
K/BWI/12 wandafwerking  BB KB GL 

Taak: 

o een dunpleister aanbrengen 
o aanbrengen gipspleister op metselwerk en afwerken met sierpleister 
o aanbrengen sierpleister met figuur en stucstop  op dunpleister 
o aanbrengen van behang 

   

K/BWI/12.1    
Deeltaak: 
een dunpleister aanbrengen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. een werkvolgorde bepalen voor het voorbehandelen en afwerken van de wand x x x 
2. een materiaalstaat maken x   
3. een materiaalstaat en een calculatie maken  x x 
4. gipsplaten voorbehandelen en  systematisch afwerken met dunpleister x x x 
5. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken x x x 
K/BWI/12.2    
Deeltaak: 
gipspleister aanbrengen op metselwerk en afwerken met sierpleister. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen 
kiezen 

x x x 

2. een werkplek afdekken en afplakken x x x 
3. een gemetselde wand voorbehandelen voor afwerking met gipspleister  x x  
4. gipspleister aanbrengen en afwerken x x  
5. werken met opbreng-, rij- en afwerkgereedschappen  x x  
6. een wand  voorbehandelen en afwerken met sierpleister x x x 
7. de werkplek opruimen x x x 
8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren x x x 
K/BWI/12.3    
Deeltaak: 
sierpleister met figuur aanbrengen en stucstop op dunpleister aanbrengen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. een sjabloon met figuur maken en op de muur aanbrengen x x x 
2. de figuur met sierpleister volgens maatvoering afplakken, voorbehandelen en  

maken 
x x x 

3. werken met opbreng-  en afwerkgereedschappen x x x 
4. stucstop op dunpleister aanbrengen en in geheel verwerken x x x 

K/BWI/12.4    

Deeltaak: 
behang aanbrengen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. een materiaalstaat en een calculatie maken  X X 
2. de werkvolgorde, materialen en gereedschappen bepalen voor het aanbrengen 

van glasweefsel 
X X X 

3. een werkplek veilig inrichten en afdekken X x x 
4. oude behanglagen of glasweefsel verwijderen X x  
5. een wand repareren en egaliseren voor nieuwe afwerking X x  



6. glasweefsel aanbrengen met behulp van de juiste materialen en 
gereedschappen  

X x  

7. een banenplan maken voor behang X x x 
8. gangbaar behang met rapport aanbrengen met behulp van de juiste materialen 

en gereedschappen 
X X X 

9. de werkplek opruimen X x x 
10. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren X x x 
11. het werk controleren aan de hand van de kwaliteitseisen en opleveren  X X 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


