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NOORD 

ZUID 

WEST OOST 

 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
BOERDERIJ OPKNAPPEN 
 
In Heerbosch staat een oude boerderij. De bewoners willen de boerderij opknappen. 
Hieronder zie je een situatieschets van de boerderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Schilderwerk heeft te lijden van weersinvloeden. 
Aan welke kant van de boerderij heeft het schilderwerk het meest te lijden? 
A aan kant A 
B aan kant B 
C aan kant C 
D aan kant D 
 

1p  2 Door welk soort stralen uit het zonlicht wordt een verflaag het meest aangetast? 
A door infraroodstralen 
B door laserstralen 
C door ultraviolette stralen 
 

1p  3 De verflagen op de staldeuren van de boerderij zijn gebladderd. Ze worden afgebrand. 
Welke overall is het veiligst bij het afbranden van verflagen? 
A een acryloverall 
B een katoenen overall 
C een nylon overall 
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1p  4 De schilder verwijdert de oude vernis van de voordeur. De voordeur wordt daarna 
behandeld met ontweringswater. 

 Waarvoor wordt ontweringswater gebruikt? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  5 Voordat je gaat schilderen moet je weten wat het vochtpercentage van de houten 
staldeuren is. 

 Teken in de onderstaande afbeelding waar de punten van de vochtmeter in het hout 
gedrukt moeten worden.  

 

 
 
 

1p  6 Als het hout vochtig is, moet je een vochtregulerende verf gebruiken. 
 Vanaf welk vochtpercentage moet je hout schilderen met vochtregulerende verf? 

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

1p  7  Wat wordt verstaan onder de uitdrukking: 'het werken van hout'? 
 
..........................................................................................................................................  
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3p  8 De deuren moeten opnieuw geschilderd worden. Hieronder zie je het werkschema. 
Er zijn in dit schema verschillende handelingen, materialen en gereedschappen 
weggelaten. 

 Vul op de stippellijnen de ontbrekende woorden in.  
 
 werkvolgorde materialen gereedschappen 

1 schuren, afstoffen schuurpapier  schuurblok, stoffer 

2 voorplamuren ........................................ plamuurmessen 

3 schuren, afstoffen schuurpapier schuurblok, stoffer 

4 ........................................  acrylplamuur / 
emulsieplamuur 

plamuurmessen 

5 controleren en opruimen   

6 ........................................  waterproof schuurpapier  spons 

7 deur lakken lakverf kwast, roller 

 
1p  9 Welk middel gebruikt de schilder om de deuren te ontvetten? 

A St. Marc 
B thinner 
C warm water 
 

1p  10 Voordat de schilder gaat schilderen gebruikt hij een kleefdoek. 
Waarvoor gebruikt hij die? 
A voor het ontvetten van de ondergrond 
B voor het schuren van acrylaatverflagen 
C voor het stofvrij maken van de ondergrond 
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1p  11 Bij het schuren kan de schilder de schuurmachine van de afbeelding hierboven gebruiken. 
Hoe wordt het schuurpapier op deze machine bevestigd? 
A met klemmen 
B met klitteband 
C met lijmspray 
 

1p  12 Welk soort korrels wordt gebruikt voor schuurpapier? 
A ijzeroxydekorrels 
B magnesiumkorrels 
C siliciumcarbidekorrels 
 

1p  13 Welk nummer schuurpapier is het grofste? 
A  P 60 
B  P 80 
C P 100 
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1p  14 Voor het plamuren gebruik je onderstaand plamuurmes. 
 

 
 

 Wat is de naam van dit plamuurmes? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 Waarom kunnen spijkergaten na het gronden niet met een emulsieplamuur gevuld 
worden? 
A omdat de plamuur dan gaat barsten 
B omdat de plamuur dan niet hard wordt  
C omdat de spijkers dan gaan roesten 
 
 
LADDERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  16 Hierboven zie je de ladder tegen de muur staan. 
Hoe groot moet de hoek van de ladder ten opzichte van de grond zijn? 
A 55° 
B 70° 
C 85° 
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2p  17 Op de afbeelding zie je een gedeelte van de ladderboom.  

 Is deze ladder goed geplaatst? 
 Leg uit waaraan je dat ziet. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Van welke soorten hout worden de sporten van houten ladders gemaakt? 
A van berkenhout of teakhout  
B van dennenhout of meranti 
C van essenhout of acaciahout 
 
 
BEGLAZEN 
 
In de stal moeten nieuwe ruiten geplaatst worden. 
 

1p  19 Wat zijn de grondstoffen van glas? 
A zand, kalk en zout 
B zand, soda en kalk 
C zand, zout en soda 
 

1p  20 Eén van de kozijnen heeft schade als gevolg van houtrot. 
Moet dit verrotte hout als chemisch afval afgevoerd worden? 
A alleen als het hout vochtig is 
B ja 
C nee 
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1p  21 Bij het glas plaatsen volgens het drukvereffenende systeem gebruik je celband. 
Waar moet het celband worden geplakt? 
 

 
 A B C 
 

1p  22 Een aantal ruiten zijn van draadglas. 
Wat is draadglas voor soort glas? 
A brandvertragend glas 
B gelaagd glas 
C isolerend glas 
 

1p  23 Waarmee schrijf je de maat op het glas? 
A met een balpen 
B met een potlood 
C met een viltstift 
 

1p  24 Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik je als je een kapotte ruit moet 
vervangen? 
A een stofmasker en veiligheidshandschoenen  
B een veiligheidsbril en een stofmasker 
C veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril  
 
 
BINNENSCHILDERWERK 
 

3p  25 Je moet de bijkeuken schilderen met dispersiemuurverf. Op de wand zit nog veegvaste 
muurverf.  

 Vul de ontbrekende woorden in op de stippellijnen. 
 
werkvolgorde materialen gereedschappen 

.........................................  water spons 

.........................................  .......................................... kwast / roller 

overschilderen dispersiemuurverf .........................................  
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1p  26 Waarom kan alkydharsverf niet gebruikt worden op vers beton of vers pleisterwerk? 
A alkydharsverf dekt dan heel slecht  
B alkydharsverf droogt dan niet 
C alkydharsverf gaat dan verzepen 
 

1p  27 Op welke wijze droogt dispersiemuurverf? 
A door opname van vocht uit de lucht 
B door opname van zuurstof uit de lucht 
C door verdamping van oplos- en verdunningsmiddelen 
 

1p  28 Waarmee kun je de alkaliteit van een ondergrond meten? 
A met Dincup 4 
B met een hygrometer (vochtmeter) 
C met indicator-papier (lakmoespapier) 
 

1p  29 De muur van de kinderkamer wordt geschilderd met meerkleurenmuurverf. 
Waarmee moet je de ondergrond behandelen voordat je een meerkleurenmuurverf 
aanbrengt? 
A met een bijpassende kleur dispersieverf 
B met een siliconenpreparaat 
C met kwartsverf 
 

1p  30 De schilder wil weten of hij de goede kleur verf heeft gemengd. 
 Bij welk soort licht kun je het beste de kleur van een verf bepalen? 

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

 
 

1p  31 Op de bovenstaande afbeelding zie je een schilder een verfroller inrollen met 
dispersiemuurverf. Na gebruik wil hij deze uitwassen.  
Hoe moet hij de roller uitwassen? 
A in de wasbak met terpentine 
B in de wasbak met water 
C in een aparte emmer met terpentine 
D in een aparte emmer met water 
 



400033-2-666o 10 ga naar de volgende pagina 

1p  32 Wat gebeurt er met de kleur van een acrylaatdispersieverf tijdens het drogen? 
A De kleur wordt donkerder. 
B De kleur wordt lichter. 
C Niets, de kleur blijft gelijk. 
 

1p  33 Welk soort roller is het meest geschikt voor het aanbrengen van waterverdunbare 
muurverf? 
A een fijne schuimroller 
B een kunstvachtroller 
C een structuurroller 
 
 

 
 

1p  34 Op de bovenstaande afbeelding zie je een schilder een muur schilderen. 
 Hoe heet de kwast die hij gebruikt? 

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

1p  35 De gang wordt geschilderd met kwartsverf. 
Om zich tegen spatten te beschermen doet de schilder de mouwen van zijn overall 
omlaag. 
Welk PBM moet hij daarnaast nog dragen? 
A een koolstofmasker 
B een veiligheidsbril 
C werkhandschoenen 
 

1p  36 De gang is afgetimmerd met gipsplaten. 
Wat moet je doen met gipsplaten voordat je deze gaat schilderen? 
A goed afwassen met St. Marc 
B nat maken met water 
C voorstrijken met voorstrijkmiddel 
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1p  37 Op de niet-zuigende muur van de slaapkamer moet je groefeffectpleister of spachtelputz 
aanbrengen. 
Welke grondlaag moet je dan eerst aanbrengen? 
A isolatiemiddel 
B kwartsverf 
C voorstrijkmiddel 
 

1p  38 Welk apparaat zie je in de onderstaande afbeelding? 

 
 
A een behang-insmeerapparaat 
B een maskeerapparaat 
C een snijplotter 
 

1p  39 Je vernist de vloer met tweecomponentenvernis. 
 Waarom mag je een tweecomponentenvernis telkens maar in een beperkte 

hoeveelheid aanmaken? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  40 Welke twee houtsoorten worden vanwege de mooie houtstructuur meestal blank 
afgewerkt? 
A eiken en merbau 
B vuren en eiken 
C vuren en merbau 
 

1p  41 Welk mengsel van haarsoorten is het meest geschikt voor een kwast waarmee je een 
watergedragen verf moet verwerken? 
A paardenhaar en kunstvezel  
B paardenhaar en varkenshaar 
C varkenshaar en kunstvezel 
 

1p  42 Kwartsverf moet je vorstvrij opslaan. 
Welk bestanddeel van kwartsverf kan bevriezen? 
A de korrels 
B het droogmiddel 
C het verdunningsmiddel 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  43 Om bovenaan de muur te komen gebruik je onderstaand houten trapje. 
 

 
 
Waarom mag dit trapje volgens de Arbo-normen niet meer gebruikt worden? 
A de sportafstand is te groot 
B er zit geen kniebeugel aan 
C er zit geen spreidtouw tussen 
 

1p  44 Waar kun je de afspraken over de hoogte van het loon vinden? 
A in de CAO 
B in de KAM 
C in de VCA 
 

1p  45 Welk onderwerp wordt er in de Arbo-wet behandeld? 
A afvalverwerking  
B arbeidsomstandigheden 
C milieu-eisen  
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