
K/MET/8 autoschade en spuiten  BB KB GL 
Taak:  
o schadeherstelwerkzaamheden voorbereiden  
o eenvoudige schade herstellen 
o te spuiten carrosseriedelen voorbewerken 
o een voertuig afleveringsklaar maken 

   

K/MET/8.1    
Deeltaak:  
schadeherstelwerkzaamheden voorbereiden. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de stappen in het schadeherstel beschrijven, van reinigen tot afleveren x x x 
2. een schaderapport opmaken   x x 
3. eenvoudige (schade)delen demonteren x x x 
4. delen schoonmaken, afdekken en zorgvuldig opslaan x x x 
K/MET/8.2    
Deeltaak:  
eenvoudige schadedelen herstellen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. diverse uitdeuktechnieken noemen (krimpen, stuiken, rekken, 
trekken/pullen) 

x   

2. diverse uitdeuktechnieken beschrijven (krimpen, stuiken, rekken, 
trekken/pullen) 

 x x 

3. uitdeuken met hamer en tas x x x 
4. niet bereikbare carrosseriedelen uitdeuken x x x 
5. kleine beschadigingen en deukjes uitdeuken zonder spuiten  x x 
K/MET/8.3    
Deeltaak:  
te spuiten carrosseriedelen voorbewerken. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. eisen en voorschriften noemen ten aanzien van milieuverantwoordelijk 
omgaan met reinigings-, ontvettingsmiddelen en verf 

x   

2. eisen en voorschriften beschrijven ten aanzien van milieuverantwoordelijk 
omgaan met reinigings-, ontvettingsmiddelen en verf  

 x x 

3. de milieubelastende effecten van de te gebruiken stoffen in de schade-   
      herstelbranche noemen 

  x 

4. beschadigde carrosseriedelen voorbewerken en plamuren x x x 
5. geplamuurde carrosseriedelen strak schuren/matteren en daarna stof- en 

vetvrij maken 
x x x 

6. de geschuurde carrosseriedelen in de grondverf zetten en nabewerken x x x 
7. grondmateriaal aanbrengen x x x 
8. droogapparatuur, temperatuur en droogtijd op elkaar afstemmen  x x 
9. gebruikte gereedschap en apparatuur reinigen x x x 
K/MET/8.4    
Deeltaak:  
een voertuig afleveringsklaar maken.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. carrosseriedelen verwijderen en nieuwe carrosseriedelen opbouwen x x x 
2. een totaal afgelakt voertuig wassen en poetsen x   
3. een totaal afgelakt voertuig controleren aan de hand van een checklist  x x 
4. een voertuig afleveren en het resultaat met de opdrachtgever bespreken  x x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


