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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 64 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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Stel je de volgende situatie voor: 
Jullie school heeft een nieuwe aula gekregen. De schoolleiding wil de ruimte van de oude 
aula verbouwen tot een open leercentrum. Deze verbouwing wordt voornamelijk door de 
eigen afdelingen uitgevoerd. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

HET BOUWPROCES 

Wat zijn nutsvoorzieningen? 
A de aanleg van tuinen 
B de aansluitingen op het wegennet 
C de aansluitingen op stroom en waterleidingen 
 
Waarin staan regels voor de werkomstandigheden op de bouwplaats? 
A in de Arbowet 
B in de grondwet 
C in de woningwet 
D in het bouwstoffenbesluit 
 

BOUWTEKENING 

Op welke tekening kun je de kadastrale ligging van de school vinden? 
A in het renvooi 
B op de aanzichttekening 
C op de doorsneden 
D op de situatietekening 
 
Een bouwtekening is op schaal 1 : 50 getekend. 
Op deze tekening is een bepaalde lijn 50 mm lang. 
Hoe lang is deze lijn in werkelijkheid? 
A     0,25 meter 
B     2,50 meter 
C   25,00  meter 
D 250,00  meter 
 
In het bestemmingsplan van de school worden rooilijnen beschreven. 

 Wat geven de rooilijnen aan? 
 
Wat geven de aanzichttekeningen op een bouwtekening weer? 
A de buitengevels van een gebouw 
B de doorsnede van een gebouw 
C de plaats van een gebouw in zijn omgeving 
D de plattegrond van een gebouw 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 
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KLEURPLAN 

 
Aan de afdeling schilderen wordt gevraagd om een kleurplan te maken voor de 
binnenkant van het open leercentrum. 
 
 
Er zijn koude en warme kleuren. 

 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage met een kruisje aan welke kleuren koud of warm 
zijn. 

 
Eén van de kleuren in het kleurplan is paars. 
Met behulp van welke kleuren verf kun je paarse verf maken? 
A geel en blauw 
B geel en groen 
C rood en blauw 
D rood en groen 
 
Wat gebeurt er met de kleur van een alkydharsverflaag na droging? 
De kleur wordt 
A donkerder. 
B helderder. 
C lichter. 
D valer. 
 
Bij de ingang van het open leercentrum wordt een informatiebord opgehangen. 
Welke kleur moet dit bord krijgen? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood 
 
Wat wordt verstaan onder contrastkleuren? 
A kleuren die naast elkaar liggen op de kleurencirkel 
B kleuren die recht tegenover elkaar op de kleurencirkel staan 
C kleuren met weinig licht donker verschil 
 
Van welke kleuren verf wordt een pasteltint gemaakt? 
A van veel witte verf met weinig gekleurde verf 
B van weinig witte verf met weinig gekleurde verf 
C van weinig witte verf met veel gekleurde verf 
 

2p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 

1p  11 

1p  12 
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BINNENSCHILDERWERK 

 
De toegangsdeur en de deur van de nooduitgang van het nieuwe open leercentrum 
moeten elk aan één kant worden gegrond. 
Het totale oppervlak van deze deurkanten bedraagt 4 m2. 
 
 
Voor het behandelen van 1 m² gebruik je 0,1 liter grondverf. 
Hoeveel grondverf heb je dan nodig voor deze twee deurkanten? 
A 0,04 liter 
B 0,25 liter 
C 0,4   liter 
D 4      liter 
 
Je moet deze deuren aan één kant plamuren. 
Voor het plamuren heb je 15 minuten nodig per m². 
Hoeveel tijd heb je dan nodig voor het plamuren van deze deuren? 
A een half uur 
B een uur 
C anderhalf uur 
D twee uur 
 
Je werkt met tweecomponentenplamuur. Aan deze plamuur is tijdens het mengen te zien 
of hij goed is gemengd. 

 Waaraan kun je dit zien? 
 
Na het plamuren van de deuren worden deze geschuurd. 
Welke schuurmachine is hiervoor het meest geschikt? 
A een bandschuurmachine 
B een roterende schuurmachine 
C een vibrerende schuurmachine 
 
Welke vorm heeft de schuurvoet van een roterende schuurmachine? 
 

 
A B   C D 

 

1p  13 

1p  14 

2p  15 

1p  16 

1p  17 
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In welke volgorde moet je de deur plamuren, als je rechtshandig bent? 
 

1 2 3 4

5 6 7 8

 
 
A 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  
B 4 – 3 – 2 – 1 – 8 – 7 – 6 – 5  
C 5 – 6 – 7 – 8 – 1 – 2 – 3 – 4  
D 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
 
Onder welke stand van het mes kan het beste een dekkende plamuurlaag worden 
aangebracht? 

 

 

 
Na het plamuren ga je schuren. 
Een schuurmachine is volgens de voorschriften beveiligd. 
Welke beveiliging is juist? 
A een dubbel begrensde beveiliging 
B een dubbel bekabelde beveiliging 
C een dubbel geaarde beveiliging 
D een dubbel geïsoleerde beveiliging 
 
Welk symbool geeft aan dat een machinaal handgereedschap dubbel geïsoleerd is? 
 

 
A     B      C      D 

 

1p  18 

1p  19 

1p  20 

1p  21 
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Voor welke werkzaamheden is Scotch Brite het meest geschikt? 
A voor het schuren van kale houten ondergrond 
B voor het schuren van harde plamuurlagen 
C voor het schuren van watergedragen verflagen 
 
Na het schuren ga je aflakken. 
Voor het bestellen van de verf moet je het praktisch rendement weten. 
Wat wordt bedoeld met het praktisch rendement van verf? 
A het gemiddelde verbruik per dag 
B het geschatte verbruik volgens de schilder 
C het werkelijke verbruik per m² 
 
Eén kant van de deuren is reeds voorgelakt. 
Je moet deze voor het aflakken eerst reinigen met een ontvettingsmiddel. 
Welke PBM('s) moet je hierbij gebruiken? 
A fijnstoffiltermasker 
B katoenen handschoenen 
C koolstoffiltermasker 
D kunststof handschoenen 
 
Waarom moet een laag acrylaatdispersieverf dik/vol aangebracht worden? 
A om de schuurkrassen te vullen 
B om voldoende hechting te krijgen 
C om voldoende laagdikte te krijgen 
 
Tijdens het aanbrengen van de lak op de deuren wil je weten hoe dik de laag is. 
Welk gereedschap moet je gebruiken voor een natte laagdiktemeting? 
A een elektrische laagdiktemeter 
B een elektronische laagdiktemeter 
C een laagdiktekam 
 

 Welk belangrijk voordeel heeft een watergedragen verf ten opzichte van een  
 niet-watergedragen verf? 
 

BUITENSCHILDERWERK 

 
De kozijnen aan de buitenkant van het open leercentrum moeten opnieuw geschilderd 
worden. 
 
 

 Welk reparatiemiddel wordt meestal gebruikt voor het vullen van diepe 
beschadigingen op hout? 

 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 

1p  27 

1p  28 
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Vóór het schilderen van de kozijnen wordt het vochtpercentage van het hout gemeten. 
Hiervoor wordt een elektrische houtvochtmeter gebruikt. 
Op welke manier worden de inslagpolen van een elektrische houtvochtmeter in het hout 
geplaatst? 
met de inslagpolen 
A dwars op de houtdraad 
B in de jaarringen 
C in de lengterichting van de houtdraad 
D schuin over de jaarringen 
 
Voor het schilderen van de bovenste kozijnen kun je gebruik maken van een ladder. 
Welke van onderstaande ladders is een reformladder? 
 

   
 

A B C 
 
Als je geen ladder gebruikt zet je een rolsteiger neer. 

 Waarom zit er een luik in de werkvloer van een rolsteiger? 
 

1p  29 

1p  30 

2p  31 
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Afgebeeld is een steiger. 
 

 
 

 Welke functie heeft het rechtopstaande onderdeel 1? 
 

GLAS 

 
In negen gevelkozijnen zit enkel glas. Dit wordt vervangen door isolerend dubbelglas.  
 
 
Eén van de ruiten is gebroken. 
Welke van onderstaande middelen gebruikt men bij het verwijderen van gebroken glas? 
A gehoorbescherming en veiligheidsbril 
B helm en veiligheidsbril 
C polsbescherming en gehoorbescherming 
D veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen 
 
Bij het uithakken van een kapotte ruit kun je een hamer en een hakmes gebruiken. 
Waarvan is een hakmes gemaakt? 
A een houten heft en een lemmet van verzinkt staal 
B een houten heft en een stalen lemmet 
C een leren heft en een lemmet van taaihard staal 
D een leren heft en een roestvast stalen lemmet 
 

1p  32 

1p  33 

1p  34 
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Waarvoor staat de afkorting PBM? 
A personal behaviour memory 
B persoonlijk bedrijfsmanagement 
C persoonlijke bedrijfsmentaliteit 
D persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Bij het verplaatsen van grotere glasbladen kun je de Powergrip gebruiken. 
 

 
 
Waaraan kun je zien of een Powergrip bij het vastpompen goed is vastgezogen aan het 
glas? 
A de rode rand aan de pomp is niet zichtbaar 
B de rode rand aan de pomp is zichtbaar 
C het ontluchtingsventiel is dicht 
D het ontluchtingsventiel staat open 
 
De sponningmaten van een kozijn zijn: 900 x 1500 mm. De sponninghoogte is 18 mm. 

 Hoe groot moet de glasmaat worden? 
 
Voor het open leercentrum ga je negen ruiten snijden van ieder 100 x 100 cm. 
Wat is het oppervlak van deze ruiten in totaal? 
A     0,9 m² 
B     9,0 m² 
C   90,0 m² 
D 900,0 m² 
 

 Voor welk soort glas is onderstaande glaszuiger niet geschikt? 
 

 
 
 

1p  35 

1p  36 

1p  37 

1p  38 

1p  39 
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Isolerend dubbelglas wordt samengesteld uit glasbladen van verschillende dikte. 
 

a b

 
 

 Welke zijde van het glas plaatst men aan de buitenkant? 
 
Voordat je de ruit kunt plaatsen moet je de sponning voorbehandelen. 
Uit welke werkzaamheden bestaat deze voorbehandeling? 
A uit gronden en kitten 
B uit gronden en plamuren 
C uit stofvrij maken en gronden 
 
In onderstaande afbeeldingen zie je drie ruiten, geplaatst in ramen van het open 
leercentrum en voorzien van steunblokjes. 
Bij welke ruit zijn de steunblokjes juist geplaatst? 
 

 
 

A B C 
 
Welke functie hebben steunblokjes? 
A Ze zorgen dat de onderzijde van de ruit niet in aanraking komt met de sponning. 
B Ze zorgen dat de ruit niet kan 'pompen' door winddruk. 
C Ze zorgen voor het instellen van de kitvoegbreedte. 
 
Kitten kunnen worden onderverdeeld in groepen. 
Tot welke groep behoort polysulfidekit? 
A tot de elastische kitten 
B tot de hardende kitten 
C tot de plastische kitten 
D tot de verstijvende kitten 
 

1p  40 

1p  41 

1p  42 

1p  43 

1p  44 
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Wat is een kenmerk van een drukvereffenend beglazingssysteem? 
A Er worden rubberen profielen gebruikt. 
B Er worden ventilerende glaslatten toegepast. 
C Er wordt droog beglaasd. 
D Er wordt een volkit systeem toegepast. 
 
Op de uitwerkbijlage staat een doorsnede van isolatieglas. 

 Vul daar de ontbrekende onderdelen in. 
 

BEHANGEN 

 
Sommige wanden in het open leercentrum worden afgewerkt met wandbekleding. 
 
 
Wat is de standaardmaat van een rol gewoon behang? 
A   8,05 x 0,73 meter 
B   9,05 x 0,63 meter 
C 10,05 x 0,53 meter 
 

 Wat betekent de muren 'behangrijp' maken? 
 
Eén van de wanden van het open leercentrum heeft roetplekken. 
Waarmee moet je deze voorbehandelen? 
A met afweekmiddel 
B met hechtgrond 
C met isoleermiddel 
 
In een wand die je moet behangen zit een wandcontactdoos. 
Je moet verschillende handelingen verrichten om het behang veilig en netjes rond deze 
contactdoos aan te brengen. 

 Vul de ontbrekende handelingen op de stippellijnen in, op de uitwerkbijlage. 
 
Door middel van welk patroonbehang kun je een lage ruimte hoger doen lijken? 
door middel van behang 
A met een groot motief 
B met een klein motief 
C met verticale strepen 
D met horizontale strepen 
 

1p  45 

2p  46 

1p  47 

1p  48 

1p  49 

3p  50 

1p  51 
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Een volle baan behang mag nooit ver door een binnenhoek heen geplakt worden. 
 

1 cm  
 

 Waarom moet je, zoals de tekening laat zien, maximaal 1 cm door de hoek plakken? 
 
Als je een baan behang hebt ingelijmd, sla je deze baan toe zoals op onderstaande 
afbeelding is aangegeven. 
 

 
 
Maakt het daarna uit welke kant je als bovenkant gebruikt? Zo ja, welke kant?  
A nee, dat maakt niet uit 
B ja, kant 1 moet je als bovenkant gebruiken 
C ja, kant 2 moet je als bovenkant gebruiken 
 
Na het aanbrengen vertoont behang soms luchtbellen. 
Waardoor kan dit komen? 
A door de slechte kwaliteit van het behang 
B doordat de behangbaan niet lang genoeg is ingeweekt 
C doordat de ondergrond sterk zuigt 
D doordat het behang niet gelijkmatig ingesmeerd is met lijm 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina 
 

1p  52 

1p  53 

1p  54 
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Op een wand moet je een wandbekleding van glasvezelvlies 'scan' genaamd aanbrengen. 
Welke lijm moet je hiervoor gebruiken? 
A constructielijm 
B contactlijm 
C dispersielijm 
D methylcelluloselijm 
 
Op een wand moet je een wandbekleding van glasvezelvlies 'scan' genaamd aanbrengen. 
Welk gereedschap kun je het beste gebruiken voor het aanbrengen van de lijm op deze 
wand? 
A een inlijmborstel 
B een schuimplasticroller 
C een vachtroller 
D een vladder 
 

INDUSTRIALISERING EN AUTOMATISERING 

In een verffabriek worden machines aangestuurd door computers. 
Van welke technologische ontwikkeling is dit een voorbeeld? 
A van automatisering 
B van informatisering 
C van mechanisering 
 
Op een tekening zijn ramen getekend van 70 x 50 mm. De schaal is 1 : 20. 

 Hoe groot zijn de ramen in werkelijkheid? 
 
De verffabriek staat op een industrieterrein aan de snelweg. 

 Waarom is de fabriek juist daar gebouwd? 
 
Welk computerprogramma is het meest geschikt om presentaties mee te maken? 
A Access 
B Excel 
C PowerPoint 
D Word 
 
De Arbo-wetgeving heeft voor de werkomstandigheden van de schilder grote gevolgen 
gehad. 

 Noem twee gevolgen. 
 
In een modern schildersbedrijf wordt regelmatig meetapparatuur gebruikt. 

 Noem twee voorbeelden van metingen die een schilder tijdens zijn werk met 
meetapparatuur doet. 

 
Het op de juiste wijze digitaal verwerken van meetgegevens kan later grote voordelen 
hebben. 

 Noem twee voordelen. 
 

 Waarom wordt tegenwoordig meer geprefabriceerd gebouwd en worden minder 
onderdelen op de bouwplaats vervaardigd? 
Noem drie redenen. 

 

1p  55 

1p  56 

1p  57 

1p  58 

1p  59 

1p  60 

2p  61 

2p  62 

2p  63 

3p  64 


