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BOUWKUNDIG ONDERHOUD, RENOVATIE EN TRANSFORMATIE

Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan zes praktijkopdrachten. In de tabel staat hoelang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af.  
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Gevelbekleding herstellen x x   

P2 Metselwerk herstellen x x   

P3 Kozijn repareren x x   

P4 Kozijn vervangen x x   

P5 Voorzetwand plaatsen x x   

P6 Plafond verlagen x x   

P7 Dakgoot vervangen x    

P8 Media-uiting x x   

P9 Informatie stand x x   

Theorie     

Gevelbekleding 

Gevelbekleding x x   

Metselen 

Metselen x x   

Kozijnen repareren 

Kozijnen x x   

Voorzetwand 

Isoleren met een voorzetwand x x   

Plafonds 

Plafonds x    



 

ORIËNTATIE 
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Dakgoot 

Dakgoten x x   

Huren in Amersfoort 

Media uitingen x x   

Vormgeeftips x x   

Schrijven  x   

Werken met social media x x   

Presenteren en etaleren x x   
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GEVELBEKLEDING 

 

Gevelbekleding Niet iedereen vindt een bakstenen muur mooi om naar te kijken. Om 

een gevel er totaal anders uit te laten zien kun je ervoor kiezen om 

een muur of gevel van bekleding te voorzien. 

 

Dit zijn de meest gebruikte vormen van gevelbekleding: 

• houten gevelbekleding 

• metalen gevelbekleding 

• steenstrips 

• kunststof gevelbekleding 

• stucwerk 

• composiet gevelbekleding  
Soms zie je meerdere soorten gevelbekleding 

in één gebouw 

 
 

  

Vraag 

 1  Wat zou nog een reden kunnen zijn om een gevel te bekleden? 

 
 

 

 

Houten gevelbekleding Een gevel bekleden kan natuurlijk ook met hout. Vroeger werd dit 

veelal met behandelde houtsoorten uit Europa gedaan. Deze 

houtsoorten zijn zacht en zijn gevoeliger voor invloeden van 

buitenaf. Onbehandeld is de levensduur van dit hout erg kort. Het 

voldoet dan niet aan de eisen die je stelt aan gevelbekleding, omdat 

je deze dan binnen een aantal jaar moet vervangen. 

 

Tegenwoordig wordt er veel tropisch hout gebruikt. Dit soort hout is 

veel harder dan de Europese houtsoorten en vaak ook warmer van 

kleur. Onbehandeld hardhout zal ook met de jaren verkleuren en 

grijs worden. Het is natuurlijk wel van belang dat je ecologisch en 

duurzaam verantwoord hardhout gebruikt. Zo voorkom je dat er 

voor een mooie gevel een oerwoud gekapt moet worden. 

 

Je kunt een houten gevelbekleding meteen op de stenen van de 

gevel monteren. Het is verstandiger om de houten latten of planken 

op een houten of metalen regel te monteren. Op die manier creëer 

je ruimte voor ventilatie. Eventueel zou je ook nog isolatie achter de 

gevelbekleding kunnen plaatsen.  

 

Een regel is een houten lat of metalen profiel waarop je de planken 

kunt monteren. Je maakt met de latten of profielen eerst een frame 

waarop je de gevelbekleding monteert. Het materiaal van de 

gevelbekleding bepaalt hoe groot en hoeveel ondersteuning het 

frame moet bieden. 

 

 

 

 

 
Houten gevelbekleding 
 



 

METSELEN 
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METSELEN 

P2 METSELWERK HERSTELLEN 

 

Metselwerk herstellen Bij veel van de woningen in de wijk blijkt het metselwerk in de loop 

van de tijd beschadigd te zijn. Omdat dit een pittige klus zal worden 

en vooral ook zichtbaar is, vraagt de gemeente om een 

voorbeeldmuur te repareren. 

 

In deze opdracht ga je dus bij een voorbeeldmuur het metselwerk 

herstellen en een nieuwe steen inboeten. Dat is het plaatsen van de 

steen in een bestaande gemetselde muur. 

 
Lees de theorie Metselen  
 

 

 

Wat heb je nodig? Bij deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• troffel 

• voegspijker 

• bakstenen 

• mortel  

• voegspecie 

• emmer of cementkuip 

• bezem, veger en blik 

• fotocamera of telefoon met camera 

 
Metselgereedschap 

 

 

Uitvoeren Je gaat in deze opdracht een muur repareren waarin een 

beschadigde steen zit. Volg daarbij het stappenplan en vergeet niet 

tussentijds foto's te maken van je werk voor een latere opdracht of 

verslag. 

 

Stappenplan 

1. Vraag aan je docent welke steen je mag vervangen. 

2. Onderzoek wat er precies moet gebeuren en maak een kleine 

planning voor jezelf met daarin geschreven: wat er moet 

gebeuren, in welke volgorde je de gevel gaat herstellen en welke 

materialen en gereedschappen je daarbij nodig hebt.  

3. Stem deze planning met de docent af. 

4. Maak je werkplek gereed, verzamel het benodigde gereedschap 

en de materialen.  

 
Bakstenen en voegen 
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KOZIJNEN REPAREREN 

P3 KOZIJN REPAREREN 

 

Kozijnen repareren Iemand is vergeten zijn schilderwerk te onderhouden en nu is er een 

kozijn gaan rotten. Jij mag dit kozijn gaan herstellen. Overleg met je 

docent welk kozijn jij mag gaan herstellen. 

 
Lees de theorie Kozijnen 
 

 

 

Wat heb je nodig? Bij deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• tweecomponenten houtrotvuller 

• houtrot stop 

• krabbers 

• plamuurmessen 

• schilderstape 

• kwasten 

• grondverf 

• schuurpapier of schuurmachine 

• ontvetter 

• hamer 

• beitel 

• kozijn met een rotte plek 

• eventueel materialen om een mal te maken 

• fotocamera of telefoon met camera 

 

 

 

 

Uitvoeren Door slecht onderhoud is er een kozijn gaan rotten en deze rotte 

plek mag jij gaan herstellen. Je repareert een rotte plek of breuk. 

Volg daarbij het stappenplan en vergeet niet tussentijds foto's te 

maken van je werk voor een latere opdracht of verslag.  

 

Stappenplan 

1. Maak de rotte plek schoon. Krab het rotte hout eruit met de 

krabber en schuur het hout goed op.  

2. Is het gat niet al te groot dan kun je verder naar stap 6. 

3. Als het gat te groot is om te vullen met houtrotvuller zul je de 

stijl of dorpel moeten herstellen door het plaatsen van een 

nieuw stuk hout. Vraag hierbij de hulp van de docent. 

4. Als je het hout vervangen hebt, moet je de kieren plamuren met 

tweecomponentenplamuur. Zodra je klaar bent mag je verder 

naar stap 9.  

5. Afhankelijk van de plek kun je de schilderstape gebruiken om 

ramen en dergelijke te beschermen.  

 
Een kozijn met houtrotvuller 
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KOZIJNEN 

 

Kozijnen In boek 1 heb je geleerd wat een kozijn is en van welke materialen 

een kozijn gemaakt kan zijn. Toch is er nog meer wat je moet weten 

over een kozijn. Waar een kozijn uit bestaat bijvoorbeeld. Kozijnen 

bestaan uit verticale en horizontale balken. De verticale balken 

noem je stijlen. De horizontale balken noem je dorpels.  

 

Elke dorpel en stijl heeft een eigen naam. Bij een enkelvoudig kozijn 

zijn dat: 

 

 

Bij een samengesteld kozijn heet dit: 

 

 

Bij een deur heten ze:  

 

 
Verschillende raamkozijnen 

 

 

 
 

  

Vraag 

 15  Wat is een dorpel? 
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Het frame van een voorzetwand Een wand bestaat niet uit een paar tegen elkaar geschroefde platen. 

Om voor de gewenste stevigheid te zorgen bouw je een frame. Een 

frame wordt meestal gebouwd met stalen regels. In dit geval heeft 

een wand regels met een u-vormige metalen profiel. Deze wanden 

worden ook wel metalstud wanden genoemd. Metalstud is eigenlijk 

een merk van metalen profielen.  

 

Let wel op bij metalen profielen. Er zitten namelijk verschillen in de 

breedte, vorm, maar ook in het doel. Het plafond- en vloerprofiel is 

net iets anders gevormd dan de staanders. De profielen zijn te 

verkrijgen in verschillende breedtematen. 

 

Het op maat maken van de metalen profielen doe je door eerst goed 

te meten en de profielen op de juiste lengte af te tekenen. 

Vervolgens knip je met een blikschaar, ijzerzaag of haakseslijper de 

metalen profielen op maat.  

 

Profielen monteren 

Metalen profielen monteren gaat op de volgende manier: 

1. Plaats de vloer-, plafond- en wandprofielen met daartussen de 

afdichtingsband als isolatie. 

2. Schroef deze profielen vast met de juiste schroeven en pluggen 

voor de ondergrond. Zorg voor maximaal 60 cm afstand tussen 

de schroeven. 

3. Schuif de staanders in de profielen en knijp of schroef ze vast op 

een afstand van 60 cm. 

4. Bij grote overspanningen plaats je tussen de staanders steunen 

tegen de achterliggende muur. Je kunt als alternatief ook een 

verbinding maken tussen de onderlinge staanders. Er is speciaal 

gereedschap op de markt om de verschillende profielen te 

verbinden met elkaar. Onder andere een fixeertang. Hiermee 

druk je een stukje metaal van het ene profiel door het andere 

profiel heen. 

 

 

 
Metalstud frame 

 

 
Metalen profielen 

 

 
Een extra steun voor een metalstudwand 
 

 

 
Balkhout 
 

 

Frame van houten balken 

Er zijn bedrijven die liever werken met houten balken om een frame 

mee te bouwen. Dit is vaak duurder en bewerkelijker. Ook is het 

vinden van een perfect rechte balk lastiger dan een recht 

geproduceerde metalen profiel. Het monteren doe jij natuurlijk door 

middel van schroeven. Verder gelden dezelfde regels als bij het 

monteren van metalen profielen. Gebruik een afdichtingsband bij de 

randen. Zorg daarnaast voor onderliggende verbinding van de 

staanders of de buitenmuur voor extra stevigheid. Plaats de 

staanders 60 cm uit elkaar. 

  

Vraag 

 29  Wat is metalstud? 

 
 

  

 


