
400012-1-662o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

maandag 24 mei 
9.00 - 11.00 uur 

 
 

 BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE KB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

ALGEMEEN 

Waar heeft elke werknemer volgens de bouw-CAO recht op? 
A een aantal scholingsdagen per jaar 
B regelmatig verandering van de werkzaamheden 
C ten minste een keer per jaar een bedrijfsfeest 
D wekelijks werkoverleg 
 
Waar heeft de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken toe geleid? 
A dat er andere bouwvormen ontstaan zijn 
B dat het bouwen steeds goedkoper wordt 
C dat het ontwerpen steeds gemakkelijker is geworden 
D dat veel dezelfde grondstoffen gebruikt worden 
 

 Noteer twee voorbeelden van onroerende zaken. 
 
Waarvan is een goede interne logistiek afhankelijk? 
A van het naleven van het arbeidsomstandighedenbesluit 
B van het nastreven van goede arbeidsverhoudingen 
C van het op elkaar afstemmen van werkzaamheden, materiaal en personeel 
D van het werken met gespecialiseerde onderaannemers 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 
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ICT 

 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             
 beganegrondvloer leggen            
 terrein aanvullen            
 stelwerk beganegrond            
 lijmwerk beganegrond             
 stempels zetten voor verdiepingsvloer             
 verdiepingsvloer leggen             
 verdiepingsvloer stortklaar maken en storten            
 stelwerk verdiepingsvloer             
 lijmwerk verdiepingsvloer             
 metselwerk            
            

 
Wat is de tijd die is uitgetrokken voor het totale lijmwerk in de bovenstaande planning? 
A 1½ week 
B 2½ week 
C 3 weken 
D 4 weken 
 
In de uitwerkbijlage is een begroting afgebeeld. 

 Vul regel 5 in van deze begroting. Deze regel is bestemd voor 300 m²  
 metselwerk van € 95/m². 
 
In de begroting voor een woning worden stelposten opgenomen. 

 Wat is de juiste omschrijving van een stelpost? 
 

 Noteer twee voordelen van het tekenen met een CAD-programma. 
 
Waarvoor dient de onderstaande knop uit de menubalk van een CAD-programma? 
 

 
 
A voor het afknippen van elementen die elkaar kruisen 
B voor het tekenen van lijnen 
C voor het verlengen van een element tot een ander element 
D voor het verlengen van elementen 
 

1p  5 

2p  6 

1p  7 

2p  8 

1p  9 
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 Wat is de juiste benaming voor het proces waarbij een computergestuurde machine 
een product kan maken? 

 
Welk computerprogramma kan het best worden gebruikt om een begroting te maken voor 
een bouwwerk? 
A een encyclopedieprogramma 
B een pdf-programma 
C een spreadsheetprogramma 
D een tekenprogramma 
 

TEKENINGEN EN KAARTEN 

Een architect ontwerpt een gebouw. De afmetingen van het gebouw staan in de 
bouwtekening niet met mm aangegeven maar met maateenheden.  
Welk bouwsysteem gebruikt de architect dan? 
A het blokkensysteem 
B het modulaire systeem 
C het platensysteem 
D het primaire systeem 
 
In welk onderdeel van een bouwtekening is te zien hoe hoog een huis wordt? 
A begane grond 
B doorsnede 
C voorgevel 
D zijgevel 
 
Op welk onderdeel van een tekening zijn de plaats, de straat en de omgeving te zien van 
het te bouwen bouwwerk? 
A op een aanzichttekening 
B op een doorsnedetekening 
C op een ontwerptekening 
D op een situatietekening 
 
Voor een hoogtemaat op een bouwtekening staat een – (min) aangegeven.  

 Wat is de betekenis hiervan? 
 

 Wat is de functie van een bestemmingsplan? 
 
Wat is de juiste benaming voor een afgebakend stuk grond waarop gebouwd mag 
worden? 
A bouwgrond 
B bouwkavel 
C bouwplaats 
D bouwput 
 

1p  10 

1p  11 

1p  12 

1p  13 

1p  14 

1p  15 

1p  16 

1p  17 
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Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van de vragen 18, 19 en 20. 
 

1224

1133

966

1223

1328

2500

Uittreksel uit de kadastrale kaart
Kadastrale gemeente Lieshout
Sectie C
Perceel 919

983

919

1399

1400

0 m 4 m 20 m 40 m10 m 50 m30 m

28

34

32

30

3

5

1

2

Maatlijn

 
 

 Welk perceelnummer en welk huisnummer heeft de woning waarop dit uittreksel 
betrekking heeft? 

 
 Bereken de oppervlakte van de woning van perceelnummer 1399. Maak bij de 

berekening gebruik van de maatlijn op de tekening.  
 Noteer ook de berekening. 
 
Hoe lang is de voorgevel van de woning op perceelnummer 1224? 
A   9 m 
B 11 m 
C 13 m 
D 15 m 
 

2p  18 

2p  19 

1p  20 
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Onder welk ministerie valt het kadaster? 
A ministerie van Economische Zaken  
B ministerie van Landbouw 
C ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
D ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van de vragen 22 en 23. 
 

 
 
Op welke schaal is deze plattegrond getekend? 
A 1 : 10 
B 1 : 50 
C 1 : 100 
D 1 : 1000 
 
Hoeveel m3 beton is ongeveer nodig om bij deze woning de vloer in de hal te kunnen 
storten? De dikte van de vloer is 100 mm. 
A 0,2 m3 
B 1,5 m3 
C 2 m3 
D 3 m3 
 

1p  21 

1p  22 

1p  23 
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Welke van de vier onderstaande plattegronden hoort bij de begane grond van de 
woningen in het aanzicht? 
 

    
Aanzicht 
 

               
Plattegrond 1    Plattegrond 2    Plattegrond 3     Plattegrond 4 
 
A plattegrond 1 
B plattegrond 2 
C plattegrond 3 
D plattegrond 4 
 

1p  24 
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In de onderstaande afbeelding is het bestemmingsplan Deelplan Schutsboom te zien.  
Op terrein A zullen woningen gebouwd worden. Elke woning zal een perceelsoppervlakte 
hebben van 210 m².  
Hoeveel woningen kunnen er dan maximaal op terrein A gebouwd worden? 
 

 
 
A 10 woningen 
B 18 woningen 
C 25 woningen 
D 30 woningen 
 
Hoe hoog is de woning op de onderstaande afbeelding? 

 
A  4000 mm 
B  6000 mm 
C  8000 mm 
D 10000 mm 
 

1p  25 

1p  26 



400012-1-662o 9  ga naar de volgende pagina 

METSELEN 

Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van de vragen 27 en 28. 

 
 

 Hoeveel schoren zijn er nodig om deze twee profielen te stellen? 
 

 Met welk hulpmiddel worden de schoren bij deze profielen aan de onderzijde 
bevestigd? 

 
In welk verband is de onderstaande muur gemetseld? 

 
 
A in een lopend klezoorverband 
B in een staand klezoorverband 
C in een Vlaams verband 
D in een wild verband 
 
 
 
 

1p  27 

1p  28 

1p  29 
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Waaraan is de dikte van een steensmuur gelijk? 
A aan de breedte van een steen 
B aan de dikte van een steen 
C aan de lengte van een steen 
 
Waarom is het beter om een gemetselde tuinmuur aan de bovenzijde schuin af te laten 
lopen? 
A omdat de stenen na droging van de specie nog verzakken 
B omdat de stenen niet overal even breed zijn 
C omdat een rollaag gemakkelijker te maken is 
D omdat er dan geen water op blijft staan 
 
Er is meer voegspecie nodig dan in één keer kan worden aangemaakt.  
Wat kan het gevolg zijn als er hier niet juist wordt afgemeten? 
A kleurverschil in de voegen 
B krimpende voegen 
C smetten op de stenen 
D uitgedroogde voegspecie 
 

 Teken in de uitwerkbijlage laag 1 en 2 van een doorkruising in een steensmuur in 
staand verband. 

 
 Waarom moet voegmortel worden gezeefd? 

 
 Teken in de tekening op de uitwerkbijlage de tijdelijke ondersteuning die nodig is voor 

het metselen van de rollaag. 
 
Er wordt een lange muur van baksteen gemetseld. 
Om de hoeveel meter moet een dilatatievoeg worden toegepast? 
A 3-5 m 
B 9-11 m 
C 15-17 m 
 

 Wat wordt voorkomen wanneer een dilatatievoeg wordt toegepast? 
 
Een dilatatievoeg wordt afgedicht met kit. 

 Aan welke twee eisen moet deze kit voldoen? 
 
Waarvoor dient foamkoord in een dilatatievoeg? 
A als rugvulling van de voeg 
B om het krimpen van de voeg op te vangen 
C om het uitzetten en krimpen van de voeg op te vangen 
D om het uitzetten van de voeg op te vangen 
 

 Wat is een koudebrug? 
 

1p  30 

1p  31 

1p  32 

2p  33 

1p  34 

4p  35 

1p  36 

1p  37 

2p  38 

1p  39 

1p  40 
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Bij de constructie in de onderstaande afbeelding treedt condens op.  
Welke cirkel geeft de plaats aan waar condens optreedt? 

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

MATERIALEN 

Wat is de juiste benaming voor het deel van de latei dat op de muur rust? 
A aanzet 
B oplegging 
C overspanning 
D verbinding 
 
Wat is de functie van de groeven aan de onderkant van een raamdorpelsteen? 
A De groeven vangen het krimpen van de steen op. 
B De groeven zorgen voor de hechting van de specie. 
C De groeven zorgen voor de opvang van het regenwater. 
D De groeven zorgen voor materiaalbesparing. 
 
In welk gedeelte van de onderstaande tunneloven worden stenen opgewarmd? 

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

1p  41 

1p  42 

1p  43 

1p  44 
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Aan het einde van het bakproces van de baksteen wordt de toevoer van zuurstof 
verminderd. 
Welke eigenschap of kenmerk van de baksteen verandert dan? 
A de hardheid 
B de kleur 
C de maatvoering 
D de structuur 
 
Welke kwaliteit baksteen wordt meestal gebruikt voor een cementraam? 
A kwaliteit A of B 
B kwaliteit A of C 
C kwaliteit B of C 
 
Wat is de voorgeschreven mengverhouding (c : k : z) van metselspecie voor muren van 
kalkzandsteen in de winter? 
A 1 : 1 : 6 
B 1 : 6 : 1 
C 6 : 1 : 1 
D 6 : 1 : 6 
 
Waarom wordt in de zomer bij kalkzandsteen meer kalk in de metselspecie gebruikt dan 
in de winter? 
A Kalk houdt het vocht korter vast. 
B Kalk houdt het vocht langer vast. 
C Kalk is beter bestand tegen vorst. 
D Kalk is beter bestand tegen zonlicht. 
 

 Noteer twee soorten materialen waarvan hardschuimplaten gemaakt kunnen zijn. 
 
Welke uitspraak over de Rc-waarde van een constructie is waar? 
A Het getal geeft de laagste temperatuur aan waarbij de constructie nog isoleert. 
B Het getal moet altijd hetzelfde zijn. 
C Hoe hoger het getal hoe beter de constructie isoleert. 
D Hoe lager het getal hoe beter de constructie isoleert. 
 
Waarom moeten huid, ogen, mond en neus beschermd worden bij het verwerken van 
glaswol? 
A omdat glaswol giftig is 
B omdat glaswol infecties veroorzaakt 
C omdat glaswol irritatie veroorzaakt 
D omdat glaswol kankerverwekkend is 
 
Wie of welke instantie dient ervoor te zorgen dat PBM’s op de bouwplaats aanwezig zijn? 
A de arbeidsinspectie 
B de bedrijfshulpverlener 
C de werkgever 
D de werknemer 
 
Een goede eigenschap van steenwol is dat het goed isoleert. 

 Noteer nog twee goede eigenschappen van steenwol. 
 

1p  45 

1p  46 

1p  47 

1p  48 

1p  49 

1p  50 

1p  51 

1p  52 

1p  53 
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In een spouwmuur moet een luchtspouw zitten tussen het isolatiemateriaal en het 
buitenste spouwblad. 

 Noteer twee redenen waarom dat zo is. 
 
Bij het uitzetten van een bouwwerk is sprake van haakse hoeken. 
Waarmee wordt bij een fabriekshal een haakse hoek uitgezet? 
A met een 3-4-5-steek 
B met een bouwhaak 
C met een laser 
D met een theodoliet 
 
Wat is de juiste benaming voor het draaiende gedeelte van een laser? 
A motor 
B rotor 
C sonde 
D zender 
 
Hoe lang moet het geslepen deel van een sabel minimaal zijn? 
A de breedte van een steen 
B de dikte van een steen 
C de lengte van een steen 
 

 Noteer twee soorten materialen waarvan metseldraad gemaakt kan zijn. 
 
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 
 
 
  Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

1p  54 

1p  55 

1p  56 

1p  57 

1p  58 

1p  59 



400012-1-662o* 14 einde  

De bek van de onderstaande kaphamer moet geslepen worden. 
Welke van de vier bekken is correct geslepen? 

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

1p  60 


