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 Meerkeuzevragen 

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 
 

1p  1 Een aannemer gaat een begroting maken. 
Wat houdt dat in? 
A een materiaalstaat maken 
B een planning maken 
C een prijsopgave maken 
D een technisch rapport maken  
 

1p  2 Als een bouwwerk afgerond is, wordt het gehele bouwproces financieel geëvalueerd. 
Hoe wordt deze evaluatie genoemd? 
A de eindcontrole 
B de nacalculatie 
C de oplevering 
D de tweede oplevering 
 

1p  3 Wie maakt meestal de sterkteberekeningen? 
A de architect 
B de constructeur 
C de opzichter 
D de uitvoerder 
 

1p  4 Arbeidsomstandigheden op de bouwplaats vallen onder de verantwoordelijkheid van 
A architect, calculator, aannemer en timmerman. 
B gemeente, aannemer, architect en opzichter. 
C opdrachtgever, gemeente, werknemers en opzichter. 
D werknemers, ontwerper, aannemer en opdrachtgever. 
 

1p  5 Wat wordt verstaan onder Arbo-beleid? 
A zorgdragen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemer 
B zorgdragen voor de gezondheid van de werknemer en een schoon milieu 
C zorgdragen voor de veiligheid en de ontplooiing van de werknemer 
D zorgdragen voor een schoon milieu en de veiligheid van de werknemer 
 

1p  6 Een nieuwe werknemer wil vertrouwd raken met de bedrijfscultuur.  
Dat houdt in dat hij 
A in overleg met een collega het werk uitvoert. 
B inschat hoe er gewerkt wordt binnen het bedrijf. 
C zelf gaat bepalen hoe hij het werk aanpakt.  
D zich verdiept in de manier van werken binnen het bedrijf.  
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1p  7 Een bouwbedrijf heeft een bepaalde organisatiestructuur.  

In welke organisatiestructuur zijn de niveaus van hoog naar laag aangegeven? 
 
A B C D 
directeur  
calculator 
timmerman 
uitvoerder 

directeur 
calculator 
uitvoerder 
werkvoorbereider 

directeur 
opperman 
personeelschef 
werkvoorbereider 

directeur 
werkvoorbereider 
voorman 
timmerman 

 
1p  8 Een werkgever kan aangesloten zijn bij een vakorganisatie.  

Welke vakorganisatie behartigt de belangen van werkgevers? 
A de ARBO 
B de FNV 
C de NVOB 
D de SFB 
 

1p  9 Een werkgever is volgens de CAO verplicht om een werknemer een verlofdag te geven bij 
bepaalde situaties. 
Welke situatie kent geen verplichte verlofdag?  
A de deelname aan een wettelijk erkend vakexamen 
B de geboorte van het eigen kind 
C een dag eerder op vakantie gaan 
D het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van de ouders 
 
 
HET BOUWPROCES  
 

1p  10 Een architect maakt een ontwerp voor een woning aan de hand van een programma van 
eisen. 
Hoe wordt de tekening van het definitieve ontwerp genoemd?  
A een bouwvoorbereidingstekening 
B een ontwerptekening 
C een schetstekening 
D een werktekening 
 

1p  11 Wat betekent de term 'duurzaam bouwen'? 
Duurzaam bouwen betekent dat er gebouwd wordt met 
A duurder en sterker materiaal. 
B kwalitatief goed en minder milieubelastend materiaal.  
C luxer en exclusiever materiaal. 
D natuurlijk materiaal. 
 

1p  12 Met welke drie primaire kleuren kunnen alle andere kleuren gemaakt worden? 
A rood, blauw en geel 
B rood, blauw en groen 
C rood, groen en zwart 
D rood, paars en oranje 
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1p  13 De term 'Vinex' staat voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. 

Wat is een Vinex-locatie?  
A een nieuw industrieterrein  
B een nieuw te bouwen stad 
C een nieuwbouwwijk 
D een nieuwe dorpskern 
 

1p  14 Welke onderdelen kunnen in een tuinontwerp aangegeven zijn?  
A beplanting, meterput en fundering 
B buitenverlichting, beplanting en gazon 
C erfafscheiding, gazon en inpandige garage 
D meterput, terras en erfafscheiding 
 

1p  15 Een schutting wordt geplaatst tussen de openbare weg en het erf van een woning. 
Waar moet in dat geval de schutting staan? 
A midden op de erfgrens 
B over de erfgrens heen  
C tegen de erfgrens 
D 400 mm voor de erfgrens 
 

1p  16 Het te lood stellen van een kolombekisting gebeurt met een 
A rei. 
B slangenwaterpas.  
C theodoliet. 
D waterpasinstrument. 
 

1p  17 Het afstandmeten wordt uitgevoerd met een waterpasinstrument en een  
A bouwhaak. 
B E-baak. 
C rei. 
D waterpas. 
 

1p  18 Welke oude lengtemaat staat op de zijkant van een duimstok?  
A centimeter 
B decimeter 
C duim 
D mijl 
 

1p  19 Wat wordt verstaan onder peilhoogte? 
A Peilhoogte is onderkant fundering. 
B Peilhoogte is gelijk aan de vloerhoogte. 
C Peilhoogte is gelijk aan het maaiveld. 
D Peilhoogte is gelijk aan het nulpunt. 
 

1p  20 Met welke hulpmiddelen zijn op een bouwterrein meetpunten zichtbaar te maken? 
A met afzetlinten  
B met houten planken 
C met jalons 
D met metseldraden 
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1p  21 Waarvoor wordt op de bouwplaats een laserinstrument gebruikt? 

A om de dikte van materialen te bepalen 
B om het oppervlak van de vloer te bepalen 
C om hoogtematen over te brengen 
D om lengtematen uit te zetten 
 

1p  22 Wat is de functie van een bouwraam? 
A Een bouwraam geeft de grootte van het bouwwerk aan. 
B Een bouwraam geeft de begrenzing van de bouwkavel aan. 
C Met een bouwraam wordt de bouwput beveiligd. 
D Op een bouwraam worden muren en fundering afgetekend.  
 

1p  23 In zonnepanelen wordt energie opgewekt door  
A aardgas. 
B damp. 
C licht.  
D water.  
 

1p  24 Een tekenplotter bevat sensoren. 
Wat is de functie van deze sensoren?  
A De sensoren bepalen in welke volgorde de tekenpen tekent. 
B De sensoren bepalen de snelheid van het tekenen. 
C De sensoren herkennen de zijkanten van het papier. 
D De sensoren zetten de tekencommando’s over naar de tekenpen. 
 

1p  25 Welk computerprogramma zal een architect gebruiken om een kozijnentekening te 
maken? 
A een presentatieprogramma 
B een spreadsheetprogramma 
C een tekenprogramma 
D een tekstverwerkingsprogramma 
 

1p  26 Waarvoor gebruikt een aannemer een databaseprogramma? 
A om de CNC-machines aan te sturen 
B om het klantenbestand bij te houden 
C om presentaties te maken 
D om tekeningen te maken 
 

1p  27 Waardoor onderscheidt de moderne bouwmethode zich van de traditionele 
bouwmethode?  
A door de toepassing van cement 
B door de toepassing van dure materialen 
C door de toepassing van goedkopere materialen 
D door de toepassing van grote prefab-elementen 
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1p  28 Wat houdt klantgericht werken in? 

A De leverancier doet zijn best om zoveel mogelijk winst te maken. 
B De leverancier levert een product dat naar zijn idee goed genoeg is. 
C De leverancier levert een zo goedkoop mogelijk product. 
D De leverancier verdiept zich in de problemen en wensen van de klant. 
 

1p  29 Een nieuw bouwwerk moet binnen een half jaar uitgevoerd worden.  
Wat is dan één van de taken van de werkvoorbereider? 
A bestelde materialen afroepen 
B het bouwterrein bouwrijp maken 
C het bouwterrein opmeten en uitzetten 
D op tijd materialen bestellen 
 

1p  30 Voordat een kostencalculatie wordt gemaakt voor een nieuw bouwwerk, wordt een 
risicoanalyse opgesteld.  
Wat houdt het maken van een risicoanalyse in? 
A het aanvragen van offertes bij de onderaannemers 
B het inventariseren van problemen die kunnen ontstaan bij de uitvoering 
C het opstellen van een afvalplan om zoveel mogelijk afval te voorkomen 
D het opstellen van een Arbo-beleidsplan 
 
 
PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 
 

1p  31 Op de tijdsplanner wordt de tijdsplanning gecontroleerd en bijgehouden. 
 Met welk soort grafiek wordt die tijdsplanning weergegeven? 

 
2p  32 In de voorbereiding van een bouwwerk wordt gebruik gemaakt van materiaalstaten. 

 Noteer twee soorten gegevens die in een materiaalstaat worden opgenomen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4 

 
2p  33 Hierboven zijn vier gevaarsymbolen afgebeeld.  

 Noteer de juiste benamingen van de gevaarsymbolen. 
 

1p  34 Een voorbeeld van een bedrijfsnorm zijn de regels over de arbeidstijden binnen een 
bedrijf.  

 Noteer nog een bedrijfsnorm.  
 

1p  35 Tijdens het bouwen wordt regelmatig overlegd. 
 Wat is de naam van dit overleg?  

 
1p  36  Wat is de betekenis van de afkorting CAO? 
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HET BOUWPROCES 
 

2p  37  Met welke twee aanduidingen worden de bouwkavels op een kadastrale kaart 
aangegeven? 

 

 
 

1p  38 Bovenstaande afbeelding toont een tijdschema met planningsmomenten.  
Onder het planningsmoment ‘Definitief ontwerp’ staat het onderdeel ‘Definitief ontwerp 
tekenen’. 

 Noteer de weeknummers wanneer dat onderdeel moet worden uitgevoerd. 
 

1p  39  Noteer wat het begrip 'stelpost' in een bouwbegroting betekent. 
 

2p  40 Een woning moet goed onderhouden worden.  
 In welke volgorde moeten de onderstaande vier onderdelen onderhouden worden? 

 - voegwerk 
 - platdak 
 - schilderwerk 
 - goten schoonmaken 
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1p  41 Bovenstaande afbeelding toont een opstelling van een waterpasinstrument voor een 

afstandsmeting.  
 Welke formule wordt gebruikt om afstand X uit te rekenen? 

 
1p  42  Welk instrument meet de afstand nauwkeuriger dan een waterpasinstrument?  

 
1p  43 De randaflezing bij een waterpastoestel kan in twee maateenheden aangegeven worden.  

 Noteer de twee maateenheden. 
 

1p  44  Wat wordt verstaan onder het ijken van meetinstrumenten? 
 

1p  45  Hoe kan de juiste hoogte worden waargenomen bij een roterende laser met een  
 niet-zichtbare laserstraal? 
 

2p  46 Een calculator moet een kostencalculatie maken van een uitbreiding van een woning. 
Bovendien moet hij een offerte uitbrengen.  

 Welke twee computerprogramma’s kan hij daarvoor gebruiken?  
 

2p  47 Ongeveer 25 jaar geleden werd elke tekening nog met potlood en maatlat vervaardigd.  
Nu gebeurt dat voornamelijk met de computer.  

 Noteer twee voordelen van het tekenen met de computer. 
 

2p  48 Bouwplaatsmedewerkers kunnen op de bouw een bijdrage leveren aan een beter milieu. 
 Noteer twee voorbeelden van efficiënt materiaalgebruik in de bouwwereld. 
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3p  49 Bovenstaande afbeelding toont de situatieschets van een nieuw te bouwen 
appartementencomplex in de binnenstad. Problemen tijdens de uitvoering moeten worden 
voorkomen. De plaatsing van de bouwketen is een aandachtspunt voor de aannemer. 

 Noteer nog drie aandachtspunten voor de aannemer om problemen te voorkomen. 
 

1p  50  Noteer twee digitale hulpmiddelen op een bouwplaats waarover een uitvoerder kan 
beschikken. 

 
 


