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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
HOUT  
 

1p  1 Van welke boom is vurenhout afkomstig? 
A beuk 
B eik 
C fijnspar 
D kastanje 
 

1p  2 Welke drie omstandigheden versnellen het houtrotproces? 
A hoge houtvochtigheid, weinig luchtcirculatie, temperatuur van 10° Celcius 
B hoge houtvochtigheid, weinig luchtcirculatie, temperatuur van 20° Celcius 
C lage houtvochtigheid, veel luchtcirculatie, temperatuur van 15° Celcius 
D lage houtvochtigheid, veel luchtcirculatie, temperatuur van 25° Celcius 
 
 
VOORBEHANDELEN 
 

1p  3 Een houtvochtmeter moet bij gebruik eerst worden ingesteld op de houtsoort. 
 Geef een reden waarom dit moet. 

 
1p  4 Wat is voorbehandelen van de ondergrond? 

A alle handelingen voordat je de aflaklaag aanbrengt 
B alle handelingen voordat je de eerste verflaag aanbrengt 
C een geschikt verfsysteem en de juiste verf uitkiezen 
D het werk afschermen tegen weersinvloeden 
 

1p  5 Bij onderhoudsschilderwerk aan binnendeuren moeten kleine beschadigingen worden 
bijgewerkt en overgelakt. 
Waarmee moet je beginnen? 
A met bijgronden 
B met bijplamuren 
C met ontvetten 
D met schuren 
 

1p  6 Welk vulmiddel is het meest geschikt voor het vullen van beschadigingen in 
buitenschilderwerk? 
A epoxyvulmiddel 
B kneedbaar hout 
C polyester vulmiddel 
D vulmiddel op basis van gips 
 

2p  7  Noem twee verschillen tussen een Engels en een Duits plamuurmes.  
 Vul hiervoor het schema op de uitwerkbijlage in. 
 

1p  8 Welke plamuursoort bevat water? 
A epoxyplamuur 
B lakemulsieplamuur 
C polyesterplamuur 
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1p  9 Waarom mag een dekkende laag emulsieplamuur niet in één bewerking worden 
opgebracht? 
A De plamuur gaat dan snel barsten. 
B De plamuur hecht dan onvoldoende. 
C De plamuurlaag hardt dan onvoldoende door. 
D De plamuurlaag wordt dan niet mooi vlak. 
 
 
BETON 
 

1p  10 Waardoor ontstaan gietgallen in beton? 
A door een te snelle droging van het beton 
B door een verkeerde samenstelling van het beton 
C door het gebruik van te veel water bij het samenstellen van beton 
D door vorming van luchtbellen tijdens het storten van beton 
 

1p  11 Nieuw beton wordt soms gecontroleerd met een strookje indicatorpapier. 
Wat controleert men met indicatorpapier? 
A betonrot 
B de zanderigheid 
C de zuurgraad ofwel pH-waarde 
D het vochtgehalte 
 

1p  12 Voordat beton geschilderd wordt, moet de aanwezige ontkistingsolie worden verwijderd. 
Waarom moet dat? 
Omdat door de ontkistingsolie 
A de elasticiteit van de muurverf minder wordt. 
B de muurverf niet zo goed hecht. 
C de muurverf verkleurt. 
D de verflaag bont opdroogt. 
 

1p  13 Van een betonnen balkon zijn stukken beton afgebrokkeld. 
Welk vul- of reparatiemiddel is het meest geschikt om deze beschadigingen te repareren? 
A epoxymortel 
B gipsvulmiddel 
C kalkmortel 
D polyestervulmiddel 
 

1p  14 Verschillende soorten mortel drogen op verschillende wijze. 
Op welke wijze droogt epoxymortel? 
A door een reactie tussen de beide componenten 
B door het opnemen van waterdamp uit de lucht 
C door opname van zuurstof tijdens het droogproces 
D door verdamping van oplos- en verdunningsmiddelen 
 

1p  15 Bij het opnieuw schilderen van het betonnen balkon moet de oude verflaag zeer grondig 
schoongemaakt worden. 

 Waarmee gaat dit het beste? 
 

2p  16 Een betonnen kolom moet worden geschilderd met een schrobvaste (watervaste) 
muurverf. 

 Noem twee soorten muurverf die bestand zijn tegen sterke alkaliën in vers beton. 
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BINNENMUREN 
 

3p  17 Een onbeschadigde binnenmuur moet geschilderd worden met een muurverf op basis van 
acrylaat. Op de oude ondergrond is een poederende veegvaste muurverf aanwezig. 

 Maak een werkschema voor het schoonmaken en opnieuw schilderen van deze 
binnenmuur. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 

 
1p  18 Waarmee moeten de naden van gipskartonplaten worden dichtgemaakt voordat deze 

binnenwand kan worden afgewerkt? 
A met cementmortel 
B met epoxymortel 
C met gipshoudend vulmiddel 
D met kalkpleister 
 
 
SPUITEN 
 

1p  19 Bij het verspuiten van een muurverf wordt een drukvat gebruikt. 
Waarvoor dient een drukvat? 
A om de verf onder druk te zetten 
B om samengeperste lucht op te slaan 
C om samengeperste lucht te leveren 
D om verf te vernevelen 
 
 
VERF 
 

1p  20 Welk voordeel heeft een high-solidverf ten opzichte van een verf op basis van alkydhars? 
High-solidverf 
A droogt sneller. 
B hecht beter. 
C is gemakkelijker te verwerken. 
D is minder milieubelastend. 
 

1p  21 Wat is het verdunningsmiddel voor een acrylaatdispersieverf? 
A terpentine 
B thinner 
C wasbenzine 
D water 
 

1p  22 Wat wordt bedoeld met de potlife van een aangemaakte tweecomponentenverf? 
A de tijd dat de verf in de bus kan worden bewaard 
B de tijd die de verf nodig heeft om te drogen 
C de tijd die nodig is voor het mengen van de verf 
D de tijd waarin deze verf kan worden verwerkt 
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1p  23 Tijdens een periode met zeer strenge vorst heeft een schilder verschillende bussen 
lakverven in een onverwarmde loods laten staan.  
Welk soort lakverf is bevroren en niet meer te gebruiken? 
A de lakverf op basis van alkydhars 
B de lakverf op basis van chloorrubber 
C de lakverf op basis van epoxy 
D de lakverf van kunstharsdispersie op basis van acrylaat 
 

2p  24 Een schilder moet drie liter tweecomponentenverf aanmaken in de mengverhouding 
stamlak : verharder van 5 : 1. 

 Hoeveel liter stamlak en hoeveel liter verharder moet hij bij elkaar doen? 
 

1p  25 Welke twee verfrollers worden gebruikt bij het aanbrengen van een lakverf? 
A mohairroller en fijne schuimroller 
B mohairroller en grove schuimroller 
C vachtroller en fijne schuimroller 
D vachtroller en grove schuimroller 
 

1p  26 Een deur moet in matlak worden afgelakt. 
 Waarom moet er met een glanslak worden voorgelakt? 

 
1p  27 Wat is de oorzaak van het ‘schroeien’ van een lakverflaag? 

A er is een te dikke laklaag aangebracht 
B er is een te dunne laklaag aangebracht 
C er is in de volle zon gelakt 
D er is niet voorgelakt 
 
 
KLEUREN EN PIGMENT 
 

3p  28  Welke kleuren moet je mengen om de volgende kleuren te krijgen: groen, oranje en 
violet.  

 Vul hiervoor de tabel op de uitwerkbijlage in. 
 

1p  29 Welke eigenschappen geeft het pigment aan een verflaag? 
A dekking en droging 
B glans en schuurbaarheid 
C kleur en dekking 
D vloeiing en kleur 
 

1p  30 Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet een schilder buiten gebruiken bij het 
verwerken van epoxyverf? 
A een gesloten overall 
B een stofmasker 
C een veiligheidsbril 
D veiligheidshandschoenen 
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VEILIGHEID EN MILIEU 
 

3p  31  Noem drie veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat je ladder op een gladde vloer 
kan wegglijden. 

 
2p  32 Bij het werken op grote hoogte met een hangbrug moet een valbeveiliging gebruikt 

worden. 
 Noem twee onderdelen waaruit een goede, draagbare valbeveiliging bestaat. 

 
1p  33 Bij welke drie werkzaamheden moet je veiligheidshandschoenen dragen? 

A bij ontvetten, schuren en werken met afbijtmiddel 
B bij ontvetten, werken met afbijtmiddel en werken met tweecomponentenverf 
C bij schuren, werken met afbijtmiddel en werken met acrylaatlak 
D bij werken met afbijtmiddel, slijpen van tweecomponentenverf en ontvetten 
 

1p  34 Het VOS-besluit is een door de overheid (VROM) erkend en gepubliceerd besluit.  
Waar is VOS een afkorting van? 
A Verspreiding Ozon aantastende Stoffen 
B Vluchtige Organische Stoffen 
C Voorschriften Ozon aantastende Stoffen 
 
 
GLAS 
 

2p  35  Welke twee persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt bij het 
uitkappen van een kapotte ruit? 

 
1p  36 Van welke metaalsoort is een hakmes gemaakt? 

A van een legering van aluminium en staal 
B van een legering van messing en staal 
C van gehard staal 
D van roestvast staal 
 

1p  37 Welke glassoort kun je zelf niet snijden? 
A draadglas 
B figuurglas 
C floatglas 
D gehard glas 
 

2p  38 Bij het verplaatsen van een ruit gebruik je vaak glaszuigers.  
Vóórdat je de glaszuigers plaatst, moet je op twee punten zeer goed letten. 

 Welke twee punten zijn dit? 
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1p  39 Hoe noem je het systeem waarbij celband wordt gebruikt bij het glaszetten? 
A celbandsysteem 
B droog beglazingssysteem 
C drukvereffenend systeem 
D gekit beglazingssysteem 
 

1p  40 Hoeveel graden moet het afschot (= hoek a) van de onderdorpel en glaslat zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 15 graden 
B 30 graden 
C 45 graden 
D 90 graden 
 

1p  41 Tussen een glaslat en de onderdorpel van een kozijn moet 4 mm ruimte zitten. 
Waarvoor dient die tussenruimte? 
A De glaslatten kunnen hierdoor gemakkelijker aangebracht worden. 
B De schilder moet de kopkanten van de glaslatten goed kunnen inschilderen. 
C De schilder moet hierin kit kunnen aanbrengen voor een goede afdichting. 
 

1p  42 Nadat een grote ruit in een kozijn is geplaatst moet deze 'gesteld' worden omdat de 
omtrekspeling rondom hetzelfde moet zijn.  

 Met welk gereedschap moet een ruit gesteld worden? 
 

1p  43 Waarmee wordt bij kunststofkozijnen de ruimte tussen de sponning en de ruit afgedicht? 
A met een kunststofstrip 
B met een rubberstrip 
C met polysulfidekit 
D met stopverf 
 

 
a 
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NIEUWBOUW 
 

1p  44 Hieronder zie je een aantal eisen ten aanzien van nieuwbouwwoningen.  
 
 

EISEN TEN AANZIEN VAN NIEUWBOUW 
− maximale bebouwing van een perceel = 60 % 
− hoogte van de bebouwing mag maximaal 2 bouwlagen + de kap zijn 
− oppervlakte van bijgebouwen mag maximaal 1/8 van de hoofdbebouwing 

zijn
 
 
Door wie worden deze eisen gesteld? 
A door de aannemer 
B door de architect 
C door de gemeente 
D door het kadaster 
 

1p  45 Er moet beslist worden wie de huizen mag bouwen. Dat betekent dat de bouw moet 
worden aanbesteed.  
Welke twee soorten aanbestedingen zijn er? 
A onderhandse en openbare 
B onderhandse en zakelijke 
C openbare en gesloten 
D openbare en zakelijke 
 

1p  46 Bij de aanbesteding maakt een aannemersbedrijf een offerte. Daarin staat voor hoeveel 
geld het bedrijf de woningen wil bouwen.  
Wie stelt voor het aannemersbedrijf de offerte op? 
A de calculator 
B de opzichter 
C de secretaris 
D de uitvoerder 
 

1p  47 Een aannemer maakt voor de bouw een planning. Daarbij is het belangrijk dat de 
medewerkers, het materiaal en de apparatuur op het juiste moment op de juiste plaats 
zijn.  
Hoe wordt deze planning genoemd? 
A commerciële planning 
B economische planning 
C financiële planning 
D logistieke planning 
 

1p  48 Wanneer je een huis gaat bouwen, moet je beginnen met het leggen van de fundering.  
Andere onderdelen in het bouwproces zijn in willekeurige volgorde: afbouw, dak, gevels, 
ruwbouw. 

 Zet deze onderdelen in de juiste volgorde achter elkaar. 
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1p  49 In een bouwplanning is het belangrijk om een aantal controlemomenten aan te geven. 
Welke momenten zijn het meest zinvol? 
controle na het gereedkomen van: 
A ruwbouw - afbouw - metselwerk 
B ruwbouw - afbouw - schilderen 
C vloeren leggen - stucadoren - metselwerk 
D vloeren leggen - stucadoren - schilderen 
 

3p  50 Er moet een kleurontwerp voor de hieronder afgebeelde woningen worden gemaakt. 
 

 
 

 Noem drie aspecten waarmee rekening gehouden moet worden.  
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Hieronder zie je een bouwtekening van een woning. 
 

 
 

1p  51 In het bestek staat dat er licht eiken binnendeuren in de woning moeten komen.  
Deze moeten besteld worden.  
Hoeveel binnendeuren moeten er volgens de bouwtekening besteld worden? 
Tel de kastdeuren niet mee! 
A 2 
B 4 
C 6 
D 8 
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1p  52 Je moet het plafond van slaapkamer 2 schilderen. 
Wat zijn hiervan de afmetingen? 
A 3040 x 2043 mm 
B 4437 x 2055 mm 
C 4630 x 5400 mm 
 

1p  53 Een particulier laat een onderhoudsplanning maken voor het woonhuis. 
Welk deel van het huis zal het eerst aan onderhoud toe zijn? 
A de gemetselde buitenmuren 
B de houten gevelkozijnen 
C de zinken dakgoten 
D het pannendak 
 
 
EEN BESTAAND HUIS 
 

1p  54 Je gaat een bestaand huis kopen. Je wilt precies weten wat het bijbehorende 
grondoppervlak is.  
Waar kun je deze gegevens opvragen? 
A bij de gemeente 
B bij de huidige bewoner 
C bij de provincie 
D bij het kadaster 
 

1p  55 Door wie wordt de koop van een perceel wettelijk vastgelegd? 
A door de gemeente 
B door de notaris 
C door het kadaster 
D door het nutsbedrijf 
 
 
METEN 
 

1p  56 Wat is een voorbeeld van een elektronisch apparaat? 
A een analoge barometer 
B een digitale laagdiktemeter 
C een kwikthermometer 
 

1p  57 Hoe noemt men het exact instellen van het nulpunt van een meetapparaat? 
A afstellen 
B ijken/kalibreren 
C opwaarderen 
D programmeren 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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ICT 
 

1p  58 Door automatisering is veel werk sneller uit te voeren. 
Voor welk werk is dit het meest van toepassing? 
A houtvochtmeting 
B nacalculatie 
C voorbehandeling 
 

1p  59 Wat is downloaden? 
A informatie van internet opslaan/binnenhalen 
B snel van stukje tekst wisselen 
C zoeken in een soort digitale kaartenbak 
D zoeken van informatie op internet 
 

1p  60 Een schilder moet een brief schrijven.  
Welk computerprogramma is daarvoor het meest geschikt? 
A een CAD-programma 
B een database 
C een spreadsheet 
D een tekstverwerkingsprogramma 
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