B een pentagoonprisma 
C een theodoliet 
D een waterpasinstrument 
 

1p  20 Wat is het voordeel van automatisering voor bedrijven? 
A het bespaart energie 
B het bevordert de gezondheid 
C het is goedkoop 
D het is milieuvriendelijk 
 

1p  21 Welke technische installatie werkt voornamelijk met sensoren? 
A alarminstallatie 
B elektrische installatie 
C gasinstallatie 
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1p  22 Als de schilder schuurt met de schuurmachine is er sprake van energieomzetting. 
Wat voor energieomzetting vindt er plaats? 
A Elektrische energie wordt mechanische energie. 
B Mechanische energie wordt elektrische energie. 
C Mechanische energie wordt thermische energie. 
D Thermische energie wordt mechanische energie. 
 
 
ARBO 
 

1p  23 Volgens het Arbeidsbesluit voor jeugdigen van de Arbeidsinspectie mogen jongeren onder 
een bepaalde leeftijd niet met gevaarlijke stoffen omgaan. 
Waarom mag dit niet? 
A omdat ze beschermd moeten worden tegen gevaarlijke situaties 
B omdat ze nog niet de kennis kunnen hebben om met gevaarlijke stoffen te werken 
C omdat ze nog niet voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
 
 
KOZIJNEN 
 
In de linkerzijgevel van de nieuwe aanbouw komt een kozijn met vast glas. 
 
Gebruik de bouwtekeningen in bijlage 2 en 3 voor het beantwoorden van de volgende 
vraag. 
 

1p  24 Wat wordt de hoogte van het kozijn? 
A 1830 mm 
B 1840 mm 
C 1850 mm 
D 1860 mm 
 

1p  25 Het glas wordt met behulp van stelblokjes geplaatst. 
Van welke materialen kunnen stelblokjes gemaakt zijn? 
A hout of metaal 
B kunststof of hout 
C kunststof of metaal 
 

1p  26 De buitenwerkse maten van het kozijn zijn 700 x 1200 mm. 
Het kozijnhout is 67 x 114 mm. 
De sponning is 17 mm diep. 
Wat is dan de sponningmaat? 
A 600 x 1100 mm 
B 600 x 1400 mm 
C 650 x 1100 mm 
D 650 x 1400 mm 
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1p  27 Hieronder staat een afbeelding van een kitspuit. 
Welk onderdeel moet je bedienen om de kit uit de spuit te drukken? 

 
A onderdeel 1 
B onderdeel 2 
C onderdeel 3 
 

1p  28 In onderstaande afbeelding zijn de doorsneden getekend van 4 latten. 
Welke is de glaslat voor een onderdorpel? 
 

a b c d  
 
A doorsnede a 
B doorsnede b 
C doorsnede c 
D doorsnede d 
 

3p  29 In de oude achtergevel van het huis is een ruit gescheurd. 
De schilder moet deze ruit vervangen. 

 Maak in de uitwerkbijlage het werkschema af door op de stippellijnen de ontbrekende 
werkzaamheden, gereedschappen, materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen 
in te vullen. 

 
1p  30 In de nieuwe aanbouw wordt thermisch isolatieglas geplaatst. 

Met welk begrip heeft het woord thermisch te maken? 
A geluid 
B licht 
C vocht 
D warmte 

1 

3 

2 
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1p  31 Waar kan de schilder opzoeken wat voor soort glas er geplaatst moet worden in 

nieuwbouw? 
A in het bestek 
B in de gebruiksaanwijzing 
C in de planning 
D in de voorschriften 
 

1p  32 Met welk materiaal wordt de sponning na het schoonmaken voorbehandeld? 
A met grondverf 
B met ontvettingsmiddel 
C met terpentine 
D met thinner 
 

1p  33 Voordat de schilder het glas snijdt, maakt hij het glas op de snijplek schoon. 
Welk van onderstaande middelen gebruikt hij hier voor? 
A spiritus  
B terpentine 
C water 
 

1p  34 Waarin wijkt de glaslat van de onderdorpel af van andere glaslatten? 
De glaslat van de onderdorpel is 
A boller. 
B dikker. 
C holler. 
D schuiner. 
 
 
SCHILDEREN VAN DE KEUKEN 
 
De bestaande keukeninrichting wordt opnieuw geschilderd. De houten deurtjes en het 
houten blad worden blank gelakt. 
 

1p  35 Wat is het kenmerk van een transparant verfsysteem? 
A De pigmenten hebben een dekkend vermogen. 
B Er zitten weinig pigmenten en weinig vulstoffen in. 
C Je kunt het hout niet door de laag heen zien. 
D Het heeft geen kleur. 
 

1p  36 Welk soort schuurpapier is geschikt voor het schuren van de voorlaklagen? 
A P   80 
B P 120 
C P 220 
D P 320 
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Het bestaande schilderwerk van de keukenkastjes is licht beschadigd. Op enkele plaatsen 
is de verf tot op het hout weggesleten. 
 

1p  37 De schilder werkt eerst de licht beschadigde plekken bij. 
Welke handelingen moet hij voor het bijwerken verrichten? 
A ondergrond goed schuren, bijplamuren, reinigen, gronden en schuren 
B ondergrond goed schuren, bijplamuren, reinigen, schuren en gronden 
C ondergrond goed schuren, reinigen, bijplamuren, schuren en gronden 
D ondergrond goed schuren, reinigen, gronden, bijplamuren en schuren 
 

1p  38 Bijplamuren gebeurt met lakplamuur.  
Wat zijn de eigenschappen van lakplamuur? 
A De plamuurlaag droogt snel en geeft een dichte plamuurlaag. 
B De plamuurlaag geeft na het schilderen lichte doffe plekken. 
C De plamuurlaag is poreus en geeft daardoor een goede hechting. 
D De plamuurlaag is poreus en zuigt veel verf op. 
 

2p  39  Welke nadelen heeft het verwerken van te dunne verf? 
 Noem er twee. 
 
 
RADIATOREN 
 

2p  40 De bestaande radiatoren in de keuken worden opnieuw geschilderd. Ze zijn licht 
beschadigd. Ze worden voorbehandeld en afgelakt. 
Op de radiatoren zit wat roest. 

 Onder invloed van welke twee factoren ontstaat roest op het ijzer van de radiator? 
 

2p  41  Hoe moeten lichte roestplekken op de radiatoren verwijderd worden?  
 Noem zowel materiaal als gereedschappen. 
 

1p  42 Na de voorbehandeling van de radiator brengt de schilder een grondlaag aan. Daarna 
gaat hij in twee lagen aflakken. 
Welke verf gebruikt de schilder voor het aflakken? 
A acrylaatverf 
B alkydharsverf 
C epoxyverf 
D fosfaatverf 
 

1p  43 Welke kwast is het meest geschikt voor het schilderen met watergedragen verf? 
A een goed besleten varkensharen kwast 
B een kunststof kwast 
C een nieuwe varkensharen kwast 
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LAMBRISERING 
 
In de woonkeuken wordt een lambrisering geschilderd in pasteltinten. 
Daarop worden decoraties aangebracht. 
 

1p  44 Waarmee wordt de bovenkant van de lambrisering horizontaal uitgemeten? 
A jalonrichter 
B pentagoonprisma 
C schietlood 
D waterpas 
 

1p  45 Wat zijn pasteltinten? 
A bonte kleuren die met wit gemengd zijn 
B bonte kleuren die met zwart gemengd zijn 
C bonte kleuren die met grijs gemengd zijn 
D troebele kleuren die met grijs gemengd zijn 
 

2p  46 Om de decoraties aan te brengen maakt de schilder gebruik van sjabloonfolie. 
 Welke twee soorten sjabloonfolie zijn er? 

 
1p  47 Vroeger werden sjablonen met de hand gemaakt, nu gebeurt dit vooral met de computer. 

 Wat is voor bedrijven in de bouw een reden om dit met de computer te doen? 
 

einde 




