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ORIËNTATIE 

EENVOUDIGE SCHADEDELEN HERSTELLEN 
 

Eenvoudige schadedelen herstellen In deze deeltaak maak je kennis met de reparatie van schadedelen. 

Voordat je begint aan deze deeltaak is het nodig keuzevak 8.1 

Schadeherstelwerkzaamheden voorbereiden te hebben afgerond. 

 

Je gaat in dit deel leren wat de schadehersteller precies doet 

wanneer hij of zij een schade herstelt. Je maakt kennis met verschil- 

lende technieken om uit te deuken. Je gaat ook zélf leren uitdeuken. 

Dat kun je uiteraard pas na heel veel oefenen, maar je mag het een 

keer proberen! 

 

Je maakt ook kennis met uitdeuken zonder spuiten. Je leert ook hoe 

je een schadedeel na het uitdeuken klaar kunt maken voor de 

spuiter. Je leert daarbij schuren, plamuren en afplakken. 

 

In de beroepstaak bij deze deeltaak leer je: 

• Schadeherstel voorbereiden; 

• Uitdeuken; 

• Schuren; 

• Plamuren; 

• Schuren van plamuur; 

• Reinigen en afplakken; 

• Grondverf spuiten; 

• Spuiten voorbereiden. 

 

 
Schade herstellen 

 

Wat moet je al weten en kunnen? Schadeherstel 

Schadeherstel is nieuw voor je. Je hebt al geleerd hoe je schadeher- 

stelwerkzaamheden moet voorbereiden. Het schuingedrukte hierna 

ken je. 

 

Hieronder staan alle stappen van het schadeherstel: 

• Klant maakt schade; 

• Schademelding en schaderapport; 

• Voorbereidingen; 

• Demontage; 

• Plaatwerken of herstellen; 

• Voorbewerking en spuiten; 

• Schoonmaken en ontvetten; 

• Spuiten; 

• Afmonteren; 

• Afleveren. 

 

Carrosseriedelen 

Je kent de namen van belangrijke carrosserie-onderdelen. Deze zijn 

te vinden in de leerstof van het profielvak M&T. 

 

 
Schadeherstel 
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OPDRACHTEN 

UITDEUKEN SCHADEDEEL 
 

Uitdeuken schadedeel Dit is een praktijkopdracht waarbij je een schadedeel leert uitdeuken 

met hamer en tas. 

 

Uiteraard kun je deze opdracht zo vaak herhalen als je wilt, voor 

zoveel mogelijk onderdelen. Oefening baart kunst! 

 

Wat heb je nodig? 

• Theorie Gereedschappen en materialen; 

• Theorie Reparatie van carrosseriedelen; 

• Theorie Uitdeuken; 

• Los gebruikt schadedeel of auto met schadedeel (of ander 

schadedeel); 

• Gereedschapskar met gereedschap voor schadehersteller; 

• Materialen schadeherstel (plamuur, schuurpapier, etc.); 

• Werkplaatsdocumentatie; 

• Videoserie schadeherstel. 

 

Opdrachten 

1 Opdracht voorbereiden 

 

• Bespreek met je docent welk onderdeel je gaat uitdeuken 

• Spatbord 

• Motorkap 

• Portier 

• Achterklep 

• Dak 

 

• Bestudeer de video’s over uitdeuken. 

 

• Verzamel alle gereedschappen die je nodig hebt voor deze klus. 

 
Uitdeuken schadedeel 

 

 

 
Uitdeuken 

 

 
Deuk 

 

 •  Maak hieronder een klein stappenplan hoe je het schadedeel 

gaat herstellen: 
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THEORIE 

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN 

 

Hamers In de plaatwerkafdeling maak je gebruik van verschillende hamers. 

Het slaan met een hamer kan zowel dragend als niet-dragend. 

 

Dragend slaan 

De tas ligt precies onder de hamer. Als je te hard slaat, plet je de 

plaat en zal de plaat op de plaats van de klap iets rekken. Dragend 

slaan gebruik je om de plaat strakker te krijgen. 

 

 
Dragend slaan 

 

 
Niet-dragend slaan 

 

Niet-dragend slaan 

De tas ligt niet onder de hamer. Niet-dragend slaan wordt veel ge- 

bruikt tijdens het richten van de plaat. Dit geeft minder rek dan 

dragend slaan. 

 
Gewone bankhamer 

 

Gewone bankhamer 

De gewone bakhamer is niet goed geschikt om uit te deuken. Hij is 

te zwaar, te kantig en geeft geen grip. Daarom gaan we naar de 

uitdeukhamers die wel geschikt zijn. 

 

Krimphamers 

In de afbeelding zie je een krimphamer. De drie bekken bewegen 

naar elkaar toe als je met deze hamer slaat. Als je met een krimp- 

hamer dragend slaat, ontstaat er een krimpeffect. De drie bekken 

bewegen naar elkaar toe en laten de plaat een heel klein beetje 

krimpen. De profilering van de drie bekken is zeer belangrijk om 

voldoende grip te hebben. 
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Uitdeuklepels Dit zijn stalen bladen die gebruikt worden als hefboom of 

hulpmiddel. 

 
 

 Vraag 

 3  Leg uit waarom je niet met een stalen hamer op een uitdeuk- 

lepel mag slaan. 

 

 
 

 
Uitdeuklepels 

 

  

 

Naaldsjabloon Hiermee kun je de vorm van een nieuw carrosseriedeel instellen. Je 

neemt de vorm bijvoorbeeld van een onbeschadigd scherm. Je kunt 

de vorm nu controleren bij het beschadigde scherm. Dit gereedschap 

wordt ook veel gebruikt bij het plamuren en modelleren. 

 
Naaldsjabloon 

 

 Vraag 

 4  Waarvoor dient een naaldsjabloon? 
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REPARATIE VAN CARROSSERIEDELEN 

 

Soorten staal in de auto Niet alle staal in de auto is hetzelfde. De dikte en samenstelling 

kunnen erg verschillen.  

 

In het plaatje zijn de staalsoorten met verschillende kleuren aan- 

gegeven. 

 

Het grijs gekleurde staal is gewoon staal. We noemen 

dit koolstofarm staal of mild staal. Het heeft enkele 

bijzondere eigenschappen. De fabrikant maakt hier dankbaar gebruik 

van. 

 

Koolstofarm staal is: 

• zeer goed lasbaar; 

• zeer goed vervormbaar, hoge dieptrekkwaliteit; 

• zeer goed verspaanbaar; 

• gevoelig voor roest. 

 

De andere kleuren stellen verbeterde staalsoorten voor. We noemen 

dit HSS, high strength steels (staal van grote sterkte). Deze  staal- 

soorten zijn harder en sterker gemaakt om gewicht te besparen. 

 

Door het staal sterker te maken, hoeft het minder dik te zijn. Zo kan 

het gewicht van de carrosserie met 25% dalen zonder dat de 

constructiesterkte van de auto daalt. Alle autofabrikanten maken 

gebruik van HSS. 

 

Het staal wordt sterker gemaakt door drie bewerkingen toe te 

passen: 

1. Het staal vervormen. Hierdoor wordt het harder. 

2. Een warmtebehandeling geven. Door het te verwarmen en 

gecontroleerd te koelen, wordt staal harder en sterker. 

3. Een ander materiaal toevoegen aan het vloeibare staal. We 

noemen dit legeren. 

 

Op YouTube zijn filmpjes te vinden over de bereiding, de bewerking 

en het spuiten van staal. 

 
Verschillende soorten staal in een auto 

 

 

  

Vraag 

 8  Noem vier eigenschappen van staal. 

 

 

 

 
 

 

 

 


