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 BOUW-BREED CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en bijlagen. 
 
 

Dit examen bestaat uit 64 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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09.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
Dit examen gaat over de bouw van een toiletgebouw met watertappunt op het 
volkstuinenterrein van de vereniging Nut en Vermaak te Bloemenveld. 
In de bijlagen vind je het bestek en de bouwvoorbereidingstekeningen die bij deze bouw 
horen. 
 
 
BOUWVOORBEREIDINGSTEKENINGEN 
 
Gebruik de tekeningen in bijlagen 2 en 3 voor het beantwoorden van de  
vragen 1 tot en met 5. 
 

1p  1 Bij de situatieschets staat een pijl. 
Naar welke richting wijst deze pijl? 
A het noorden 
B het oosten 
C het westen 
D het zuiden 
 

1p  2 Welk soort raam is in de zuidgevel getekend? 
A een naar binnen draaiend raam 
B een naar buiten draaiend raam 
C een uitzetraam 
D een valraam 
 

1p  3 Hoeveel strekkende meter strokenfundering van 500 mm breed moet er gemaakt worden? 
A   9,02 m 
B   9,38 m 
C 10,3   m 
D 11,02 m 
 

1p  4 Hoeveel gordingen zijn er nodig voor het dak van het toiletgebouw? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 5 
 

1p  5 Hoeveel mm bedraagt de negge bij de buitenkozijnen? 
A   70 mm 
B   80 mm 
C   90 mm 
D 100 mm 
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BOUWPROCES 
 

1p  6 Je bereidt de bouw van de toiletruimte op het volkstuinenterrein voor. 
Bij welke werkzaamheden kan een CAD-programma worden gebruikt? 
A bij het maken van de nacalculatie 
B bij het maken van de offerte 
C bij het maken van de planning 
D bij het maken van de tekeningen  
 

1p  7 Voor de bouw van het gebouw wordt een tijdschema van het bouwproces gemaakt.  
Over welke periode loopt het tijdschema van de bouwvoorbereiding?  
A van begin bouw tot oplevering 
B van bouwvergunning tot oplevering 
C van ontwerp tot aanvang bouw 
D van ontwerp tot oplevering 
 

1p  8 Waarvoor wordt de bouwvoorbereidingstekening gemaakt? 
A voor de bouwaanvraag bij de gemeente  
B voor de uitvoering tijdens de bouw 
C voor de Welstandscommissie 
D voor het eerste ontwerp voor de opdrachtgever 
 

2p  9 In het schema op de uitwerkbijlage staan de werkzaamheden in een willekeurige 
volgorde. 

 Geef in de eerste kolom met cijfers de juiste volgorde van de werkzaamheden aan. 
 

1p  10 Wanneer moeten de tekeningen en berekeningen voor de bouwaanvraag ingediend 
worden bij de gemeente? 
A tijdens de aanbesteding 
B tijdens de bouwvoorbereiding  
C tijdens het definitief ontwerp 
D tijdens het opstellen van het programma van eisen 
 

1p  11 Wie stelt het programma van eisen op? 
A de aannemer 
B de architect 
C de opdrachtgever 
D de uitvoerder 
 

1p  12 Wat staat er in het bestek?  
A de kosten van de te gebruiken materialen 
B de sterkteberekeningen van het gebouw 
C een officiële beschrijving van het bouwwerk 
D een planning van het verloop van de bouw 
 

1p  13 Bij een aantal werkzaamheden in de bouw heeft de machine een gedeelte van de 
spierkracht van de mens overgenomen. 

 Noem één voordeel hiervan. 
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1p  14 Met welk gereedschap kunnen de maten van de toiletruimte het nauwkeurigst op de 
bouwplaats worden uitgezet? 
A duimstok 
B E-baak 
C meetlint 
D meetwiel 
 

1p  15 Wat is de functie van het bouwraam rond het bouwwerk? 
A Het bepaalt de vorm van het bouwwerk. 
B Het beschermt het bouwwerk tijdens de bouw. 
C Het biedt hulp bij de maatvoering van het bouwwerk. 
D Het markeert de plaats van de bouwput. 
 

1p  16 Van welk punt is de hoogte van de begane grond afgeleid 
A van de goot langs het trottoir 
B van de kruin van de weg 
C van de trottoirband 
D van een piketpaaltje 
 

1p  17 Vanuit welk punt wordt de juiste plaats van het bouwwerk bepaald? 
A vanuit de erfgrens 
B vanuit de kruin van de weg 
C vanuit de rooilijn 
D vanuit de trottoirband 
 

1p  18 Je moet hoogten overbrengen over een afstand van 50 m. 
Met welk meetgereedschap kun je dit nauwkeurig doen? 
A met een E-baak 
B met een meetwiel 
C met een slangenwaterpas 
D met een waterpasinstrument 
 
 
PLANNING 
 
Gebruik de planning bouwproces toiletgebouw op bladzijde 5 voor het beantwoorden van 
de vragen 19 tot en met 21. 
 

1p  19 Hoeveel weken wordt er gewerkt aan het voorlopig ontwerp? 
A 3 weken 
B 4 weken 
C 5 weken 
D 6 weken 
 

1p  20 Hoeveel werkdagen zijn er gepland voor het maken van de elementenbegroting? 
A   6 werkdagen 
B 10 werkdagen 
C 12 werkdagen 
D 14 werkdagen 
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1p  21 In welke weken wordt de bouwaanvraag beoordeeld? 
A in week 13, 20 en 27 
B in week 17, 24 en 1 
C in week 22, 23 en 24 
D in week 24, 25 en 26 
 
 

Planning bouwproces toiletgebouw 
jaar 2005 
maand maart april mei juni 
weeknummer 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
datum maandag 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
datum vrijdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
                                      
Programma van eisen (p.v.e.)                                     
opstellen p.v.e.                                      
bespreekpunten met architect                                      
Voorlopig ontwerp                                     
architect maakt voorlopig 
ontwerp 

                                    

ontwerp met opdrachtgever 
bespreken 

                                    

tekeningen bijwerken                                     
kostenindicatie maken                                     
goedkeuring opdrachtgever                                     
Definitief ontwerp                                     
definitief ontwerp tekenen                                     
definitief ontwerp met 
opdrachtgever bespreken 

                                   

tekeningen bijwerken                                    
elementenbegroting maken                                      
goedkeuring opdrachtgever                                       
Procedure bouwaanvraag                                     
indienen bouwaanvraag                                      
publicatie bouwaanvraag                                      
beoordeling bouwaanvraag                                     
afgifte bouwvergunning                                     
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1p  22 Op de uitwerkbijlage is een planning van de uitvoering en de oplevering te zien. In deze 
planning ontbreken drie fasen: 
− afbouw 
− fundering 
− materialen bestellen 

 Zet deze drie fasen op de juiste plaats in de planning. 
 

1p  23 Bij het bouwen van het toiletgebouw houdt men in de planning rekening met werkbare en 
onwerkbare dagen. 

 Wat zijn werkbare dagen? 
 

1p  24 In de toiletruimte komen tegels van 100 x 100 mm te liggen. De afmeting van de 
toiletruimte is 1000 x 1400 mm. 
Hoeveel tegels zijn nodig voor deze toiletruimte? 
A 100 tegels 
B 140 tegels 
C 150 tegels 
D 190 tegels 
 
 
Gebruik voor het beantwoorden van onderstaande vraag de tekeningen in de bijlagen. 
 

1p  25 Welk soort dak heeft het toiletgebouw? 
A lessenaarsdak 
B schilddak 
C tentdak 
D zadeldak 
 
 
KOZIJN 
 

2p  26 In de uitwerkbijlage staat een deel van de werkvolgorde voor het gereedmaken van het 
kozijnhout. 

 Maak de werkvolgorde compleet. 
 

3p  27 De dagmaat voor de deur van het kozijn is 900 x 2100 mm. Het kozijnhout is  
67 x 114 mm. De overlengte is 20 mm. 

 Maak een houtstaat voor het buitendeurkozijn. 
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2p  28 Het deurkozijn wordt machinaal gemaakt. Op de uitwerkbijlage worden de machinale 
bewerkingen opgesomd. 

 Vul achter de bewerking de machine in waarmee je de bewerking verricht. Kies uit de 
volgende machines: 
− afkortzaag 
− bandschuurmachine 
− cirkelzaagmachine 
− freesmachine 
− gatensteek 
− lintzaag 
− opsluitbank 

N.B. Elke machine mag maar één keer gekozen worden. 
 

1p  29 Welke onderdelen van de vlakbank worden gebruikt bij het vlak- en haaks schaven van 
het hout? 
A aan- en afvoerblad, beveiliging, beitelas, aanvoerwals 
B aan- en afvoerblad, drukbalken, beveiliging, beitelas 
C aan- en afvoerblad, geleider, beitelas, beveiliging 
D aan- en afvoerwals, terugslagpallen, bladroller, beitelas 
 

2p  30  Welke wals is bij de vandiktebank glad en waarom? 
 
 
Gebruik voor het beantwoorden van onderstaande vraag de tekeningen in de bijlagen. 
 

1p  31 Hoe groot zijn de buitenwerkse maten van het raam in de zuidgevel als de sponningdiepte 
17 mm is? 
 
 breedte hoogte 
A 659 mm   923 mm 
B 676 mm   943 mm 
C 743 mm 1007 mm 
D 780 mm   947 mm 
 

3p  32  Noem drie veiligheidsmaatregelen die je neemt om veilig te werken met de vlakbank. 
 

1p  33 Waar bevindt zich de hartzijde van de stijlen? 
A aan de binnenzijde van het kozijn 
B aan de buitenzijde van het kozijn 
C aan de dagzijde van het kozijn 
D aan de muurzijde van het kozijn 
 

1p  34 Je gaat een raam van het toiletgebouw afhangen. 
Hoe groot mag volgens de KVT '95 de hangnaad van een raam van naaldhout maximaal 
zijn? 
A 1 mm 
B 2 mm 
C 3 mm 
D 4 mm 
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1p  35 Hoe groot is de naad tussen het raam en de kozijnsponning als er geen tochtprofiel in de 
sponning komt? 
A 0 mm 
B 1 mm 
C 2 mm 
D 3 mm 
 

1p  36 Op de onderstaande afbeelding is een doorsnede te zien van een aansluiting van muur 
met kozijn. 
Met welke letter wordt in de tekening de aftimmerlat aangegeven? 
 

 
 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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1p  37 Welk sluitwerk staat op de onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A kierstandhouder 
B raamboompje 
C uitzetijzer 
D windhaak 
 

1p  38 Van welke houtsoort worden volgens het Bestek in bijlage 1 de kozijnen gemaakt? 
A eiken 
B meranti 
C merbau 
D vuren 
 

1p  39  Noem een reden waarom naden worden afgekit. 
 

1p  40 In het kozijn komt een groef voor de raamdorpelstenen. 
Met welke machine moet je deze groef maken? 
A afkortzaag 
B freesmachine 
C vandiktebank 
D vlakbank 
 

1p  41 Op de uitwerkbijlage staat een doorsnede van een dosse gezaagde balk. 
 Geef met stippellijnen aan hoe het kromtrekken zal plaatsvinden. 

 
 
SPOUWMUUR 
 

1p  42 De spouwlatten bij een kozijn moeten behandeld worden tegen vocht. 
Waarmee moeten ze worden behandeld? 
A met fixeermiddel 
B met grondverf 
C met hechtgrond 
D met voorstrijkmiddel 
 

1p  43 Met welk gereedschap kan steenwol het beste op maat gemaakt worden? 
A met een mes 
B met een schaar 
C met een steenzaag 
D met een voegspijker 
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1p  44 Met welk materiaal moet isolatie worden bevestigd aan het binnenspouwblad? 
A met rozetten 
B met schroeven 
C met spouwankers 
D met spouwlatten 
 

1p  45 Een timmerman meet dat het binnenspouwblad op de tekening 5 mm breed is. 
De schaal van deze tekening is 1 : 20. 
Wat is de maat van het binnenspouwblad in werkelijkheid? 
A  10 mm 
B  20 mm 
C  25 mm 
D 100 mm 
 
 
UITZETTEN 
 
Gebruik voor het beantwoorden van onderstaande vraag de tekeningen in de bijlagen. 
 

1p  46 De bouwplanken van het bouwraam komen 1 meter buiten het gebouw te staan. 
Hoeveel meter bouwplank heb je minimaal nodig? 
A 10,3 m 
B 14,3 m 
C 16,3 m 
D 18,3 m 
 

1p  47 Welke maten worden vanaf de bovenkant van een bouwraam aangegeven? 
A breedtematen 
B hoogte- en dieptematen 
C inhoudsmaten 
D lengtematen 
 

1p  48 Waarvoor gebruikt men een waterpasinstrument? 
A om afstanden te meten 
B om gelijke hoogtes uit te zetten 
C om hoeken op te loden 
D om ver te kunnen kijken 
 

2p  49 Een waterpasinstrument staat waterpas klaar voor gebruik. 
 Welke drie handelingen moet je achtereenvolgens verrichten om het 

waterpasinstrument scherp te stellen? 
 

2p  50 Bij het uitzetten van het toiletgebouw moeten haakse hoeken uitgezet worden. 
 Noem twee gereedschappen die je hiervoor kunt gebruiken. 
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STOMPE DEUR 
 

1p  51 Welk elektrisch handgereedschap moet je gebruiken voor het inkrozen van de sluitplaat? 
A handbovenfrees 
B handcirkelzaag 
C handschaafmachine 
D handschuurmachine 
 

1p  52 Hieronder staat een doorsnede van een raamkozijnstijl met scharnier. 
 

b

 
 

 Met welke formule bereken je de keepdiepte (k) van het scharnierblad? 
 

2p  53 Hieronder staan twee afbeeldingen van insteeksloten. 
 Wat is de juiste naam van insteekslot 1 en van insteekslot 2? 

   
 1 2 
 

1p  54  Welk soort slot is in verband met de veiligheid het meest geschikt voor buitendeuren? 
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KLEURENLEER 
 

1p  55 Het schilderwerk van een toiletgebouw wordt gemaakt in de primaire kleuren. 
Wat zijn de primaire kleuren? 
A geel, groen en blauw 
B oranje, rood en blauw 
C rood, geel en blauw 
D rood, groen en blauw 
 

2p  56  Welke kleur hoort volgens de kleurenleer te staan bij 1 in onderstaande afbeelding? 
 En welke bij 2? 

 
rood

groen

geel blauw

1 2

 
 
 
ARBO 
 

1p  57 Hoeveel sporten moet een ladder minimaal boven een steigervloer uitsteken? 
A 1 
B 2 
C 4 
D 6 
 

1p  58 DUBO staat voor duurzaam bouwen. 
Wat wordt verstaan onder duurzaam bouwen? 
A Er worden alleen natuurlijke materialen gebruikt. 
B Er worden materialen gebruikt die weinig onderhoud vragen. 
C Het bouwen duurt meestal lang. 
D Het bouwen is duur. 
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1p  59 Onderstaande grafiek geeft het verband tussen economische groei en milieubelasting 
weer. 
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Welk verband is uit de grafiek af te lezen? 
A Bij economische groei blijft de belasting van het milieu gelijk.  
B Bij economische groei daalt de belasting van het milieu. 
C Bij economische groei stijgt de belasting van het milieu. 
 
 

 
 

1p  60 Op de bouwplaats is bovenstaand bord geplaats. 
Tot welke groep behoort dit bord? 
A borden voor hulpverlening en evacuatie 
B gebodsborden 
C verbodsborden 
 
 
BESTEK 
 

1p  61 Een werkomschrijving wijkt af van de bijbehorende uitvoeringstekeningen. 
 Op welke manier moet een aannemer dan handelen? 

 
Gebruik het bestek in bijlage 1 voor het beantwoorden van vraag 62 tot en met 64. 
 

1p  62 Wat dient er met de bestaande bestrating te gebeuren? 
A deze dient te worden opgeslagen voor hergebruik. 
B deze dient te worden afgevoerd door de aannemer. 
C deze dient als bouwbestrating voor de aannemer. 
D deze moet worden afgedekt met rijplaten. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  63 Hoeveel mm bedraagt de dekking van de wapening aan de zijkanten van de fundering? 
A  25 mm 
B  40 mm 
C  50 mm 
D 300 mm 
 

1p  64 In hoeveel termijnen zal de betaling geschieden? 
A 3 termijnen 
B 5 termijnen 
C 7 termijnen 
D 9 termijnen 
 

einde 500013-1-684o* 


