
K/BWI/11 scheidingswanden  BB KB GL 

Taak: 

o aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels  
o een metal-stud scheidingswand met kozijn monteren, afwerken en demonteren 
o een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen en 

beplating en of beglazing monteren en demonteren 

   

K/BWI/11.1    
Deeltaak: 
aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. afmetingen van gipsplaten en de hart-op-hart (h.o.h.) maat van de regels 
berekenen  

 X X 

2. een materiaalstaat en een calculatie maken  X X 
3. de werkvolgorde bepalen voor het aanbrengen, voorbehandelen en afwerken 

van een wand 
X X X 

4. een werkplek veilig inrichten en afdekken X X X 
5. gipsplaten aanbrengen op regels X X X 
6. naden en schroefgaten vullen met gaasband en gipsplaatvuller volgens de 

verwerkingsvoorschriften 
X X X 

7. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken X X X 
8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren X X X 
K/BWI/11.2    
Deeltaak: 
een bestaande metal-stud scheidingswand met kozijn en sparing demonteren en 
een nieuwe monteren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de opbouw en onderdelen van een metal-stud wand beschrijven x x x 
2. gebruik maken van gangbare gereedschappen en materialen x x x 
3. een 2D- en 3D-CAD werktekening maken van een wand volgens de 

Amerikaanse  projectiemethode 
x x x 

4. een schets maken in isometrische projectie x x x 
5. een materiaalstaat maken voor een wand  x x 
6. een bestaande wand demonteren en de onderdelen op een verantwoorde wijze 

sorteren, registreren en opslaan 
x x x 

7. een wand monteren met behulp van meetapparatuur x x x 
8. een kozijn plaatsen en demonteren in een wand x   
9. een sparing aanbrengen in een metal-stud wand x   
10. een wand voorbehandelen en afwerken x   
K/BWI/11.3    
Deeltaak: 
een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen en beplating 
demonteren en een nieuwe monteren.   
 
De kandidaat kan: 

   

1. de opbouw en de onderdelen van een wandsysteem beschrijven  x x 
2. een 2D-CAD indelingstekening maken x x x 
3. een materiaalstaat maken met een ICT programma  x x 
4. een systeemwand met openingen samenstellen, monteren en demonteren x x  
5. deurkozijn plaatsen en een opdekdeur afhangen x x  
6. de benodigde gereedschappen gebruiken en onderhouden x x  
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


