
300008-656o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 9 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
09.00 - 11.00 uur



300008-656o 2 ga naar de volgende pagina 

 
 Meerkeuzevragen 

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

1p  1 Met welk soort computerprogramma kan de voorraad van een magazijn bijgehouden 
worden? 
A met een CAD-programma 
B met een e-mailprogramma 
C met een spreadsheetprogramma 
D met een tekstverwerkingsprogramma 
 

1p  2 Tijdens het werken met gewoon schuurpapier ontstaat veel schuurstof.  
Welk beschermingsmiddel moet hierbij worden gebruikt?  
A een dampmasker 
B een gasmasker 
C een gelaatsmasker 
D een stofmasker 
 

1p  3 Een bouwbedrijf met meer dan 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. 
Wat is een functie van een ondernemingsraad?  
A Een ondernemingsraad belegt bouwvergaderingen. 
B Een ondernemingsraad beslist over de financiële gang van zaken. 
C Een ondernemingsraad overlegt met de leiding van een bedrijf namens de 

werknemers. 
D Een ondernemingsraad stelt het personeel aan. 
 

1p  4 Welke taak heeft een voorman op een bouwwerk? 
A Hij doet de diverse werkzaamheden een keer voor. 
B Hij geeft leiding aan een groep vakmensen. 
C Hij regelt de betaling van salarissen. 
D Hij zorgt ervoor dat het materiaal klaarligt. 
 

1p  5 Welke organisatie bemiddelt bij een arbeidsconflict tussen een werknemer en een 
werkgever? 
A de arbeidsinspectie 
B de gezondheidsinspectie 
C de vakbond 
D de veiligheidsinspectie 
 

1p  6 Nog steeds werken op de bouwplaats meer mannen dan vrouwen. 
Wat is hiervoor de reden? 
A de heersende traditie op de bouw 
B de onmogelijkheid van variabele werktijden 
C het ontbreken van gescheiden kleedruimten 
D het ontbreken van gescheiden sanitaire voorzieningen 
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BOUWPROCES 
 

 
 

1p  7 Op bovenstaande tekening is te zien, of een bepaald stuk grond een bouwkavel is.  
Wat is de benaming van deze tekening? 
A de bouwtekening 
B de ontwerptekening 
C het bestemmingsplan 
D het streekplan 
 

1p  8 Aan welke gemeentelijke voorschriften is het ontwerp van een huis gebonden? 
A de arbo-voorschriften 
B de bouwvergunning  
C de bouwverordening 
D het bestek  
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TOTAAL KOZIJNEN hvhd ehd €/ehd totaal st.jr cy 2003 2004 2005 

Buitenschilderwerk 1 Pst        
Buit. schilderw. plafond hout dekk. 14 m2        
Grootschilderw. plafond hout dekk. 
Kleinschilderw. plafond hout dekk. 

14
14

m2 
m2 

17
5

238
70

2003 
2004 

6
6

238  
70  

Buit. schilderw. koz.+raamhout dekk. 71 m2    
Grootschilderw. koz.+raam hout dekk. 
Kleinschilderw. koz.+raam hout dekk. 

71
71

m2 
m2 

17
5

1.207
355

2004 
2006 

6
6

1.207 
 

 

Buit. schilderw. koz.+raamstaal 100 m2    
Grootschilderw. koz.+raam staal 100 m2 19 1.900 2005 6  1.900 
Buit. schilderw. puivulling hout dekk. 1 st    
Grootschilderw. puivulling hout dekk. 
Kleinschilderw. puivulling hout dekk. 

1
1

st 
st 

17
5

17
5

2003 
2004 

6
6

17  
5 

 

 
Horizontaal is aangegeven: 
hvhd. = hoeveelheden 
ehd = eenheden 
€/ehd = euro per eenheid 
totaal = hoeveelheden x euro’s 
st.jr = startjaar 
cy  = cyclus 
 

1p  9 Bovenstaande afbeelding toont de onderhoudsplanning voor het buitenschilderwerk. 
Wanneer moet het buitenschilderwerk van kozijnen en raamstaal plaatsvinden? 
A in 2003 
B in 2004 
C in 2005 
D in 2006 
 

1p  10 Waarmee moet een tuinarchitect bij het ontwerpen van een perceel rekening houden? 
A de architectuur van het huis 
B de ligging van het huis ten opzichte van de zon 
C het bestemmingsplan 
D het tuinontwerp van de buren 
 
 
INDUSTRIALISERING IN DE BOUW 
 

1p  11 Een balklaag wordt op hoogte gesteld. 
Met welk gereedschap kan dit werk door één persoon worden uitgevoerd? 
A met een laser 
B met een stelwaterpas 
C met een waterpas  
D met een waterpasinstrument 
 

1p  12 NC- en CNC-gestuurde machines moeten regelmatig gekalibreerd worden. 
Wat houdt kalibreren in? 
A het controleren van alle beveiligingen 
B het instellen voor een bewerking 
C het programmeren van de machine 
D het ijken van het referentienulpunt
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1p  13 Op welke eigenschap van materiaal reageert een vochtigheidsmeter?  
A op de chemische samenstelling  
B op de elektrische geleidbaarheid  
C op de houdbaarheid 
D op het gewicht 
 

1p  14 Met welk softwareprogramma wordt een standaardbestek gemaakt? 
A met een CAD-programma 
B met een databaseprogramma 
C met een spreadsheetprogramma 
D met het STABU-programma 
 
 
RECHTHOEKIG RAAMKOZIJN 
 

1p  15 Waarom moeten handschoenen gedragen worden bij het opsluiten van 
kozijnverbindingen? 
A omdat er splinters aan het hout kunnen zitten 
B omdat het kozijn niet vuil mag worden 
C omdat het kozijn niet uit de handen mag vallen 
D omdat in veel lijmsoorten schadelijke oplosmiddelen zitten 
 

1p  16 Waarom wordt de sponning in de onderdorpel van een kozijn aan de dagzijde 15º schuin 
gemaakt? 
A om de afwatering van vocht te kunnen regelen 
B om een betere aansluiting met de kozijnstijl te krijgen 
C om het glas goed te kunnen plaatsen 
D om het raam goed te kunnen afhangen 
 

 
 

1p  17 Bovenstaande afbeelding toont de doorsnede van een bovendorpel met muuraansluiting. 
Naar welk onderdeel in de doorsnede wijst de pijl? 
A naar de afstandshouder 
B naar de DPC-folie 
C naar de luchtdichtingsband 
D naar het waterhol
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1p  18 Een vlakschuurmachine heeft gaten in de schuurzool. 
Waarvoor dienen deze gaten?  
A om de machine minder lawaai te laten maken 
B om het schuurpapier beter op zijn plaats te houden 
C om het schuurpapier strak tegen de zool te houden 
D om het stof af zuigen 
 
 
RECHTHOEKIG RAAM 
 

1p  19 Op een bouwwerk moet per 50 aanwezige werknemers een bedrijfshulpverlener zijn. 
Wat is een bedrijfshulpverlener? 
A een persoon die bij diverse werkzaamheden op de bouwplaats een extra vakman is 
B een persoon die controleert of bij diverse werkzaamheden voldoende personeel is 
C een persoon die een belangrijke taak heeft in het voorkomen en beperken van 

ongevallen 
D een persoon die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van 50 werknemers 
 
 
 Een raam heeft de volgende maten: 
 raamhout  54 x 67 mm 
 sponningmaat 17 x 41 mm 
 raamafmeting 480 x 600 mm 
 
 

1p  20 Bovenstaande gegevens tonen de maten van een raam. 
Hoe groot wordt de dagmenagering? 
A   7 mm 
B 14 mm 
C 17 mm 
D 41 mm 
 

1p  21 Een raam sluit in een kozijnsponning tegen  
A een slijtstrip. 
B een tochtstrip. 
C een waterhol. 
D het kozijnhout. 
 

 
 

1p  22 Bovenstaande afbeelding toont een elektrische handschaafmachine.  
Waarvoor dient de instelknop aan de bovenkant van de machine? 
A om de geleider in te stellen  
B om de schaafdiepte in te stellen 
C om het achterste gedeelte van de zool op diepte te stellen 
D om het toerental in te stellen
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AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN 
 

1p  23 Er zijn normen opgesteld om de kwaliteit van bouwkundige producten te bewaken.  
Met welk keurmerk worden kwaliteitsnormen aangegeven? 
A met het CE-keurmerk 
B met het ISO9001-keurmerk 
C met het KEMA-keurmerk 
D met het NEN-keurmerk 
 

 
 

1p  24 Bovenstaande afbeelding toont de doorsnede van een deur in een kozijn. 
Welk type deur en welk type kozijn worden afgebeeld? 
A een garagedeur in een stalen kozijn 
B een opdekdeur in een stalen binnendeurkozijn 
C een stompe deur in een houten binnendeurkozijn 
D een voordeur in een houten kozijn 
 

 
 

1p  25 Bovenstaande afbeelding toont een onderdeel van de bovenfreesmachine. 
Wat is de functie van dit onderdeel? 
A het afstellen van de kantgeleider 
B het blokkeren van de freesspil 
C het instellen van de freesdiepte 
D het instellen van de kleminrichting voor de frezen



300008-656o 8 ga naar de volgende pagina 

1p  26 Een deur van plaatmateriaal met kunststoflaag is te breed gemaakt. 
Met een formaatzaagmachine wordt de deurbreedte met 20 mm versmald.  
Welk zaagblad moet gebruikt worden? 
A een zaagblad met veel tanden 
B een zaagblad met veel tanden en een voorritszaag 
C een zaagblad met weinig tanden 
D een zaagblad met weinig tanden en een voorritszaag 
 
 
AFTIMMEREN 
 

1p  27 Schildersbedrijven werken met producten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.  
Hoe moet een schildersbedrijf de verfrestanten afvoeren? 
A in blikken verzamelen in een verfcontainer 
B in een afvalcontainer voor bouwmaterialen 
C in een huishoudelijke afvalcontainer 
D opvangen in een lekbak 
 

 
 

1p  28 Bovenstaande afbeelding toont een doorsnede van een kozijnstijl. 
Waarvoor dient het lijstwerk aan de binnenkant van de kozijnstijl? 
A voor het afsmeren van het stucwerk 
B voor het afwerken van de aansluiting met de vensterbank 
C voor het wegwerken van de naad door het krimpen van het kozijnhout 
D voor het wegwerken van de naad tussen spouwlat en stucwerk 
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1p  29 Bij een binnendeurkozijn wordt de overgang van de vloer tussen twee ruimten afgedekt. 

Waarmee wordt de overgang afgedekt? 
A met een onderdorpel 
B met een steldorpel 
C met een stofdorpel 
D met een vloerplint 
 

1p  30 Welke zaagmachine is in de afbouwfase zeer geschikt voor zaagwerkzaamheden? 
A afkortzaag 
B bouwcirkelzaag 
C cirkelzaag 
D verstek/afkortzaag 
 
 
PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 
 

1p  31 Tegenwoordig worden vele bouwwerken ontworpen met een standaardmaatstelsel.  
Dit stelsel wordt een modulair systeem genoemd. 

 Noteer een voordeel van een modulair systeem. 
 

2p  32 Technische informatie verzamelen over een bepaald product kan via diverse media. 
 Noteer twee informatiebronnen met vaktechnische informatie. 

 
2p  33 In een  machinale werkplaats worden machines geplaatst. In dat geval moet de inrichting 

van een machinale werkplaats voldoen aan bepaalde voorwaarden. 
 Noteer twee voorwaarden. 

 
2p  34 Op een bouwwerk wordt onderscheid gemaakt tussen een hoofdaannemer en een 

onderaannemer. 
 Welk verschil in verantwoordelijkheden hebben deze aannemers? 

 
 
BOUWPROCES 
 

1p  35 Een fabrikant gaat zijn fabriek uitbreiden. Hij heeft daarvoor een bouwvergunning. 
 Welke eerstvolgende stap gaat hij dan ondernemen? 

 
2p  36 Er zijn twee groepen van bouwwerken:  

- één om in te wonen  
- één voor alle overige bouwwerken 

 Hoe worden de twee groepen genoemd? 
 

2p  37 Bij een bouwplanning worden de termen 'werkbare dagen' en 'onwerkbare dagen' 
gebruikt. 

 Wat betekenen deze twee termen? 
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INDUSTRIALISERING EN AUTOMATISERING IN DE BOUW 
 

1p  38 Er moet een parketvloer gelegd worden in een nieuwbouwwoning.   
 Wat wordt gemeten voordat de vloer gelegd gaat worden? 

 
2p  39 De overheid heeft het Nationaal Milieubeleidsplan opgesteld. 

'Gezond wonen' is een van de onderwerpen in het Nationaal Milieubeleidsplan.  
 Noteer nog twee onderwerpen die in het Nationaal Milieubeleidsplan aan de orde 

komen. 
 

1p  40 Een aannemer gaat bouwen in het centrum van een grote stad. De aanvoer van materieel 
en materiaal kan vervoersproblemen opleveren.  

 Welke planning moet de aannemer opstellen om logistieke problemen te voorkomen? 
 
 
RECHTHOEKIG RAAMKOZIJN 
 

2p  41  Wat is het verschil tussen de toesteek aan de boven- en aan de onderzijde van een 
kozijnstijl?  

 

 
 

3p  42 Bovenstaande afbeelding toont drie kozijnverbindingen. 
 Noteer de namen van de drie kozijnverbindingen. 

 
1p  43 Op de freesmachine kan hout veilig, snel en gelijkmatig doorgevoerd worden.  

 Van welk hulpmiddel wordt dan gebruik gemaakt? 
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RECHTHOEKIG RAAM 
 
 

 
 

1p  44 Bovenstaande afbeelding toont een doorsnede van de onderdorpel van een kozijn. 
 Waarom zit aan de onderkant van de glaslat een sponning? 

 

 
 

2p  45 Bovenstaande afbeelding toont het onderaanzicht van een dorpel van raamhout. 
De dorpels van raamhout krijgen twee toesteken bij de pen. 

 Waarvoor dienen beide toesteken? 
 

2p  46 Bij het gebruik van een elektrische schaafmachine kan machineslag ontstaan. 
 Welke twee factoren bepalen de machineslag? 

 
 
AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN 
 

2p  47 Bij het afhangen van binnendeuren kan de rug behoorlijk worden belast. 
 Noteer twee manieren van tillen waarmee de belasting wordt verminderd. 
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1 2 3 

 
3p  48 Bovenstaande afbeelding toont drie typen scharnieren. 

 Wat zijn de namen van de drie typen scharnieren? 
 
 
AFTIMMEREN 
 

1p  49  Welke elektrische handboormachine is ontworpen om in beton te boren? 
 

2p  50 Bouwkundige maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan inbraakpreventie. 
 Noteer twee bouwkundige maatregelen bij een buitendeurkozijn die bijdragen aan 

inbraakpreventie. 
 
 


