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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
Restauratie van een jaren '30-huis. 
 

 
 
In Veersepoort staat een oude villa. De villa is verkocht aan een bouwbedrijf. Het 
bouwbedrijf wil van de villa zijn kantoor maken. De villa krijgt daarom een opknapbeurt. 
 
 
BUITENWERK HOUT 
 
Als eerste moeten de gootoverstekken opnieuw geschilderd worden. 
 

1p  1 De oude verf wordt met afbijtmiddel verwijderd. 
Waarom moet je niet lang in een afbijtmiddel blijven strijken? 
A Dan slijt de kwast erg snel. 
B Dan verbruik je meer materiaal. 
C Dan verdampt het oplosmiddel te snel. 
 

1p  2 Bij het afbijten buiten moet je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Welke zijn dat? 
A koolstofmasker en rubberen handschoenen 
B veiligheidsbril en koolstofmasker 
C veiligheidsbril en rubberen handschoenen 
 

1p  3 Welk soort vulmiddelen moet je gebruiken om naden in buitenschilderwerk te vullen? 
A elastische vulmiddelen 
B plastische vulmiddelen 
C verhardende vulmiddelen 

A 
B 
C 
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5p  4 Hieronder zie je een werkschema voor het schilderen van de gootoverstekken. 
Er zijn in dit werkplan enkele handelingen, materialen en gereedschappen weggelaten. 

 Vul de ontbrekende gegevens op de stippellijnen in.  
 

 Handelingen Materialen Gereedschappen 

1 afbijten ........................................  krabber en kwast 

2 zonodig ontvetten ontvettingsmiddel spons en doeken 

3 zonodig nawassen schoon water spons 

4 schuren schuurpapier P150 schuurblok en stoffer 

5 repareren ........................................  plamuurmessen 

6 schuren  schuurpapier P150 schuurblok en stoffer 

7 naden vullen vulmiddel kitspuit 

8 .....................................  grondverf kwasten 

9 schuren  schuurpapier P180 schuurblokje en stoffer 

10 voorlakken  ........................................  kwasten 

11 schuren schuurpapier P ............  stoffer 

12 aflakken aflakverf kwasten of roller 

 
 
De buitendeuren moeten geschilderd worden. 
 

1p  5 Je moet de buitenzijde van de houten deur dekkend lakken. 
Welke roller is hiervoor het meest geschikt? 
A een grove schuimroller 
B een mohairroller 
C een natuurvachtroller 
 

1p  6 Wat zijn de twee belangrijke voordelen van een watergedragen verf ten opzichte van een 
terpentine verdunbare verf? 
Een watergedragen verf 
A droogt sneller en is minder milieubelastend. 
B droogt sneller en vloeit beter. 
C vloeit beter en is minder milieubelastend. 
 

1p  7 Je moet twee deuren schilderen. De ene deur met een alkydharsverf (niet-high-solid) en 
de andere met een high-solid verf. De natte lagen worden even dik opgebracht. 
Is er na droging verschil in dikte en zo ja welke is het dikste? 
A Ja, de alkydharsverflaag is het dikst. 
B Ja, de high-solid verflaag is het dikst. 
C Nee, er is geen verschil. 
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Je gebruikt een ladder. 
 

1p  8 Als je gaat pauzeren, ruim je de ladder op. 
 Waarom mag je nooit uitgeschoven ladders onbeheerd achterlaten? 

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

1p  9 Waarom mogen houten ladders nooit met een dekkende verf worden geschilderd? 
A Omdat je dan de gebreken in het hout niet meer kunt zien. 
B Omdat ze dan geen vocht op kunnen nemen zodat ze uitdrogen. 
C Omdat ze dan te glad worden om op te werken. 
 

2p  10 In de tuin van de villa staat een houten tuinhuisje. 
 

 
 
Op de tekening zie je het vooraanzicht van het tuinhuisje. Je moet de deur schilderen met 
buitenbeits. 

 Bereken de oppervlakte van de deur in m2.  
 Schrijf zowel de berekening als de uitkomst op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  11 De binnenkant van de wanden van dit huisje moet ook geschilderd worden. 
De totale oppervlakte hiervan is 40 m2. 
Het verbruik van de verf is 8 m2 / liter. 

 Bereken hoeveel liter verf je moet bestellen.  
 Schrijf zowel de berekening als de uitkomst op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
BUITENWERK STEEN 
 

1p  12 Op sommige plaatsen hebben de buitenmuren van de villa last van regendoorslag. 
Met welk materiaal kun je dit verhelpen? 
A met een fixeermiddel 
B met een sierpleister 
C met een siliconenproduct 
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1p  13 De buitenmuren worden wit geschilderd. Daarvoor wordt een ademend verfsysteem 
gebruikt.  
Wat wordt bedoeld met een ademend verfsysteem? 
Een verfsysteem waarbij 
A waterdamp niet door de verflaag kan en waterdruppels ook niet. 
B waterdamp niet door de verflaag kan en waterdruppels wel. 
C waterdamp wel door de verflaag kan en waterdruppels niet. 
D waterdamp wel door de verflaag kan en waterdruppels ook. 
 

1p  14 De trap voor de voordeur heeft betonschade. 
Waarmee kun je de betonnen trap schoonmaken? 
A met een airless spray 
B met een hogedrukreiniger 
C met een maskeerapparaat 
 

1p  15 Je moet de betonnen vloer in de hal repareren met een  
tweecomponenten-epoxyvulmiddel. 

 Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet je dan gebruiken? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
BINNENWERK STEEN 
 
De wanden van de gang moeten opnieuw worden geschilderd. 
 

1p  16 Hoe controleer je of de oude verflaag veegvaste muurverf is? 
A met een natte spons 
B met een stoffer 
C met plakband 
 

1p  17 Voor het schilderen moeten de muren met fixeermiddel worden behandeld. 
Waarom doe je dit? 
A om alkaliteit te neutraliseren 
B om poederende lagen vast te zetten 
C om vochtkringen te isoleren 
 

1p  18 Je schildert de muur met dispersiemuurverf. Dat lukt niet in één dag. 
 Hoe moet je de roller bewaren, zodat je de volgende dag snel weer verder kunt 

werken? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  19 Zijn restjes dispersiemuurverf chemisch afval? 
A alleen ingedroogde dispersiemuurverf is chemisch afval 
B alleen vloeibare dispersiemuurverf is chemisch afval 
C ja, dat is chemisch afval 
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Het plafond van het kantoor is door de stukadoor afgewerkt met schuurwerk. 
 

1p  20 Waaruit is schuurwerk samengesteld? 
A uit cement, gips en zilverzand 
B uit gips, kalk en cement 
C uit gips, kalk en zilverzand 
 

1p  21 Welk soort verf kun je het beste toepassen op het plafond in de hal? 
A acrylaatdispersieverf 
B epoxymuurverf 
C synthetische muurverf 
 
 
BINNENWERK HOUT 
 
Het onderste deel van de wand in de gang is afgewerkt met een hardhouten betimmering. 
Dit hout moet je vernissen. 
 

1p  22 Bij het schuren van het kale hout moet je opletten dat dit met de houtdraadrichting mee 
gebeurt.  
Wat is hiervan de reden? 
A Anders blijven de schuurkrassen door de vernislaag heen zichtbaar. 
B Dit is nodig voor een goede hechting. 
C Hierdoor ontstaat een vlakkere laag. 
 

1p  23 Je lakt de betimmering blank af. Hardhoutsoorten worden vaker blank afgewerkt dan 
zachthoutsoorten. 

 Waarom is dat zo? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  24 Welk soort plaatmateriaal wordt van dunne laagjes hout gemaakt? 
A hardboard 
B MDF 
C multiplex 
 
 
Ook de houten vloer in één van de kamers moet je vernissen. Hiervoor gebruik je 
watergedragen tweecomponentenvernis. 
 

1p  25 Wanneer kun je de kwasten die je hebt gebruikt de volgende dag nog eens gebruiken? 
A als je ze in terpentine bewaart 
B als je ze in water bewaart 
C als je ze uitspoelt met terpentine 
D als je ze uitspoelt met water 
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1p  26 Op de verpakking van de watergedragen tweecomponentenvernis zie je het onderstaande 
symbool afgebeeld. 
 

 
 

 Wat is hiervan de betekenis? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
De nieuwe deuren in het kantoorpand moeten lichtgeel geschilderd worden. In de fabriek 
zijn de deuren van grondverf voorzien.  
 

1p  27 Hoe wordt deze grondverf in de timmerfabriek meestal aangebracht? 
A met een kwast 
B met een roller 
C met een verfspuit 
 

1p  28 Eén deur is tijdens het transport ernstig beschadigd. 
Waarmee kun je sterk beschadigd binnenschilderwerk het beste vullen? 
A met een emulsieplamuur 
B met een gipshoudend vulmiddel 
C met tweecomponenten-reparatiepasta 
 

2p  29 Na het aanbrengen van de voorlaklaag schuur je deze laag. 
 Geef twee redenen waarom de verflaag geschuurd moet worden, voor je er de 

volgende laag over aanbrengt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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4p  30 Je ziet hier de opbouw van schuurpapier. 
 Geef de namen van de onderdelen 1 tot en met 4.  

 

 
 
1 = ....................................................................................................................................  
 
2 = ....................................................................................................................................  
 
3 = ....................................................................................................................................  
 
4 = ....................................................................................................................................  
 

1p  31 Waarom mag je een voorlaklaag niet met een schuurmachine schuren? 
Als je met een schuurmachine schuurt 
A krijg je meer schuurkrassen in de ondergrond. 
B schuur je gemakkelijk door de voorlaklaag heen. 
C zit het schuurpapier sneller dicht. 
 

1p  32 Naast schuurpapier wordt ook Scotch Brite vaak gebruikt om mee te schuren. 
 Welk soort verflagen kun je het best schuren met Scotch Brite? 

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

1p  33 Tenslotte worden de deuren afgelakt. 
Welke van de onderstaande kwasten is goed opgebonden voor het schilderen met 
lakverf? 
 

 
 

A 
 

B 
 

C 
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GLAS 
 
Het glas in alle gevelkozijnen moet vervangen worden door isolerend dubbelglas 
(HR++glas). 
 

1p  34 Waartegen isoleert HR++glas? 
A geluid en licht  
B kou en geluid 
C warmte en licht 
 

1p  35 Je moet het dubbelglas plaatsen met glaslatten. Een ruit is 1000 x 500 mm groot. 
 Wat is de oppervlakte van de glasplaat in m2? 

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

1p  36  Hoeveel meter glaslatten heb je nodig voor de ruit van 1000 x 500 mm? 
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  37 Je moet zorgen dat er bij het aflakken van de deur zo weinig mogelijk stof in de lak komt.  
 Noem drie maatregelen die je hiervoor moet nemen. 

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

1p  38 Waaruit bestaat de dikte van een isolerend dubbelglas-element? 
Uit de dikte van 
A de binnenplaat, de spouw en de kitrand. 
B de buitenplaat, de binnenplaat en de kitrand. 
C de buitenplaat, de binnenplaat en de spouw. 
 

1p  39 Waaraan kun je het eerst zien dat isolerend dubbelglas lek is? 
A Er ontstaan in de winter ijsbloemen tussen de ruiten. 
B Er zit condens tussen de twee ruiten. 
C Er zit vuil tussen de ruiten. 
 
 
Binnen is een tussenwand met kleine ruitjes. Deze ruitjes moeten vervangen worden door 
gefigureerd glas. 
 

1p  40 Je moet de ruitjes uit een grote glasplaat snijden. 
Daarvoor moet je een hoek van 90° op een glasplaat afschrijven. 
Welk gereedschap kun je daarvoor het beste gebruiken? 
A een glassnijduimstok 
B een glassnijhaak 
C een glassnijstok 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  41 Je moet veel ruitjes snel inkitten. 
Met welk gereedschap kun je dit het beste doen? 
A met een mechanische handkitspuit 
B met een pneumatische kitspuit 
C met plamuurmessen 
 

1p  42 Als je een mechanische kitspuit hebt gebruikt, moet je direct de druk van de kitkoker 
halen. 
Hoe doe je dat? 
A Je draait de spuitmond eraf. 
B Je draait een schroef in de spuitmond. 
C Je drukt het klemstuk achter de drukstaaf in. 
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