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

OP DE BOUWPLAATS 

B & W beslissen of er een bouwvergunning wordt afgegeven. 
 Wat betekent de afkorting B & W? 

.......................................................................................................................................... 
 
Wie heeft de algehele leiding over de medewerkers in de bouw op de bouwplaats? 
A de architect 
B de opdrachtgever 
C de opzichter 
D de uitvoerder 
 
De architect is zelf niet aanwezig op de bouwplaats. 

 Wie controleert in zijn plaats of men zich aan de bouwtekeningen houdt? 

.......................................................................................................................................... 
 
Wat is een andere naam voor opdrachtgever? 
A aannemer 
B belanghebbende 
C bewoner 
D principaal 
 
Wat staat er in een werkplanning? 
A de hoeveelheden materiaal 
B hoe het huis afgewerkt moet worden 
C wanneer elke werkzaamheid moet gebeuren 
D wie er verantwoordelijk is voor het werk 
 
Wat is een taak van de werkvoorbereider? 
A het bestellen van de materialen 
B het controleren van de onderaannemer 
C het maken van afspraken met architect en opdrachtgever 
D het uitzetten van een bouwwerk 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 
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Een muur van 6 m2 wordt gemetseld. 
Gegeven: 
− Er gaan 72 stenen in 1 m2. 
− Het hakverlies is 4%. 
 

 Hoeveel stenen zijn er nodig? 

.......................................................................................................................................... 
 
Een werkgever moet zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Daarvoor moet hij eens per 
jaar een risico-inventarisatie houden. 
Waarin is dit vastgelegd? 
A in de Arbowet 
B in de bouw- en houtwet 
C in de bouwverordening 
D in het Bouwbesluit 
 

 Wat is het maximumgewicht dat handmatig getild mag worden door één volwassen 
persoon? 

.......................................................................................................................................... 
 
Een gebouw wordt gebouwd met materialen die minder belastend zijn voor het milieu. 
Wat is de juiste benaming voor deze bouwmethode? 
A behoudend bouwen 
B duurzaam bouwen 
C systeembouw 
D traditioneel bouwen 
 

METSELEN  

Welke voeg in de onderstaande afbeelding is een dilatatievoeg? 
 

4

3
2

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

2p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 

1p  11 
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Een muur wordt minimaal 2 meter hoog.  
Welke tijdelijke muurbeëindiging kan het beste gebruik worden bij schoonmetselwerk? 
A van een bloktand 
B van een hoektand 
C van een staande tand 
D van een vallende tand 
 
Wat is de juiste benaming voor een overspanningsconstructie boven een kozijn? 
A een ezelsrug 
B een koppenlaag 
C een latei 
D een muurafdekking 
 
Waarmee kan een muur met een lengte van 20 meter worden verstevigd? 
A met ankers 
B met een klampmuur 
C met een muurverzwaring 
D met een rollaag 
 
Waarom wordt een vrijstaande muur aan de bovenzijde voorzien van een muurafdekking? 
A om de muur sterker te maken 
B om de muur op de juiste hoogte te brengen 
C om de muur tegen vocht te beschermen 
 
Bij welk van de onderstaande metselverbanden eindigt het verband niet op een 
drieklezoor? 
A bij een halfsteensverband 
B bij een klezoorverband 
C bij een staandverband 
D bij een wildverband 
 
Waarmee wordt een kozijn tijdens het metselen vastgezet aan de binnenmuur? 
A met ankers 
B met draadnagels 
C met een U-profiel 
D met lijm 
 

1p  12 

1p  13 

1p  14 

1p  15 

1p  16 

1p  17 
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 Teken in de onderstaande afbeelding laag 1 en laag 2 van een ontmoeting in 
halfsteensverband op halve kop. 

 

 
 

 Teken in de onderstaande afbeelding van een steensmuur laag 1 en laag 2 van de 
gegeven muurhoek in staandverband. 

 

 
 

2p  18 

2p  19 
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In de onderstaande afbeelding is een aansluiting van een kozijn met een spouwmuur te 
zien. 

 
Acht onderdelen zijn in deze afbeelding genummerd. De namen van deze onderdelen zijn 
in de onderstaande tabel geplaatst. 

 Zet in deze tabel bij elk onderdeel het juiste nummer. 
 
naam onderdeel nummer 
spouwlat  ….. 
buitenspouwblad  ….. 
binnenspouwblad  ….. 
stukadoorlaag  ….. 
DPC-folie  ….. 
raamdorpelsteen  ….. 
vensterbank  ….. 
isolatie   ….. 
 
Hoe moeten voegen bij droog metselwerk schoongemaakt worden na het uitkrabben? 
A door te hakken 
B door te poetsen 
C door te spuiten 
D door te vegen 
 

2p  20 

1p  21 
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STELWERK 

Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van de vragen 22, 23 en 24.  
 

 
Wat is de juiste benaming van onderdeel 1 voor dit stelwerk? 
A klamp 
B plank 
C profiel 
D schoor 
 
Wat is de juiste benaming voor onderdeel 2 van dit stelwerk? 
A koppellat 
B koppenlat 
C schoor 
D zwieping 
 
Op één van de profielen in de afbeelding staat het meterpeil aangegeven. Met welk 
gereedschap kan één persoon het meterpeil op het andere profiel overbrengen? 
A met een E-baak 
B met een roterende laser 
C met een waterpas 
D met een waterpasinstrument 
 
Voor het metselen van binnenmuren kan gebruik worden gemaakt van klemprofielen. 

 Wat zijn klemprofielen? 

.......................................................................................................................................... 
 
Een schoor wordt bevestigd aan een betonvloer. 

 Wat moet dan eerst aan de betonvloer bevestigd worden? 

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

1p  22 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 
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MATERIALEN 

Welke kwaliteit kalkzandsteen wordt gebruikt voor niet-dragende binnenmuren? 
A gevelkwaliteit 
B gewone kwaliteit 
C hoge druk-kwaliteit 
D klinkerkwaliteit 
 
Wat is de dikte van een standaard waalformaat baksteen? 
A 40 mm 
B 50 mm 
C 55  mm 
D 62,5  mm 
 
Wat is de juiste benaming voor een verticaal gespannen metseldraad? 
A kruisdraad 
B rechte draad 
C spandraad 
D stuikdraad 
 
Van welke grondstof wordt een gebakken vensterbanktegel gemaakt? 
A van cement 
B van kalk 
C van klei 
D van zand 
 
Welke draadnagel dient gebruikt te worden om een schoor aan een profiel te bevestigen? 
A een asfaltnagel 
B een duplexnagel 
C een kruisstift 
D een verlorenkop nagel 
 
Er moet metselspecie worden gemaakt met de mengverhouding 1 : 1 : 6. 
Waaruit bestaat deze metselspecie? 
A 1 deel cement, 1 deel kalk en 6 delen zand 
B 1 deel cement, 1 deel zand en 6 delen kalk 
C 1 deel kalk, 1 deel zand en 6 delen cement 
 
Waarvan is een PS-hardschuimplaat gemaakt? 
A polypropyleen 
B polystyreen 
C polyurethaan 
D polyurethaanstyreen 
 
Waar moeten polystyreenplaten en polyurethaanplaten tegen beschermd worden als ze 
worden opgeslagen? 
A tegen regen 
B tegen stof 
C tegen vorst 
D tegen zonlicht 
 

1p  27 

1p  28 

1p  29 

1p  30 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

1p  34 
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Glaswol is verkrijgbaar in de vorm van platen. 
In welke andere vorm is glaswol verkrijgbaar? 
A als dekens 
B als korrels 
C als schuim 
 

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

 

binnenmuur

isolatieplaat

buitenmuur

spouwmuur  
 

 Waarom isoleren glas- en steenwolplaten de warmte goed? 

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

 Noteer twee persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen moeten worden bij het 
verwerken van glas- of steenwol. 

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

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

 Wat gebeurt met PUR-schuim als het wordt aangebracht? 

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

1p  35 

1p  36 

1p  37 

1p  38 

1p  39 
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Welk van deze drie ankers is geschikt voor een dilatatievoeg? 

 anker 1  

 anker 2  

 anker 3  
 
A anker 1 
B anker 2 
C anker 3 
 
Gebruik de afbeeldingen uit vraag 40 voor het beantwoorden van vraag 41. 
 
Van welk materiaal is anker 2 gemaakt? 
A aluminium 
B messing 
C roestvast staal 
D zink 
 

1p  40 

1p  41 
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GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN 

 Wat is het voordeel van het werken met een roterende laserwaterpas ten opzichte van 
een waterpasinstrument? 

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

 Waarom moet een steenklem verstelbaar zijn? 

.......................................................................................................................................... 
 
Bij de onderstaande kaphamer zijn vijf onderdelen genummerd.  

 Zet in de tabel bij elk onderdeel het juiste nummer. 

 
naam onderdeel nummer 

staart    ….. 
huis  ….. 
steel   ….. 
bek   ….. 
kop    ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  42 

1p  43 

3p  44 


