
K/BWI/3 schilderen van hout- en steenachtige ondergronden  BB KB GL 
Taak: 
o houtachtige ondergronden schilderen en afwerken 
o steenachtige ondergronden schilderen en afwerken 

   

K/BWI/3.1    
Deeltaak: 
een houtachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan 
opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. oud en nieuw schilderwerk inspecteren en beoordelen x x x 
2. werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen 

kiezen en controleren 
x x x 

3. vochtgehalte van hout meten en de resultaten verwerken x x x 
4. een watergedragen verfsysteem samenstellen en op basis van de 

verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken 
x x x 

5. werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken x x x 
6. verflagen verwijderen door middel van afbijten en föhnen  x x x 
7. houtachtige ondergronden repareren, reinigen, plamuren en schuren x x x 
8. watergedragen grondverf aanbrengen volgens de verwerkingsvoorschriften 

door middel van kwast- en rolverwerking  
x x x 

9. kitten en vulmiddelen verwerken x x x 
10. tussen- en afwerklagen aanbrengen met watergedragen verf volgens 

verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking 
x x x 

11. de werkplek opruimen x x x 
12. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze 

afvoeren  
x x x 

13. schilderwerk opleveren en relevante gegevens registreren  x x 
K/BWI/3.2    
Deeltaak: 
een steenachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan 
opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. een steenachtige ondergrond controleren op zuiging, vochtgehalte en 
gebreken  

x x x 

2. een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek  x x x 
3. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen 

kiezen 
x x x 

4. een werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken x x  
5. gebreken repareren x x  
6. verwerkingsvoorschriften interpreteren en systeem samenstellen  x  
7. ondergrond voorbehandelen door middel van voorstrijken, isoleren of fixeren x x  
8. muurverf aanbrengen met een blokkwast en een vachtroller x x  
9. structuurverf aanbrengen met een blokkwast, vachtroller en een 

structuurroller 
x x  

10. gereedschappen reinigen en onderhouden, materiaal opslaan en afval op de 
juiste wijze afvoeren  

x x  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


