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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. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Als de verbouwing klaar is, wordt het bouwwerk opgeleverd. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Het werk wordt door de opdrachtgever betaald. 
B Het werk wordt gecontroleerd op gebreken. 
C Het werk wordt overgedragen aan de opdrachtgever. 
 

1p  2 Bij kleine werkzaamheden is de schilder zelf verantwoordelijk voor zijn werk. 
Wie is er verantwoordelijk bij een groot bouwwerk? 
A de aannemer 
B de opzichter 
C de uitvoerder 
 

1p  3 Voordat de schilder gaat schilderen, gaat hij eerst de juiste materialen uittrekken. 
Wat bedoelt een schilder met het uittrekken van materialen? 
A een kostenberekening maken 
B een materiaalstaat maken 
C het inkopen van materialen 
 
 
STALEN KOLOM 
 
De stalen hoekkolom die je op de plattegrond kunt zien, wordt met roestwerende verf 
behandeld voordat de kozijnen geplaatst worden. 
 

1p  4 Wanneer gaat staal roesten? 
als het in aanraking komt met water en 
A stikstof 
B terpentine 
C zuurstof 
 

1p  5 De hoekkolom wordt voor het schilderen ontvet. 
 Noem een milieuvriendelijk ontvettingsmiddel. 

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

1p  6 Waaraan herken je nieuw verzinkt staal? 
A Het heeft een chroomkleurig glanzend oppervlak. 
B Het heeft een donkerrode kleur. 
C Het heeft een metaalachtige glans met kristallen. 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

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

  (1) 
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1p  7 Om de verf goed te laten hechten, wordt het staal door de schilder opgeruwd. 
 Met welk gereedschap / materiaal kan de schilder dit doen? 

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

1p  8 Na de voorbehandeling wordt de kolom geschilderd. 
Waaruit bestaat de eerste verflaag die wordt aangebracht? 
A expoxyprimer 
B grondverf 
C lak 
 

2p  9  Welke twee verflagen volgen na de eerste verflaag? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  10 Welke roestwerende stof zit er in een primer voor een stalen ondergrond? 
A chroom 
B nikkel 
C zinkfosfaat  
 
 
HEMELWATERAFVOER 
 
De pvc hemelwaterafvoer wordt geschilderd in dezelfde kleur als de stalen kolom en de 
kozijnen. 
 

3p  11  Welke handelingen verricht de schilder voordat hij de hemelwaterafvoer gaat 
schilderen? 
Vul in het onderstaande werkschema de ontbrekende woorden op de stippellijntjes in. 

 
werkzaamheden  gereedschap  materiaal PBM's 

1 ontvetten ………………………
…. 

spuitbus met 
…………………………. handschoenen

2 afspoelen met 
 ……………………… 

spons   

3 ………………… 
 en stofvrij afborstelen 

zachte borstel   

4 schilderen met 
 ………………………. 

kwast en 
………………………
…. 

  

5 licht schuren   waterproof 
schuurpapier P………. stofmasker 
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2p  12  Noem twee soorten verf waarmee pvc geschilderd kan worden. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
NIEUWE HOUTEN KOZIJNEN 
 
In de fabriek worden de nieuwe houten kozijnen in de grondverf gezet. 
op de bouwplaats worden ze aan de binnen- en buitenkant afgewerkt. 
 

2p  13 Voordat de kozijnen geschilderd worden, krijgen ze nog een voorbehandeling.  
 Maak hiervoor het onderstaande schema af door de lege vakjes in te vullen. 

 
werkvolgorde: 
1 ontvetten 
2 
3 schuren grondlaag 
4 
5 overgronden 

 
1p  14 Welk verfsysteem gebruikt de schilder bij het schilderen van de kozijnen aan de 

buitenkant? 
A een afsluitend verfsysteem 
B een vochtdicht verfsysteem 
C een waterdampdoorlatend verfsysteem 
 

1p  15 Welk verfsysteem gebruikt de schilder bij het schilderen van de buitenkozijnen aan de 
binnenkant? 
A een afsluitend verfsysteem 
B een vochtdicht verfsysteem 
C een waterdampdoorlatend verfsysteem 
 
 
BESTAAND SCHILDERWERK 
 
Ook het bestaand schilderwerk wordt opnieuw geschilderd. Voordat het werk kan beginnen, 
inspecteert de schilder eerst hoe het schilderwerk eruit ziet. 
 

2p  16  Noem twee zaken waar de schilder op moet letten bij de inspectie van oud dekkend 
schilderwerk. 

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

1p  17 Voor zijn werkgever moet de schilder de manuren op een werkbon invullen. 
Wat moet er naast de manuren nog meer op een werkbon ingevuld worden? 
A de berekende materialen en gereedschappen 
B de overgebleven materialen en gereedschappen 
C de bestelde materialen en gereedschappen 
D de verbruikte materialen en gereedschappen 
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1p  18  Waarvoor gebruikt de werkgever de werkbonnen? 
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  19 Na de inspectie kan de schilder beginnen met het buitenschilderwerk. 
Hieronder zie je een werkvolgorde.  

Vul de ontbrekende woorden op de stippellijnen in. 
 
werkvolgorde voorbehandeling buitenschilderwerk 

1 oude verflaag reinigen met ……………………………………………………………………..

2 loszittende verflagen verwijderen met ………………………………………………………...

3 naden en kieren dichten met …………………………………………………………………...

4 kitvoegen …………………………………………………………………………………………. 

5 oude verflaag ……………………………………………………………………………………..

6 ondergrond ……………………………………………………………………………………….. 
 

1p  20 Welk gereedschap gebruikt de schilder voor het bijwerken van beschadigingen aan 
kozijnen en ramen? 
A Duits plamuurmes 
B Engels plamuurmes 
C kitspuit met kit  
 

1p  21 Welke kwast is het meest geschikt voor het het schilderen met watergedragen verf? 
A een kwast van kunststof haren 
B een kwast van paardenhaar 
C een kwast van varkenshaar 
 
 
DEUREN  
 
De nieuwe binnendeuren zijn vanuit de fabriek voorzien van een grondlaag. De schilder 
lakt de deuren af met watergedragen verf. 
 

1p  22 Welke voorbehandeling is het belangrijkst als je watergedragen verf wilt aanbrengen op 
een bestaande grondlaag? 
A ontvetten 
B schuren 
C stofvrij maken 
 

1p  23 Waarom is een bestaande alkydharsverflaag wel overschilderbaar met watergedragen 
verf en niet andersom? 
A Alkydharsverf is zachter en elastischer dan watergedragen verf. 
B Watergedragen verf barst na verloop van tijd los van de ondergrond. 
C Watergedragen verf is zachter en elastischer dan alkydharsverf. 
 

1p  24 Welke verfroller gebruikt men voor grond- en alkydharsverven? 
A een grove schuimplasticroller 
B een kortharige vachtroller 
C een langharige vachtroller 
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PLAFOND 
 
De gipskartonplaten van het plafond van de woonkeuken worden geschilderd met 
dispersieverf. Eerst worden schroefgaten van de plafondplaten gevuld met gipshoudend 
vulmiddel. 
 

1p  25 Na het vullen krabt de schilder het plamuurmes schoon.  
Hoe verwijdert hij de laatste resten vulmiddel? 
A wrijven met een droge doek 
B poetsen met thinner 
C schoonmaken met wasbenzine 
 

1p  26 Wat is een oplegmes? 
A een breed plamuurmes waarmee je een smal plamuurmes schoonmaakt  
B een breed plamuurmes waarop je een voorraad plamuur doet  
C een smal plamuurmes waarmee je een breed plamuurmes schoonmaakt  
 

1p  27 Met welk soort roller brengt de schilder dispersiemuurverf aan? 
A grove schuimplasticroller 
B kortharige vachtroller  
C langharige vachtroller 
 

3p  28 Hieronder staat een werkschema voor het voorbehandelen en het schilderen van het 
plafond.  

 Vul de ontbrekende woorden op de stippellijntjes in. 
 
werkzaamheden materialen gereedschappen PBM's 

1 afplakken 

 

…..…………………… 

afdekmateriaal 

mesje 

schaar 
 

2 voor- 
 behandelen 

vulmiddel 

…..…………………… 

plamuurmes 

rolemmer, roller / kwast 

…….……………………. 

spatpetje 

 

3 verflaag 
 aanbrengen 

 

……………………….. 

…….……………………. 

…….……………………. 

…….……………………. 

 

……….……………… 

…….………………… 

handschoenen 

stofbril 

4 opruimen afvalbak 

doek 

veger en blik 

bezem 

…….………………… 
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GLAS 
 
De ruit in het raamkozijn van de achtergevel is stuk en moet vervangen worden. 
 

1p  29  Noem één reden waarom gebroken glas in een kozijn of raam gevaarlijk is? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  30 Waarom moet glasafval apart worden verzameld? 
A om al het harde afval bij elkaar te houden 
B om het glas biologisch te kunnen afbreken 
C om het glas te kunnen recyclen 
 

1p  31 Hoe moet men grotere glasplaten op een veilige manier opbergen? 
A in glasrekken 
B in glasstrips 
C op een glastafel 
 

1p  32 Waarom werkt de schilder bij het verwijderen van glas altijd van boven naar beneden? 
A omdat dat het snelst werkt 
B omdat het glas dan niet verder breekt 
C omdat dat veiliger is 
 

1p  33 Waarmee moet je de restanten kit uit de sponning verwijderen? 
A met een driehoekskrabber 
B met een profielkrabber  
C met een stopmes 
 

1p  34 Tijdens het verwijderen van het glas zijn er kitresten en glasscherven op het tuinpad 
gevallen.  
Waarmee moet de schilder deze opruimen? 
A met zijn handen en een doek 
B met een hark en een schop 
C met veger en blik 
 

1p  35 Bij enkel glas worden vaak condensstrips toegepast. 
Wat is de functie van een condensstrip bij een raam met enkel glas? 
A glas beschermen 
B isoleren 
C water afvoeren 
 

2p  36  Waarvoor dienen de steunblokjes bij het plaatsen van het glas?  
 Noem twee functies. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  37 Welke functie heeft celband bij het plaatsen van enkel glas? 
A het instellen van de kitvoegbreedte 
B het ondersteunen van het glas  
C celband zorgt voor de afwatering
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1p  38 Welke twee handelingen moet de schilder uitvoeren bij het plaatsen van glaslatten met 
schroeven? 
A priemen en lijmen 
B voorboren en verzinken 
C zagen en spijkeren 
 
 
STENEN BINNENMUREN 
 
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  39  Noem één reden waarom steenachtige binnenmuren geschilderd worden? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  40 Het stucwerk van de muur is beschadigd. 
Hoe moet deze muur worden gerepareerd? 
A losse stukken verwijderen, muur borstelen en opvullen 
B met een handveger de muur schoonvegen en plamuren 
C met een staalborstel schoonborstelen en opvullen 
 

1p  41 Op de schone muur is voorstrijkmiddel aangebracht. 
Daardoor is minder verf nodig.  

 Hoe komt dat? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  42 Voordat de schilder de grote oppervlakte van de wand schildert, brengt hij eerst langs alle 
randen een baan van 100 mm aan.  
Hoe heet dit? 
A afzetten 
B besnijden 
C voorstrijken 
 

1p  43  Welk gereedschap gebruikt de schilder voor het schilderen van de randen? 
 
..........................................................................................................................................  
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SJABLONEREN 
 
De binnendeuren worden gedecoreerd door op iedere deur met sierletters de naam van 
het vertrek te schilderen. 
Bijvoorbeeld bij de keuken: KEUKEN. 

De letters moeten met behulp van sjabloneerfolie op de deuren worden aangebracht. 
 

1p  44 Sjabloneerfolie kan uit twee lagen bestaan.  
Eén laag is de zelfklevende laag.  
Hoe heet de andere laag? 
A schutblad 
B schuurblad 
C spaarblad 
 

1p  45 De onderkant van de letters moeten op 1700 mm vanaf de onderkant van de deur komen. 
De tekst moet in het midden van de deur worden uitgelijnd. 
Waarmee worden deze maten uitgemeten? 
A met een duimstok 
B met een rei 
C met een schuifmaat 
 

1p  46 Met wat voor soort mes moet je de letters uit de folie snijden? 
A met een afbreekmes 
B met een plamuurmes 
C met een stopmes 
 

1p  47 Nadat de sjabloon op de deur is geplakt, worden de letters geschilderd. 
 Wat voor verf wordt hiervoor gebruikt? 

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

1p  48 Er loopt verf onder de sjabloon. 
Wat is hiervan de oorzaak? 
A De kwast is te hard. 
B De verf is te dik. 
C De sjabloon sluit niet goed aan op de ondergrond.  
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1p  49 Met welke kwast moet je de letters schilderen als je sjabloonpapier gebruikt? 
 

 
 A B C D 

 
 

einde 


