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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 
 
Samen met je collega's ben je aan een bouwwerk begonnen. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn afgerond. Nu wordt de plaats bepaald waar het bouwwerk moet komen. 
Je gaat dus een bouwraam uitzetten. Vraag 1, 2 en 3 gaan hierover. 
 

1p  1 Wat moet je doen voordat je met het uitzetten kunt beginnen? 
A de hoogte van het peil aangeven 
B de piketten in de grond slaan 
C de plaats van de rooilijn bepalen 
D het waterpasinstrument of laserapparaat opstellen 
 

1p  2 Samen met je collega’s zet je het bouwraam op hoogte en gaat verder met het uitgraven en 
stellen van de fundering. 

 Met welk instrument moet je een bouwraam waterpas stellen? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  3 Een bouwplaats kan regelmatig gecontroleerd worden door de Arbeidsinspectie op veiligheid. 
Bij welke personen wordt door de Arbeidsinspectie gecontroleerd of ze op een veilige manier 
werken? 
A architect en opdrachtgever 
B uitvoerder en principaal 
C werkgever en werknemer 
D werknemer en opzichter 

A 
B 
C 
D 

 
A 
B 
C 
D 

XB (2) (3)X  X
A 
B 
C 
D 

   (1) 
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8K-v 11K+v 9K-v

1p  4 In onderstaande afbeelding is een doorsnede van een stuk metselwerk getekend. 
Gegeven: 
koppenmaat   =   110 mm 
voeg               =     10 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe groot is het gedeelte links van de muuropening? 
A 860 mm 
B 870 mm 
C 880 mm 
D 890 mm 
 

1p  5 Je downloadt gegevens over baksteen van het internet. 
 Wat betekent 'downloaden van het internet’? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  6 Op de bestektekening is een gevel van 16.740 mm op schaal 1:100 getekend. 
Hoe lang is de gevel op de tekening dan? 
A      16,74  mm 
B    167,4  mm 
C    167,4  cm 
D 1.674  cm 
 

1p  7 Na hoeveel jaar moet je in de bouw een veiligheidshelm van polyetheen vervangen? 
A na 1 jaar 
B na 2 jaar 
C na 3 jaar 
D na 5 jaar 
 

1p  8 In een bepaalde gemeente mogen nog woningen worden gebouwd. Dat kun je zien op een 
plan. 
Hoe noemt men zo’n plan? 
A een begrotingsplan 
B een bestemmingsplan 
C een bouwplan 
D een ontwerpplan 
 

1p  9 Wie bepaalt de hoeveelheid wapening in beton? 
A de aannemer 
B de architect 
C de constructeur 
D de principaal 
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SCHOONMETSELWERK 
 

1p  10 Welk onderdeel hoort bij een stelwaterpas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A doosniveau 
B libel 
C oculair 
D vizierlijn 
 

1p  11 Welke formule moet je gebruiken voor het maken van een bouwhaak? 
A 1 - 2 - 3  steek 
B 2 - 3 - 4 steek 
C 3 - 4 - 5  steek 
D 4 - 6 - 8 steek 
 

1p  12 Hoe noemt men een horizontale schoor? 
A een klislat 
B een koppellat 
C een koppenlat 
D een zwiep 
 

1p  13 Waaruit bestaat een lagenmaat? 
A gemiddelde steenbreedte – voegdikte 
B gemiddelde steenbreedte + voegdikte 
C gemiddelde steendikte – voegdikte 
D gemiddelde steendikte + voegdikte 
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1p  14 Welke maatvoering komt op de profielen te staan voordat je gaat metselen? 
A dagmaat 
B koppenmaat 
C meterpeil 
D neggemaat 
 

2p  15  Noem twee gereedschappen waarmee je een profiel te lood kunt stellen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  16 Wat is een andere naam voor polystyreenschuimplaten? 
A iso-platen 
B piepschuimplaten 
C PUR-platen 
D schuimplaten 
 

2p  17  Noem twee belangrijke redenen om gebouwen te isoleren. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Welk soort anker wordt gebruikt bij een dilatatievoeg in een buitengevel? 
A een glijanker 
B een prikanker  
C een spouwanker 
D een wandanker 
 

1p  19 Hoe heet voeg 1 in de afbeelding hieronder? 
A dilatatievoeg  
B hartvoeg  
C lintvoeg 
D stootvoeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  20 Welk metselverband begint niet met een drieklezoor? 
A halfsteensverband 
B klezoorverband 
C staandverband 
D wildverband 

a1 
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1p  21 In onderstaande tekening is aan beide zijden een muurbeëindiging getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe heten tand 1 en tand 2? 
A 1 is lopende tand en 2 is vallende tand. 
B 1 is staande tand en 2 is lopende tand. 
C 1 is staande tand en 2 is vallende tand. 
D 1 is vallende tand en 2 is staande tand. 
 

1p  22 In onderstaande tekening zijn twee lagen getekend van een ontmoeting in halfssteensverband. 
 
 
 
 
 
 
 
 laag 2 
 
 laag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 laag 1 
 
Welke soort ontmoeting is dit? 
A op halve kop 
B op halve strek 
C op volle kop 
D op volle strek 

1

2
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1p  23 In onderstaande tekening wordt een tuinmuur tegen de erfscheiding gemetseld en van 
verzwaringen voorzien. 
 

 
 
Welke verzwaringen kan men toepassen? 
A dubbelzijdige verzwaringen 
B eindverzwaringen 
C enkelzijdige verzwaringen 
D hoekverzwaringen 
 

1p  24 Je wilt aan de buitenzijde van een onderdorpel van een buitenraamkozijn een goede 
aansluiting met het onderliggende metselwerk hebben. 

 Wat is de beste oplossing? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  25 De voorbereidende werkzaamheden die een voeger uitvoert bij het voegen zijn: 
- afzuren 
- bevochtigen 
- schoonspoelen 
- stootvoegen ophakken 
 

 Wat is de juiste werkvolgorde?  
 
Eerst ga je ........................................................................................................................  
 
Dan ga je ..........................................................................................................................  
 
Daarna ga je .....................................................................................................................  
 
Als laatste ga je ................................................................................................................  
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1p  26 In onderstaande tekening staan onder elkaar drie soorten voegen getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe noemt men voeg 1?  
A geborsteld 
B platvol 
C verdiept 
 

1p  27 Je moet een schoor van een profiel bevestigen aan een betonnen vloer. 
Wat moet je aanbrengen op die vloer voordat je begint?  
A een klamp 
B een koppellat 
C een piket 
D een zwieping 
 

a

c

b

1

2

3
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1p  28 In onderstaande tekening is de aansluiting bovendorpel kozijn met bovenliggend metselwerk 
getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welk folie breng je aan op de plaats van de pijl om indringend vocht van bovenaf in het kozijn 
tegen te gaan? 
A aluminiumfolie 
B dampdoorlatend folie 
C DPC-folie 
D PUR-folie 
 

1p  29 Waar plaats je bij een deurkozijn een doorwerklat? 
A onder de stijlen 
B op de bovendorpel 
C tussen de stijlen 
D voor de bovendorpel 
 

1p  30 Wat gebeurt er met het volume van PUR-schuim direct na verwerking? 
A Het blijft hetzelfde. 
B Het wordt groter. 
C Het wordt kleiner. 
 

1p  31 Van welk materiaal worden veerankers gemaakt? 
A van aluminium 
B van gegalvaniseerd staal 
C van messing 
D van zink 
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1p  32 In onderstaande tekening is een spouwmuur weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke kant van de glaswolplaat wordt richting buitenmuur geplaatst? 
A de bovenkant  
B de harde kant 
C de zachte kant 
D de zijkant 
 

2p  33  Noem twee isolatieplaten die gemaakt zijn van een mineraal product. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Naast kalk zijn nog twee andere grondstoffen nodig voor het maken van kalkzandsteen. 
Welke twee zijn dat? 
A cement en grind 
B cement en water 
C zand en cement 
D zand en water 
 

1p  35 Wat zijn de afmetingen (l x b x h) van een kalkzandsteen ‘Waalformaat’? 
A 210 x 100 x 50  
B 214 x 102 x 55 
C 214 x 102 x 72 
D 214 x 102 x 82 
 

1p  36 Welke latei wordt boven een binnendeurkozijn toegepast in vuilmetselwerk?  
A een aluminium latei  
B een houten latei 
C een stalen latei 
D een stalton latei  
 

1p  37 Wat betekent de codering ‘M12,5’ bij metselmortel? 
A metselmortel met een druksterkte van 12,5 N/mm²  
B metselmortel met 12,5 kg cement 
C metselmortel met 12,5 kg cement en kalk 
D metselmortel voor 12,5 m³ metselwerk 

Buitenmuur

Spouwmuur

Binnenmuur
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2p  38  Noem twee kenmerken van een strengperssteen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  39 Wat moet de sterkte van voegspecie zijn ten opzichte van metselspecie? 
A dat maakt niets uit 
B gelijk 
C groter 
D kleiner  
 

2p  40 Hieronder is een troffel afgebeeld. 
 

 
 Wat zijn de namen van de onderdelen 1, 2 en 3? 

 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 
3........................................................................................................................................  
 
 

1p  41 Aan welke kant(en) slijpt men de vouw van een kaphamer? 
A aan de buitenkant  
B aan de steelkant 
C aan de steelkant en buitenkant 
 

1p  42 Van welk materiaal wordt een speciekuip gemaakt?  
A aluminium 
B kunststof 
C staal 
 

1p  43 Welke troffel gebruikt een metselaar het meest? 
Een troffel met een bladlengte van 
A 140 - 160 mm. 
B 160 - 180 mm. 
C 165 - 185 mm. 
D 180 - 200 mm.
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1p  44 Welke werkzaamheid gebeurt met de ronde kant van de troffel?  
A de baard weghalen 
B specie mengen 
C specie verdelen 
D stenen hakken 
 

2p  45  Noem twee redenen waarom je water gebruikt bij een steenzaagmachine. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

einde 


