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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

OP DE BOUWPLAATS 

In welke volgorde komt een bouwproces tot stand? 
A gunning - ontwerp - opleveren - bouwen 
B gunning - opleveren - ontwerp - bouwen 
C ontwerp - gunning - bouwen - opleveren 
D ontwerp - bouwen - gunning - opleveren 
 
In welke volgorde worden de onderstaande medewerkers in het bouwproces ingeschakeld 
bij het tot stand komen van een gebouw? 
A aannemer, architect, bouwvakkers 
B architect, aannemer, bouwvakkers 
C architect, bouwvakkers, aannemer 
D bouwvakkers, architect, aannemer 
 
Er worden woningen gebouwd. 
Wie maakt hiervoor het werkplan? 
A de aannemer 
B de architect 
C de opzichter 
D de principaal 
 

 Wie vertegenwoordigt op de bouwplaats de aannemer? 

.......................................................................................................................................... 
 
Waarmee moet een aannemer bij de inrichting van een bouwplaats rekening houden? 
A met de hoogte van de keten 
B met de kwaliteit van de bouwmaterialen 
C met de opslagplaats voor de materialen 
D met de schuinte van het dak 
 
Een bouwwerk moet volgens Duurzaam Bouwen-voorschriften gebouwd worden. 
In welke fase van het bouwproces moet daar voor het eerst rekening mee gehouden 
worden? 
A tijdens de afwerking van het bouwwerk 
B tijdens de bestelling van materialen 
C tijdens het bouwen van het bouwwerk 
D tijdens het ontwerp van het bouwwerk 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 
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Op welke tekening is de situatieschets van een woning opgenomen? 
A in de bouwvoorbereidingstekening 
B in de detailtekening 
C in de productietekening 
D in de werktekening 
 

METSELEN 

Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van de vragen 8, 9 en 10. 
 

 
Wat is de juiste benaming voor onderdeel 1 van dit stelwaterpas? 
A doosniveau 
B kijkglas 
C libel 
D stelblokje 
 
Wat is de juiste benaming voor onderdeel 2 van dit stelwerk? 
A klamp 
B klos 
C plank 
D schoor 
 
Welk gereedschap kan het best gebruikt worden om de juiste afstand (30K – v) uit te 
zetten? 
A een duimstok 
B een koppellat 
C een lagenlat 
D een meetlint 
 
De lagenmaat moet op de profielen even hoog komen te staan. 
Van welke hoogte wordt hierbij uitgegaan? 
A de fundering 
B de vloer 
C het maaiveld 
D het meterpeil 
 

1p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 

1p  11 
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 Welk profiel dient voor het stellen van de onderstaande binnenmuur? 
 

 

.......................................................................................................................................... 
 
 
Wat is de juiste benaming voor de opening in de onderstaande muur? 
 

 
A inkassing 
B kim 
C sparing 
D spouw 
 
In welke laag van een muur in staandverband zijn drieklezoren zichtbaar? 
A in iedere laag 
B in de koppenlaag 
C in de rollaag 
D in de strekkenlaag 
 

1p  12 

1p  13 

1p  14 
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Welke hoogte moet uitgezet worden om een halfsteensrollaag op een muur te metselen? 
A een halve steen 
B één K (koppenmaat) 
C een laag 
D een strek 
 
Een kozijn wordt te lood gesteld.  
Wat moet dan aan dit kozijn worden bevestigd? 
A een juk 
B een klamp 
C een profiel 
D een schoor 
 

 Teken laag 1 en laag 2 van de onderstaande ontmoeting op volle kop in 
halfsteensverband. 

 

 
 

1p  15 

1p  16 

2p  17 
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 Teken laag 1 en laag 2 van de onderstaande muurhoek in staand klezoorverband. 
 

 
 

2p  18 
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 Teken in de onderstaande afbeelding de tijdelijke ondersteuning die nodig is voor het 
metselen van de rollaag. Maak hierbij gebruik van de volgende vier onderdelen: 

 - een ondersteuningsbalk 
 - een klemlat 
 - stutten 
 - wiggen 
 

 
 

4p  19 
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In de onderstaande constructie kan condensatie ontstaan. 

 
Wat is de juiste benaming voor deze constructiefout? 
A koudebrug 
B spouwbrug 
C spouwverankering 
D warmtebrug 
 
Welke voeg in de onderstaande afbeelding is een dilatatievoeg? 

 

A voeg 1  
B voeg 2  
C voeg 3  
D voeg 4 
 

1p  20 

1p  21 
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MATERIALEN 

Van welke grondstof wordt een gebakken raamdorpelsteen gemaakt? 
A cement  
B kalk 
C klei 
D zand 
 
Met welk soort pers wordt een kalkzandsteen gemaakt? 
A handvormpers  
B stempelpers 
C strengpers 
D vormbakpers 
 

 Wat zijn de afmetingen van een kalkzandsteen in waalformaat? (l x b x d) 
 Noteer de dikte. 
 
214 X 102 X………………………………mm 
 
Stenen of blokken die zwaarder zijn dan 14 kg moeten machinaal verwerkt worden.  
Waarom is dat zo? 
A om lichamelijke klachten te voorkomen 
B om materiaal te besparen 
C om nauwkeuriger te werken 
D om sneller te kunnen werken 
 
Een zak cement van 25 kg moet alleen en met de hand getild worden. 
In welke van de onderstaande afbeeldingen wordt deze zak op de juiste manier getild? 

 
 
Met welk type zaag kan betonsteen het best gezaagd worden? 
A met een aluminiumzaag 
B met een diamantzaag 
C met een gegalvaniseerde zaag 
D met een hardmetalen zaag 
 
Een koppellat wordt aan een profiel bevestigd. 
Welke draadnagel wordt hier bij voorkeur voor gebruikt? 
A een asfaltnagel 
B een duplexnagel 
C een gegalvaniseerde nagel 
D een verlorenkopnagel 
 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 

1p  27 

1p  28 
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Welke ankers moeten worden toegepast bij een dilatatievoeg? 
A glijankers 
B prikankers 
C spouwankers 
D wandankers 
 
Op welke plek dienen veerankers te worden toegepast?  
A tussen de scheidingswand en de woningscheidende wand 
B tussen de vloer en het plafond 
C tussen de vloer, de scheidingswand en het plafond 
D tussen de scheidingswand en de vloer 
 
Welk isolatiemateriaal kan het best gebruikt worden bij het metselen van een 
spouwmuur? 
A glaswoldekens 
B glaswolvlokken 
C harde glaswolplaten 
D houtwolcementplaten 
 

 Op welke manier worden isolatieplaten in de spouw vastgezet? 

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

 Geef in de onderstaande afbeelding met een dikke lijn aan, aan welke kant van de 
steenwolplaat de zachte kant zit. 

 

binnenmuur

isolatieplaat

buitenmuur

spouwmuur  

 
Op welke manier wordt voorkomen dat isolatiemateriaal onder in de spouw nat wordt? 
A door het aanbrengen van een cementraam 
B door het aanbrengen van ventilatiekokers 
C door het isolatiemateriaal niet door te laten lopen tot onder in de spouw 
D door lood onder in de spouw aan te brengen 
 

 Waardoor isoleren kunststof schuimplaten de warmte goed? 

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

1p  29 

1p  30 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

1p  34 

1p  35 
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In welke vormen is polyurethaan (PUR) verkrijgbaar? 
A in de vorm van dekens en rollen 
B in de vorm van korrels en schuim 
C in de vorm van platen en dekens 
D in de vorm van schuim en platen 
 

 Met welk materiaal is voeg 1 in de onderstaande afbeelding afgedicht? 
 

 

.......................................................................................................................................... 
 
Welk materiaal kan het best gebruikt worden als rugvulling bij een dilatatievoeg? 
A asbestkoord 
B foamkoord 
C metselkoord 
D slappe specie 
 

 Waarvoor wordt cellenband bij kozijnen gebruikt? 

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

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

GEREEDSCHAPPEN 

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gedragen worden tijdens het zagen 
met een steenzaagmachine? 
A veiligheidsbril en gehoorbeschermers 
B veiligheidsbril en veiligheidshelm 
C veiligheidshelm en gehoorbeschermers 
D veiligheidshelm en veiligheidsschoenen 
 

 Noteer twee manieren om drieklezoren voor schoonmetselwerk te maken. 

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

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

1p  36 

1p  37 

1p  38 

1p  39 

1p  40 
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De onderstaande afbeeldingen tonen verschillende standen van een metseltroffel van het 
heft ten opzichte van het blad. 
Bij welke troffel is de schuinte van het heft ten opzichte van het blad correct? 

 
       troffel 1   troffel 2       troffel 3 
 
A troffel 1 
B troffel 2 
C troffel 3 
 

 Hoe lang is het blad van de meest gangbare metseltroffel? 

.......................................................................................................................................... 
 
Waar wordt de kop van een kaphamer voor gebruikt? 
A om de lengte van stenen mee af te tekenen 
B om kleine stukken steen af te hakken 
C om op de sabel te slaan 
D om spijkers mee uit te trekken 
 
 

1p  42 

1p  43 

1p  44 




