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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
HET BOUWPROCES 
 
Bij het starten van een bouwwerk zijn een aantal voorzieningen nodig. Die voorzieningen 
zijn van groot belang om het bouwproces soepel te laten verlopen. Vraag 1, 2, en 3 gaan 
hierover. 
 

2p  1  Welke twee nutsvoorzieningen moeten zeker op een bouwwerk aanwezig zijn? 
 
 
PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 
 

1p  2 Voor welk werkproces tijdens de voorbereidingsfase van een bouwwerk wordt de 
computer gebruikt? 
A nacalculatie 
B oplevering 
C planning 
D voortgangscontrole 
 

2p  3  Waarom moet er afstemming zijn tussen de levering van isolatiematerialen op de 
bouw en de aanwezigheid van degene die isolatiematerialen plaatst?  
Noem twee redenen. 
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1p  4 Hieronder is een plattegrond getekend. 
Gegeven: 
koppenmaat: 110 mm 
voeg:   10 mm 
 

 
 
Wat is de lengte van maat A? 
A 2.500 mm 
B 2.510 mm 
C 2.520 mm 
D 2.530 mm 
 

1p  5 Waar staan de letters cad voor in een cad-programma? 
A computer aided design 
B computer assisted dubbing 
C computer automatic drive 
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1p  6 In onderstaande tekening is een situatieschets getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op welk bouwkundig document komt deze tekening voor? 
A op de bestektekening/bouwvoorbereidingstekening 
B op de werktekening  
C op het matenplan 
D op het schetsontwerp 
 

1p  7  Noem drie communicatiemiddelen die in de bouw worden gebruikt om informatie door 
te geven. 

 
3p  8 In onderstaande tekening is een aanzicht afgebeeld volgens Europese projectie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Benoem de aanzichten die op plaats 1, 2 en 3 moeten komen. 
 

1p  9 Welk keurmerk krijgt bouwmateriaal dat voldoet aan kwaliteitseisen? 
A ACZO 
B CEVO 
C KOMO 
D NEMO 
 

2p  10  Noem drie PBM's die als gehoorbescherming zijn toe te passen. 
 

1p  11 Wat geeft een ISO-certificering van een bedrijf aan? 
A dat het bedrijf garantie op zijn producten geeft 
B dat het bedrijf zich houdt aan milieueisen 
C dat het bedrijf voldoende winst maakt 
D dat het bedrijf werkt volgens vastgestelde werkprocessen 

1 2 

3 
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1p  12 Wat is de belangrijkste taak van een bedrijfshulpverlener? 
A bedrijven controleren bij ongevallen 
B helpen bij het plaatsen van steigers 
C hulp bieden bij elektrische storingen 
D voorkomen en beperken van ongevallen 
 

2p  13  Noem vier werkzaamheden van een uitvoerder. 
 
 
SCHOONMETSELWERK 
 

1p  14 Wat is de koppenmaat als  
- de gemiddelde steenlengte 210 mm is, 
- de gemiddelde steenbreedte 98 mm is en  
- de gemiddelde steendikte 50 mm is? 
A   98  mm 
B 108  mm 
C 110  mm 
D 112  mm 
 

1p  15 Welk voorwerp wordt in combinatie met een waterpasinstrument gebruikt bij het 
overbrengen van een meterpeillijn? 
A een meetlat 
B een ontvanger 
C een zender 
D een zichtje 
 

1p  16 Op de tekening hieronder is een aanzicht van een kozijn met daarop een rollaag te zien. 
 

 
 
Met welke hoogte moet de lagenmaat gelijk lopen? 
A hoogte 1 
B hoogte 2 
C hoogte 3 
D hoogte 4 
 

1p  17  Wat wordt verstaan onder de vizierlijn bij een waterpasinstrument? 
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1p  18 Aan welke zijde(n) van de isolatie in de constructie brengt men een dampremmende laag 
aan? 
A aan beide zijden 
B aan de koude zijde 
C aan de warme zijde 
 

2p  19  Noem twee producten waarin minerale wol verwerkt wordt. 
 

2p  20 ‘Houtachtige materialen’ vormen één van de vier hoofdgroepen van bouwmaterialen. 
 Noem twee andere hoofdgroepen. 

 
1p  21 Wat voorkom je door gebruik te maken van een dilatatievoeg? 

A kleurverschil 
B scheurvorming 
C ventilatie 
D vochtdoorslag 
 

1p  22 Hoeveel mm is de breedte van een verticale dilatatievoeg? 
A     5 – 10 mm 
B   10 – 15 mm  
C   15 – 20 mm 
 

1p  23 In onderstaande tekening is een laag van een doorkruising van een halfsteensmuur in 
halfsteensverband getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe heet deze doorkruising? 
A doorkruising van beide muren op drieklezoren 
B doorkruising van beide muren op halve kop 
C doorkruising van beide muren op volle kop 
D doorkruising van een muur op volle en een muur op halve kop 
 

1p  24 Wat is de hoogte van een halfsteensrollaag als muurafdekking? 
A ½ K 
B 1K 
C 1K – v 
D 1K + v 
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1p  25 Welke volgorde houdt men aan bij het aanbrengen van raamdorpelstenen? 
A eerst de meest linkse steen en dan van links naar rechts 
B eerst de meest rechtse steen en dan van rechts naar links 
C eerst de middelste steen en dan vanuit het midden naar links en rechts 
D eerst de twee buitenste stenen en dan de tussenliggende 
 

1p  26 Waarom moet de voegspecie tijdens het voegen goed verdicht worden? 
A Omdat er dan geen water in de voegen kan dringen. 
B Omdat de voeg bijna gelijk ligt met de voorkant van de steen. 
C Omdat de voegspecie even hard wordt als de stenen. 
D Omdat dit een betere kwaliteit voeg geeft. 
 

1p  27 Welke hulpmiddelen worden gebruikt om profielen goed vast te zetten? 
A klampen – koppenlatten – waterpas  
B klampen – schoren – koppellatten  
C klampen – steldraad – schoren  
D schoren – lagenlatten – koppenlatten 
 

1p  28 Een metselaar metselt een kozijn in. 
   Waarmee maakt hij een goede verbinding tussen het kozijn en de muur? 

A met ankers in een binnenspouwblad 
B met ankers in een buitenspouwblad 
C met ankers in een binnen-en buitenspouwblad 
 

2p  29  Noem twee voordelen van een betonnen muurafdekking op een tuinmuur ten opzichte 
van een rollaag van baksteen. 

 
2p  30 Op uitwerkblad 1 is een ontmoeting in staandverband getekend. 

 Teken op uitwerkblad 1 in laag 1 en in laag 2 het metselverband van een ontmoeting 
in staandverband. 

 
2p  31 Op uitwerkblad 1 is een doorsnede getekend van de aansluiting van de bovendorpel met 

bovenliggend metselwerk. 
 Teken op uitwerkblad 1 de DPC-folie op de juiste plaats. 

 
1p  32 Welk afdichtingsmiddel gebruikt men om een dilatatievoeg te vullen? 

A polyetheen 
B polyurethaan 
C siliconenkit 
D styreenkit  
 

2p  33  Noem twee eigenschappen van compriband. 
 

1p  34 Welk materiaal wordt toegepast om een koudebrug tegen te gaan? 
A betonplaat 
B houtwolcementplaat 
C staalplaat 
D verzinkte plaat 
 

2p  35  Noem twee eigenschappen van PUR-schuim. 
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2p  36 Bekijk de onderstaande tabel met eigenschappen van glaswolplaten als isolatiemateriaal. 
 Vul in de tabel op uitwerkblad 2 nog twee eigenschappen van glaswolplaten in. 

 
ISOLATIEMATERIAAL 

glaswolplaten 
- licht in gewicht 
- gemakkelijk te verwerken 
- recyclebaar 

 
2p  37  Noem twee voordelen van prefab-specie ten opzichte van zelfgemaakte specie. 

 
1p  38 Wat is de verhouding van kalk en zand bij de productie van kalkzandstenen? 

A  1 :   4  
B  1 :   6 
C  1 : 14 
D  1 : 25 
 

1p  39 Volgens welk proces vindt de fabricage van kalkzandsteen plaats? 
A een chemisch proces  
B een mineraal proces  
C een natuurlijk proces 
D een organisch proces 
 

1p  40 Wat zijn de afmetingen (l x b x h) van een kalkzandsteen ‘Maasformaat’? 
A 210 x 100 x 40  
B 210 x 100 x 50 
C 214 x 102 x 55 
D 214 x 102 x 82 
 

2p  41  Noem twee voordelen van het mechanisch voegverdichten ten opzichte van 
handmatig voegverdichten. 

 
1p  42 Welk materiaal zit op de snijkanten van het zaagblad van een steenzaagmachine? 

A diamant 
B gehard staal  
C platina 
D roestvast staal 
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1p  43 In onderstaande tekening is een speciemolen afgebeeld. 

 
Welke benamingen achter de nummers 1 tot en met 7 zijn juist? 
A 1 frame - 2 motorkast - 3 schoep - 4 trommel - 5 handwiel - 6 tandrad - 7 voetrem  
B 1 frame - 2 motorkast - 3 schoep - 4 trommel - 5 tandrad - 6 handwiel - 7 voetrem 
C 1 frame - 2 motorkast - 3 trommel - 4 schoep - 5 tandrad - 6 handwiel - 7 voetrem 
D 1 motorkast - 2 frame - 3 schoep - 4 trommel - 5 tandrad - 6 handwiel - 7 voetrem 
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BOUWPROCES 
 

1p  44 In onderstaande afbeelding zijn een voorgevel en een aantal plattegronden weergegeven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Welke plattegrond hoort bij de 1e verdieping? 
A plattegrond 1  
B plattegrond 2  
C plattegrond 3  
D plattegrond 4 
 
Zie voor de vragen 45 tot en met 47 het uittreksel uit de kadastrale kaart op de bijlage 
kadastrale kaart. 
 

2p  45  Welk perceelnummer en huisnummer heeft de woning waarop dit uittreksel betrekking 
heeft? 

 
2p  46  Wat is de oppervlakte van de woning waarop dit uittreksel betrekking heeft?  

 Maak gebruik van de maatlijn. Geef ook de berekening. 
 

1p  47 Wat is de afstand van de voorgevel tot de erfgrens van de woning op perceel 983? 
A   6 m 
B   8 m 
C 10 m 
D 16 m 

voorgevel 1 2 3 4 
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1p  48 Je wilt een bungalow gaan bouwen. 
De woning moet aan de volgende eisen voldoen: 
- alleen begane grond en plat dak. 
- er mag geen kelder onder. 
- inhoud: 468 m³ 
- hoogte:    3 m 
 
Hieronder staan vier plattegronden afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke plattegrond voldoet aan de eisen? 
A plattegrond 1  
B plattegrond 2  
C plattegrond 3  
D plattegrond 4 
 
De vragen 49 en 50 hebben betrekking op een begroting. 
 

2p  49 Op uitwerkblad 2 staat een begroting. Van deze begroting is regel 6 niet ingevuld. 
 Vul regel 6 van de begroting in op uitwerkblad 2. Op deze regel moeten 16 kozijnen 

van € 250 per kozijn komen te staan. 
 

1p  50 Als er op regel 6 een post komt voor de kozijnen van € 4.500,-. 
Hoeveel wordt het bedrag Onvoorzien dan? 
A   € 8.172,- 
B   € 8.173,- 
C   € 8.174,- 
D   € 7.948,- 
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1p  51 Hieronder is het ‘Deelplan Schutsboom’ afgebeeld. 
 

 
De oppervlakte van elk van de percelen in het ovaal is ± 250 m². 
Bekijk het terrein waar de rechthoek omheen staat. 
Hoeveel vrijstaande woningen (perceeloppervlakte van ± 500 m²) kunnen daarop 
gebouwd worden? 
A   4 à   6 
B   8 à 10 
C 12 à 14 
D 16 à 18 
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1p  52 Hieronder staat een gedeelte van de planning voor het bouwproces weergegeven. 

 
De verdiepingsvloer moet vier weken vóór levering besteld worden. 
Wat is de uiterste besteldatum voor deze vloer? 
A 11 maart 
B 12 maart 
C 14 maart 
D 21 maart 
 

Planning Bouwproces 

                     jaar  2003 
                     maand  maart april mei 

                     weeknummer 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                     datum maandag 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 

                     datum vrijdag 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 
            

Inrichten bouwplaats            
Uitzetten en ontgraven            
Fundering            
Begane grondvloer leggen             
Terrein aanvullen              
Stelwerk begane grond             
Lijmwerk begane grond             
Stempels zetten voor verdiepingsvloer             
Verdiepingsvloer leggen             
Verdiepingsvloer stort klaarmaken en 
storten 

            

Stelwerk verdiepingsvloer            
Lijmwerk verdiepingsvloer            
Metselwerk            
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INDUSTRIALISERING EN AUTOMATISERING IN DE BOUW 
 

1p  53 Samen met je collega’s ga je haakse hoeken uitzetten om de plaats van de hoekpiketten 
van het bouwraam te bepalen. Welk instrument wordt hiervoor gebruikt? 
A een dubbel pentagonprisma 
B een elektronische waterpas 
C een laser 
D een laserwaterpas 
 

1p  54 In onderstaande tekening zijn de kruisdraden te zien van de kijker van een 
waterpasinstrument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarvoor worden de bovenste en onderste horizontale lijnen gebruikt? 
A om de afstand tussen E-baak en bouwraam te bepalen 
B om de afstand tussen E-baak en meetinstrument te bepalen 
C om het hoogteverschil tussen E-baak en meetinstrument te bepalen 
D om het hoogteverschil tussen onderste en bovenste lijn te bepalen 
 

1p  55 Waarop reageert een benaderingssensor? 
A op beweging 
B op elektrische signalen 
C op magnetische golven 
D op warmte 
 

2p  56  Wat betekent de term “analoge tijdweergave” in een gebruiksaanwijzing van een 
meetinstrument? 

 
1p  57 Welk apparaat speelt zowel in de ontwerpfase als tijdens de bouwfase van een bouwwerk 

een belangrijke rol?  
A computer 
B laser 
C portofoon 
D tekenmachine 
 

2p  58 De organisatie bij het bouwproces wordt vaak gedaan door een bouwteam. 
 Noem drie personen (functies) die in een bouwteam zitting nemen. 

 
2p  59  Noem twee voorbeelden (apparaten) van mechanisering op metselgebied. 

 
1p  60 Wat is het resultaat van een goede logistiek in de bouw?  

A meer personeel nodig  
B minder afvalproductie  
C rendementsverbetering 
D verbetering van materiaalopslag 

einde 


