
K/BWI/14 onderhoud schilderwerk  BB KB GL 

Taak:  

o houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan en onderhoudsplan 
opstellen en uitvoeren 

o steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan en onderhoudsplan 
opstellen en uitvoeren 

o metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen, voorbehandelen, 
repareren en afwerken  

   

K/BWI/14.1    
Deeltaak: 
houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en uitvoeren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de staat van een houtachtige ondergrond beoordelen x x x 
2. een rapport opstellen met de belangrijkste onderhoudsaanbevelingen  x x 
3. een onderhoudsplan opstellen  x x 
4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een opdrachtgever 

communiceren 
 x x 

5. periodiek onderhoud uitvoeren aan houtachtige ondergronden x x x 
6. houtrot verwijderen door middel van frezen x x  
7. houtrotreparatie uitvoeren met een 2-componenten vulmiddel volgens de 

verwerkingsvoorschriften 
x x  

8. met gangbare gereedschappen en materialen houtachtige ondergronden 
voorbehandelen, repareren, voorlakken en aflakken 

x x  

K/BWI/14.2    
Deeltaak: 
steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en uitvoeren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de staat van een steenachtige ondergrond beoordelen x x x 
2. een rapport opstellen met de belangrijkste onderhoudsaanbevelingen  x x 
3. een onderhoudsplan opstellen  x x 
4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een opdrachtgever 

communiceren 
 x x 

5. periodiek onderhoud uitvoeren aan steenachtige ondergronden x x x 
6. met gangbare gereedschappen en materialen steenachtige ondergronden 

voorbehandelen, repareren en voorzien van een muurverf 
x x  

K/BWI/14.3    
Deeltaak: 
metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen voorbehandelen, repareren 
en afwerken.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. de staat van een metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen x x x 
2. metaalachtige en kunststoffen ondergronden voorbehandelen ontroesten en 

primeren 
x x x 

3. metaalachtige en kunststoffen ondergronden repareren x x x 
4. metaalachtige en kunststoffen ondergronden afwerken x x x 
5. een werkplanning maken  x x 
6. afvalstoffen verantwoord verwerken en afvoeren x x x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


