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Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 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. 
 
Onder welk ministerie valt het kadaster? 
A Binnenlandse Zaken 
B Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
C Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
D Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
Wie zijn betrokken bij de voorbereiding van een bouwproject voordat de aanbesteding 
heeft plaatsgevonden? 
A architect, constructeur, uitvoerder 
B constructeur, uitvoerder, opdrachtgever 
C opdrachtgever, architect, constructeur 
D uitvoerder, opdrachtgever, architect 
 
In welke regelgeving kan een architect de minimale plafondhoogte vinden voor een 
bouwwerk? 
A in de Arbo-voorschriften 
B in de normbladen 
C in het bestek 
D in het Bouwbesluit 
 
Wat wordt bedoeld met de stichtingkosten voor een bouwwerk? 
A de kosten in de ontwerpfase 
B de kosten om een gebouw te realiseren inclusief de grondkosten 
C de kosten van de exploitatie van een gebouw 
D de kosten van de grond inclusief notarisoverdracht 
 
Welke werkzaamheid valt onder afbouw? 
A het afhangen van binnendeuren 
B het leggen van dakpannen 
C het stellen van kozijnen 
D het uitzetten van een woning 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 
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Van welke bouwstijl is de onderstaande afbeelding een voorbeeld? 
 

 
 
A de bouwstijl van de Renaissance 
B de Gotische bouwstijl 
C de Griekse bouwstijl 
D de Romaanse bouwstijl 
 
Welke werkzaamheid voert een bouwmedewerker uit met een pentagoonprisma? 
A het nemen van controlefoto’s 
B het te lood stellen van jalons 
C het uitzetten van een haakse hoek 
D het uitzetten van een hoogtemaat 
 
Wat wordt bedoeld met de term rooilijn? 
A de denkbeeldige lijn tot de erfgrens 
B de denkbeeldige lijn tot de goothoogte 
C de denkbeeldige lijn tot de tuinafscheiding 
D de denkbeeldige lijn tot waar gebouwd mag worden 
 
Welke maten worden gemeten in het metrieke stelsel? 
A dozijn, gros en mud 
B duimen, palmen en voeten 
C inches, yards en feet 
D millimeter, centimeter en meter 
 
Bij het aftekenen met een duimstok keert een bepaalde maat steeds terug. 
Wat is dan de beste werkwijze om meetfouten te voorkomen? 
A de maten met een geodriehoek aftekenen 
B de maten optellen en doormeten 
C de maten steeds opnieuw opmeten en aftekenen 
D de maten van twee kanten afmeten 
 

1p  6 

1p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 
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Met welk computerprogramma kan een werkvoorbereider het best het onderstaande 
tijdschema maken? 

 
 
A met een databaseprogramma 
B met een ontwerpprogramma 
C met een presentatieprogramma 
D met een spreadsheetprogramma 
 
Welk apparaat kan een computertekening op papier zetten? 
A een modem 
B een muis 
C een plotter 
D een scanner 
 
Welk onderdeel valt onder software? 
A de scanner 
B het beeldscherm 
C het besturingssysteem 
D het intern geheugen 
 
Drassige bouwterreinen zijn ongeschikt voor zware transportwagens. 
Op welke manier kunnen deze bouwterreinen het beste hiervoor geschikt worden 
gemaakt? 
A met bouwafval 
B met metselzand 
C met stalen rijplaten 
D met steigerpijpen 
 
Wie of welke instantie moet bij het ontwerp van een bouwwerk als eerste rekening houden 
met milieuzorg? 
A de architect 
B de constructeur 
C de gemeente 
D de opzichter 
 

1p  11 

1p  12 

1p  13 

1p  14 

1p  15 
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In welke norm worden kwaliteitseisen vastgelegd? 
A in de IGO-norm 
B in de INDO-norm 
C in de ISO-norm 
D in de KAM-norm 
 
In personeelsadvertenties kan de regel “vrouwelijke sollicitanten genieten de voorkeur” 
opgenomen zijn. 
Waarom zal een bedrijf nadrukkelijk voor vrouwelijke medewerkers kiezen? 
A Een bedrijf is verplicht om vrouwen aan te nemen. 
B Een bedrijf vindt vrouwen aantrekkelijker dan mannen. 
C Een bedrijf wil de verdeling man/vrouw in evenwicht brengen. 
D Een bedrijf wil vrouwen hierdoor afschrikken. 
 
Tijdens het schuren met een schuurmachine in een werkplaats komt stof vrij. 
Op welke manier kan worden voorkomen dat deze stof in de lucht komt? 
A door de werkplaats te ventileren 
B door een stofafzuiger aan te sluiten 
C door een stofmasker te dragen 
D door het stof te ventileren 
 
Op welke manier moet worden voorkomen dat de huid in aanraking komt met contactlijm? 
A door een lijmspatel te gebruiken 
B door de handen te wassen 
C door handschoenen te dragen 
D door een lijmkwast te gebruiken 
 
Een houtbewerkingsmachine is na 1995 gemaakt. 
Aan welke norm moet die machine voldoen? 
A aan de CE-norm 
B aan de KOMO-norm 
C aan de NEN-EN-norm 
D aan de NEN-norm 
 
Veel bouwmaterialen worden op de bouwplaats op pallets aangevoerd. 
Wat is de beste oplossing om ervoor te zorgen dat de pallets worden hergebruikt? 
A gescheiden afvoeren 
B opzagen tot kachelhout 
C statiegeldpallets gebruiken 
D verwerken tot constructiehout 
 
Waarin staan de eisen waaraan kozijnen moeten voldoen om het  
KOMO-certificaat te verkrijgen? 
A in de CE-norm 
B in de ISO-norm 
C in de KVT '95 
D in de SKG-norm 
 

1p  16 

1p  17 

1p  18 
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1p  20 
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De onderstaande afbeelding toont een schuine borst aan de onderkant van een kozijnstijl. 
Waarop moet de borst aansluiten? 
 

 
 
A op de schuine gaten 
B op de schuine groeven 
C op de schuine pennen 
D op de schuine sponning 
 
Waaraan is de buitenwerkse breedtemaat van een kozijn gelijk als het verband moet 
doorlopen? 
 

 
 
A het aantal koppen - voeg 
B het aantal koppen + voeg 
C het aantal lagen - voeg 
D het aantal lagen + voeg 
 

1p  23 

1p  24 
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Het raam in de onderstaande doorsnede heeft de volgende afmetingen: 
 

500

54
67

 
 
Wat is de dagmaat van dit raam? 
A 121 mm 
B 366 mm 
C 433 mm 
D 500 mm 

1p  25 
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Wat is de juiste benaming voor de onderstaande raamverbindingen? 
 

 
 
A dubbele slisverbinding 
B enkele penverbinding 
C enkele slisverbinding 
D slobgatverbinding 
 
Waarom mogen in ramen geen metalen verbindingsmiddelen worden toegepast? 
A Dat is fraaier in de afwerking. 
B Dat is goedkoper. 
C Dat leidt tot condensvorming, waardoor de verbinding wordt aangetast. 
D Dat levert te veel plamuurwerk op. 
 
Wat is de juiste benaming voor de aangegeven 5 mm in de onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A sparing 
B toesteek 
C verjonging 
D verkenning 
 
Wat is de standaarddikte van een stompe binnendeur? 
A 34 mm 
B 38 mm 
C 42 mm 
D 46 mm 
 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 
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In de onderstaande doorsnede is een scharnier aangebracht in de sponning. 
Wat moet de maat zijn van X? Er wordt geen gebruik gemaakt van een tochtprofiel. 
 

 
 
A X is Y - 1 mm 
B X is Y - 2,5 mm 
C X is Y - 3 mm 
D X is Y - 6 mm 
 

1p  30 
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Wat is de juiste benaming voor materiaal A (zie pijl) dat in de onderstaande afbeelding 
achter de aftimmerlat is aangebracht? 
 

 
 
A afdichtingsband 
B condensprofiel 
C DPC-folie 
D lood 
 
In de afbouwfase moeten onderstaande werkzaamheden nog uitgevoerd worden. 
Wat is de juiste werkvolgorde? 
A aftimmerlatten aanbrengen, stukadoren, plinten zetten, schilderen 
B plinten zetten, aftimmerlatten aanbrengen, schilderen, stukadoren 
C schilderen, plinten zetten, aftimmerlatten aanbrengen, stukadoren 
D stukadoren, plinten zetten, aftimmerlatten aanbrengen, schilderen 
 
Bij het aftimmeren van een binnendeurkozijn wordt de koplat aangebracht op de naad 
tussen wand en kozijn.  
Hoe dienen de koplatten te worden aangebracht bij het aftimmeren van de naad? 
A 1/2 deel op het kozijn 
B 1/3 deel op het kozijn 
C 2/3 deel op het kozijn 
D 3/4 deel op het kozijn 
 
Van welk materiaal kunnen aftimmerlatten gemaakt worden? 
A betontriplex 
B gipsplaat 
C houtwolcementplaat 
D MDF 
 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

1p  34 
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Welk soort slot is te zien op de onderstaande afbeelding? 

 
A een dag- en nachtslot 
B een kastdeurslot 
C een loopslot 
D een oplegslot 
 
Als een boormachine vastslaat, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken. 
Waar moet een boormachine van voorzien zijn om vastslaan te voorkomen? 
A van een regelbaar toerental 
B van een rubber handvat 
C van een SDS-plus-systeem 
D van een slipkoppeling 
 
Wat is het voordeel van omkeermessen in een handschaafmachine? 
A De messen hoeven niet afgesteld te worden. 
B De messen maken minder lawaai. 
C De messen schaven sneller. 
D De messen worden niet bot. 
 
Waar is bij freeswerkzaamheden het maximaal toelaatbare toerental te vinden? 
A op de freeskop 
B op de motor 
C op de trappenschijf 
D op het frame 
 
Waarvoor dienen de ontspanningssleuven aan de buitenkant van een cirkelzaagblad van 
een cirkelzaagmachine? 
A Dan blijft de zaag koeler, waardoor deze minder snel krom trekt. 
B Dan blijft de zaag langer scherp. 
C Dan klemt de zaag niet zo snel. 
D Dat maakt de zaag sterker en flexibeler. 
 
Een bouwwerk wordt onroerende zaak genoemd. 

 Noteer nog een voorbeeld van onroerende zaak. 
 
Een aannemingsbedrijf bestaat meestal uit drie afdelingen. 

 Welke drie afdelingen kunnen dit zijn? 
 

 Wat wordt bedoeld met de term stelpost? 
 

1p  35 

1p  36 

1p  37 

1p  38 

1p  39 

2p  40 

3p  41 

2p  42 
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 Noteer de juiste benamingen van vier waterpasgereedschappen. 
 

 Noteer twee redenen waarom een goede bouwplaatsinrichting noodzakelijk is. 
 
Bouwafval kan schadelijk zijn voor het milieu. 

 Noteer drie mogelijke manieren om bouwafval zoveel mogelijk te beperken. 
 
De onderstaande afbeeldingen zijn doorsneden van een stijl, een bovendorpel en een 
onderdorpel van een buitenraamkozijn. 

 Noteer vier juiste benamingen voor de verschillende sponningen of groeven, die in 
deze doorsneden voorkomen. 

 

 

 

 
 
 
De onderstaande afbeelding toont verschillende onderdelen van een kozijnonderdorpel 
met dubbele beglazing. 

 Noteer de juiste benamingen voor onderdeel 1 tot en met 5. 
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De onderstaande afbeelding toont een muuraansluiting met kozijnstijl.  
 Noteer de juiste benamingen voor onderdeel 1 tot en met 6. 

 

 
 
 

 Noteer twee bewerkingen die met een handbovenfrees kunnen worden uitgevoerd. 
 

 Noteer de juiste benaming voor de onderstaande houtbewerkingsmachine. 

 

3p  48 

2p  49 

1p  50 




