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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Welke persoon is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen? 
A de opzichter 
B de uitvoerder 
C de werkgever 
D de werknemer 
 
Een rijksdienst registreert alle percelen én de rechten die men daarop heeft.  
Wat is de juiste naam van deze instantie? 
A kadaster 
B ministerie van Binnenlandse Zaken 
C rijkspolitie 
D rijkswaterstaat 
 
Welke persoon is verantwoordelijk voor de planning en de voortgang van een 
bouwproces? 
A de aannemer 
B de architect 
C de onderaannemer 
D de opdrachtgever 
 
Op de onderstaande afbeelding is een gedeelte van een calculatie voor een bouwproject 
te zien. 
 

omschrijving hoev. eenh. norm uren norm
materiaal en 
materieel totaal

RANDKIST 313,5 m2 31 4,00 1.007

 randkist t.b.v. opstorting 313,5 m1 0,10 31 1.003

 bekistingsolie 0,15 l/m2 18,8 m2 0,13 2,00 2

 draadnagels per m2 18,8 m2 0,13 2,00 2

BEKISTING 137,0 m2 136 649,00 5.007

 bekisting t.b.v. vrijdragende vloeren 137,0 m2 0,80 110 3.506

 glad plaatmateriaal, afschrijving 151,8 m2 3,50 531,00 531

 bekistingsolie 0,15 l/m2 151,8 m2 0,15 23,00 23

 schroefstempels, hoog 2400 mm 123,3 st 0,18 22 0,58 72,00 782

 draadnagels per m2 151,8 m2 0,15 23,00 23

 randkist t.b.v. vrijdragende vloeren 14,8 m1 0,30 4 142  
 
Op welke fase in de uitvoering van het bouwproject heeft dit gedeelte van de calculatie 
betrekking? 
A op de afbouw 
B op de bouwvoorbereiding 
C op de installaties aanbrengen 
D op de ruwbouw 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 
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Waarom is de fundering voor een houten bouwwerk goedkoper dan voor een stenen 
bouwwerk, als deze bouwwerken vergelijkbare afmetingen hebben? 
De fundering van een houten bouwwerk  
A hoeft niet meer op betonnen palen te staan. 
B hoeft niet op houten palen te staan. 
C hoeft minder diep te zitten. 
D hoeft minder te dragen. 
 
Op de onderstaande afbeelding is een bouwplanning te zien.  
 

bouwplanning woning  
plan exa 05 
kalender maand oktober november 
 weeknummer 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
 datum maandag 1–5 8–12 15-19  22-26 29-2  5-9  12-16 19-23 26-30 

AFBOUW                   

32 stukadoorwerk uitvoeren                  

33 cementdekvloereren leggen                   

34 vloertegels aanbrengen                   

35 wandtegels aanbrengen                   

36 plafonds afwerken                   

37                   

38 deuren afhangen                   

39 glas- en schilderwerk uitvoeren                   

40 behangwerk uitvoeren                   

 
In deze bouwplanning ontbreekt de tekst van regel 37. 
Welk onderdeel zal, gelet op de volgorde van de andere werkzaamheden, bij 37 moeten 
worden uitgevoerd? 
A aftimmerwerk uitvoeren 
B binnenmuren plaatsen 
C elektra-leidingen aanbrengen 
D vloerbedekking leggen 
 
In welk geval is er sprake van een onwerkbare dag? 
A als de dagtemperatuur hoger is dan 25 graden 
B als de weersomstandigheden werken onmogelijk maken 
C als het aantal uren daglicht per etmaal minder is dan tien 
D als het een vakantie- of feestdag is 
 
Een voorwerp weerkaatst alle licht. 
Welke kleur heeft dit voorwerp dan? 
A blauw 
B rood 
C wit 
D zwart 
 

1p  5 

1p  6 

1p  7 

1p  8 
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Wat wordt verstaan onder een meerjaren(onderhouds)plan? 
A een plan dat meerdere jaren onderhouden moet worden 
B een plan waarin staat welk onderhoud uitgevoerd is  
C een planning van werkzaamheden die een volgend jaar uitgevoerd moeten worden 
D een planning waarin staat welk onderhoud wanneer uitgevoerd moet worden 
 
De percelen in een nieuwbouwwijk worden aan de hand van een kaart ingemeten.  
Welke instantie meet de percelen in? 
A Bouw- en Woningtoezicht 
B de geologische dienst 
C de planologische dienst 
D het kadaster 
 
Op de onderstaande afbeelding is een gedeelte van een werkblad uit een 
spreadsheetprogramma te zien. 
 

 
 
Wat wordt op het rekenblad in grijs aangegeven onder O? 
A cel 
B formule 
C kolom 
D rij 
 

1p  9 

1p  10 

1p  11 
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Op de onderstaande afbeelding is een gedeelte van een calculatie te zien. 
 
calculatie  

plaats:  

datum:  

project: lokaal bouwtechniek-metselen  

betreft: Deelbegroting metselwerk 1 bedragen in € 

 arbeid mensuren = materiaal 

STABU-code 
omschrijving 

hoeveelh eenh norm tot. uren 
totaal 

arbeid 
totaal 

 22 metselwerk   

 stellen profielen 83,00 st 0,75 62,25  € 1805,25 

 huur profielen 7 wk  € 50,00 € 350,00 

 plaatsen steiger 835 m2   

 23 buitenwerk   

 gevelsteen 17500 1000  € 290,00 € 5.075,00 

 zaagwerk 22 m  € 8,00 € 176,00 

 specie 9,45 m3  € 90,00 € 850,50 

 isolatie 235 m2  € 2,45 € 575,75 

 voegwerk 230 m2  € 5,50 € 1.265,00 

 
Wat is de kostprijs per mensuur voor het stellen van de profielen? 
A € 21,75 
B € 29,00 
C € 50,00 
D € 62,25 
 
Welke kleuren behoren tot de primaire kleuren? 
A geel en blauw 
B geel en oranje 
C groen en blauw 
D rood en paars 
 
Een metselwerk van 135 m2 zal worden uitgevoerd. 
Er zijn 75 bakstenen per m2 nodig. Het hakverlies is 5%.  
Hoeveel bakstenen moeten er minimaal besteld worden voor dit metselwerk? 
A 10125 stuks 
B 10176 stuks 
C 10188 stuks 
D 10632 stuks 
 

1p  12 

1p  13 

1p  14 
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Voor stenen moet € 360,00 per 1000 stuks worden betaald. Een vrachtwagen wordt 
beladen met 16000 bakstenen. De transportkosten voor de vracht naar de bouwplaats 
bedragen € 150,00. 
Hoeveel kost één vracht met een beladen vrachtwagen naar de bouwplaats? 
A € 3.795,00 
B € 3.977,00 
C € 5.760,00 
D € 5.910,00 
 
Een opdrachtgever voor een bouwwerk heeft gekozen voor het soort baksteen op de 
onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Aan welke persoon of instantie moet de opdrachtgever deze materiaalkeuze ter 
beoordeling voorleggen? 
A aan de aannemer 
B aan de architect 
C aan de Welstandscommissie 
D aan het kadaster 
 
Op de onderstaande afbeelding is een stukje tekst uit een standaardwerk voor de 
bouwsector te zien. 
 

22. 

22.31 

22.31.12 

METSELWERK 

BAKSTEEN MET MORTEL 

METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 

1.BAKSTEEN BUITENMUURSTEEN (NEN 2389-76) 

Sortering WF Caprice Naturel 

Klasse: B3 

 
Wat is de juiste benaming voor dit standaardwerk? 
A Algemene richtlijnen voor fabricage van Baksteen 
B Metselwerken voor de Nederlandse bouw 
C NEN 2489 
D STABU standaardbestek 
 
Welke voorzieningen worden nutsvoorzieningen genoemd? 
A alarmsysteem, CAI en gas 
B elektriciteit, CAI en mobiele telefoon 
C elektriciteit, gas en water  
D water, gas en schotelantenne 
 

1p  15 

1p  16 

1p  17 

1p  18 
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Wanneer zijn materialen milieuvriendelijk? 
A als het materiaalgebruik het milieu niet schaadt 
B als materialen niet gegroeid zijn 
C als materialen niet meer door het milieu afgebroken kunnen worden 
D als materialen snel vergaan 
 
Waarom moeten bakstenen in de winterperiode droog worden opgeslagen? 
A om bakstenen zo lang mogelijk, ook bij nachtvorst, te kunnen verwerken 
B omdat bakstenen anders onvoldoende vocht uit de specie op kunnen nemen 
C omdat bakstenen verkleuren bij vorst 
D omdat bakstenen voor het verwerken altijd nat gemaakt moeten worden 
 
Een bouwplank moet op de juiste hoogte worden gesteld. 
Welk instrument is hiervoor niet geschikt? 
A een infraroodstraler 
B een laserwaterpasinstrument 
C een pentagoonprisma 
D een waterpasinstrument 
 
Op de onderstaande afbeelding is de Eiffeltoren in Parijs te zien. 

650

C

A B

?

 
 
Op punt B staat een theodoliet opgesteld. 
De lengte van AB is 650 meter.  
De tangens van hoek B is 0,5. 
Hoe hoog is de Eiffeltoren volgens deze meting? 
A 305 m 
B 325 m 
C 360 m 
D 458 m 
 
Een dakhelling heeft een afschot van 4% en is 7 meter lang.  
Hoe groot is het verschil tussen het hoogste en het laagste punt van deze dakhelling? 
A 28 mm 
B 28 cm 
C 2,8 m 
D 2,8 hm 
 

1p  19 

1p  20 

1p  21 

1p  22 

1p  23 
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Op de onderstaande afbeelding wordt de libel van een waterpas met een pijl 
aangewezen. 

 
 
De balk van een balklaag wordt waterpas gesteld met behulp van dit waterpas, waarbij de 
bel zich precies tussen de twee zwarte merkstreepjes moet bevinden. 
Wat is de juiste benaming voor deze handeling? 
A brengen 
B halen 
C inspelen 
D te lood zetten 
 
Een sensor schakelt een lamp in als er een persoon in de buurt komt. 
Waarop reageert deze sensor? 
A op geluid 
B op gewicht 
C op licht 
D op warmtestraling 
 
Op de onderstaande afbeelding is een bewegingsmelder te zien. 
 

 
 
Tot welk type opnemers behoort deze bewegingsmelder? 
A tot de analoge opnemers 
B tot de digitale opnemers 
C tot de directe opnemers 
D tot de indirecte opnemers 
 

1p  24 

1p  25 

1p  26 
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Op de onderstaande afbeelding is een gedeelte van een e-mailbericht te zien. 
 

 
 
De afzender van dit bericht wil een automatische ontvangstbevestiging. 
Onder welke knop is deze mogelijkheid in te stellen? 

A onder de knop   

B onder de knop  

C onder de knop  

D onder de knop  
 
Welk soort computerprogramma is geschikt om op elk gewenst moment de kosten van 
een bouwproject zichtbaar te maken? 
A een presentatieprogramma 
B een spreadsheetprogramma 
C een tekenprogramma 
D een tekstverwerkingsprogramma 
 
Wat wordt verstaan onder optimale logistiek op een bouwproject? 
A dat alles geregeld is en de verantwoordelijkheid bij de leveranciers berust 
B dat er voldoende parkeergelegenheid is voor de werknemers 
C dat het bouwterrein goed bereikbaar is met het openbaar vervoer 
D dat niemand op materialen hoeft te wachten en alles op tijd aanwezig is 
 
Veel handmatige arbeid tijdens het bouwproces is geautomatiseerd en gemechaniseerd. 
Waar heeft deze ontwikkeling toe geleid? 
A dat er geen specialisten meer nodig zijn 
B dat er is geen vakmanschap meer nodig is 
C dat werknemers steeds moeten worden bijgeschoold 
D dat zwaar werk niet automatisch gebeurt 
 

1p  27 

1p  28 

1p  29 

1p  30 



500013-1-595o 10  ga naar de volgende pagina 

Kostenbeheersing en transport gaan heel nauw samen.  
  

 
 
Wat betekent dat in een bouwproces? 
A een bestelling pas plaatsen als de materialen nodig zijn, bij levering direct verwerken 

en een te late oplevering accepteren 
B materiaal- en materieelbestellingen op afroep plaatsen en tijdig afroepen 
C materialen ruim op tijd laten afleveren, de factuur zo laat mogelijk betalen en een 

boete accepteren 
D tijdig materialen bestellen, direct laten afleveren en tijdelijk opslaan op een andere 

locatie 
 
In een oude binnenstad moet een nieuw pand worden gebouwd tussen bestaande 
bebouwing. 
Waarmee moet in deze situatie rekening worden gehouden met betrekking tot veiligheid? 
A dat de buurt wordt geëvacueerd zolang het nieuwe pand niet onder de kap is 
B dat de straten worden afgesloten voor verkeer tijdens de bouwtijd 
C dat er een goede logistiek en een maximale bereikbaarheid is voor omwonenden 
D dat omwonenden geruime tijd niet bereikbaar zijn met voertuigen zoals een 

ambulance 
 

1p  31 

1p  32 
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Op de onderstaande afbeelding is het bovenaanzicht van een uitgezette woning te zien. 
 

piket

bouwplank

metseldraad

 
 
Op welke manier kan gecontroleerd worden of de uitgezette woning haaks is? 
A de diagonalen opmeten en vergelijken 
B de lengte en de breedte aan twee zijden opmeten en vergelijken 
C de lengte van de draden opmeten 
D met een bouwhaak controleren in alle hoeken 
 

1p  33 
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Op de onderstaande afbeelding is het bouwraam voor een uit te zetten woning te zien. 
 

piket

bouwplank

A

B

C D

 
 
De punten A, B, C en D zijn mogelijke opstelplaatsen voor een waterpasinstrument.  
Wat is de beste opstelplaats voor een waterpasinstrument om het peil op de piketten af te 
tekenen? 
A plaats A 
B plaats B  
C plaats C 
D plaats D 
 

1p  34 
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Op de onderstaande afbeelding is een theodoliet te zien. 
 

 
 
De gegevens van de meting met dit instrument kunnen worden weergegeven op een 
display.  
Welk type uitlezing geeft dit instrument? 
A een analoge uitlezing 
B een digitale uitlezing 
C een kwartsuitlezing 
D een radiumuitlezing 
 
Welk positief effect heeft een koppeling tussen een CAD-programma en het Bouwbesluit 
in digitale vorm? 
A dat er geen tekening kan worden gemaakt, die niet aan het Bouwbesluit voldoet  
B dat het tekenprogramma ondergeschikt is aan het Bouwbesluit 
C dat het tekenwerk direct aan de voorwaarden van het Bouwbesluit kan worden 

getoetst 
D dat iets wat getekend wordt automatisch aan het Bouwbesluit wordt aangepast 
 

1p  35 

1p  36 
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De scanner op de linkerafbeelding kan de code op de rechterafbeelding 'lezen'. 

 
Wat is de bedoeling van dit systeem? 
A dat artikelen worden beveiligd tegen diefstal in winkelbedrijven 
B dat artikelgegevens worden gecodeerd in de streepjes die voor de klant geheim zijn 
C dat gegevens als soort, hoeveelheid, gewicht en prijs van artikelen worden herkend 

aan de streepjes 
D dat het aantal streepjes in de code overeenkomt met de artikelvoorraad 
 
Op de onderstaande afbeelding is een thermostaat te zien. 
 

 
 
Met deze thermostaat is de temperatuur weersafhankelijk te regelen met behulp van een 
buitenvoeler. 
Wat wordt verstaan onder een weersafhankelijke regelaar? 
A een buitenradiator die weersinvloeden opmerkt waarop de ketel dan reageert door  
 wel of niet aanslaan 
B een draadje dat een signaal geeft dat de ketel moet gaan branden als het buiten 

kouder wordt 
C een sensor waardoor de ketel haar verbruiksvermogen automatisch aanpast aan de 

buitentemperatuur 
D een voeler die er voor zorgt dat de centrale verwarming niet bevriest in de winter 
 
Wat is de belangrijkste reden dat afvalstoffen gescheiden moeten worden afgevoerd? 
A De afvalverwerkers hebben daar geen tijd voor. 
B De afvalverwerkers moeten aan de container of box kunnen zien over welk afval het 

gaat. 
C De overheid wil weten hoeveel er van elk soort gestort wordt. 
D Veel afval moet gerecycled worden. 
 

1p  37 

1p  38 

1p  39 
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Op een bouwplaats is een bouwkraan opgesteld.  
 Welke twee persoonlijke beschermingsmiddelen zijn op een bouwplaats met 

bouwkraan altijd verplicht? 
 

 Wat moet een werknemer doen als hij op een bouwplaats een onveilige situatie 
aantreft? 

 
 Noteer twee voorbeelden van duurzaam bouwen (DUBO). 

 Denk hierbij aan de te gebruiken materialen. 
 

 Waarom worden er in een calculatie voor een woning zogenaamde stelposten 
opgenomen? 

 
 Noteer twee factoren die van belang zijn voor de inrichting van een tuin. 

 
 Noteer twee voordelen van het calculeren met een spreadsheet ten opzichte van 

invullijsten op papier. 
 

 Noteer één taak van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de bouw. 
 
Op de onderstaande afbeelding is een werkblad van een spreadsheetprogramma te zien. 
 

 
 

 Onder welke knop in de tweede menubalk zit de functie SOM waarmee het totaal van 
kolom P in cel P13 kan worden ingevoerd? 

 
De bouwkosten zijn een kostengroep van de stichtingskosten. 

 Noteer nog een kostengroep die met de stichtingskosten van een bouwwerk te maken 
heeft. 

 

2p  40 

1p  41 

2p  42 

2p  43 

2p  44 

2p  45 

1p  46 

1p  47 

1p  48 
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De onderstaande afbeelding toont een meerjaren(onderhouds)planning.  
 
bouw- onderhouds- kosten interval       jaren        
onderdeel werk    2 4 6 8 10 12 14 16 

kozijnen-  schilderwerk € 12.520  1/6                 
hout bijwerken € 3.500  1/2                 
  panelen € 1.250  1/8                 
  overschilderen € 4.500  1/4                 
  glas / kit € 8.000   1/16                 
  draaiwerk € 5.500   1/16                 
plafonds lokalen € 8.500   1/20                 
  overstekken € 1.500   1/10                 
  gangen € 3.000   1/20                 
gevels h.w.a. € 550   1/20                 
  voegwerk € 300  1/6                 
  roosters € 250  1/2                 
1/6 = 1 keer per 6 jaar     

      

  

        

 
 Welk bedrag moet volgens deze planning per jaar gereserveerd worden voor het 

voegwerk van de gevels? Noteer ook de berekening. 
 
Een goede opslag van bouwmaterialen is een aandachtspunt voor de ARBO-zorg.  

 Noteer nog twee ARBO-aandachtspunten met betrekking tot bouwmaterialen. 
 
De onderstaande afbeelding toont een hoogtemeting voor het uitzetten van een woning. 

 
Het peil van een te bouwen woning moet 385 mm boven de kruin van de straat liggen. 

 Wat is de hoogte van maat A? 
 

2p  49 

1p  50 

1p  51 
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Op de onderstaande afbeelding is een grafiek te zien. De grafiek geeft de metingen weer 
van een terreindoorsnede over een lengte van 250 meter. 
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Deze grafiek moet op een liggend A4-ruitjespapier getekend worden met de maten in 
meters.  

 Wat is de meest praktische schaal om deze grafiek bladvullend te tekenen? 
 

 Wat is de juiste benaming voor het laten keuren van een meetinstrument op 
betrouwbaarheid door een keuringsdienst? 

 
 Noteer twee vormen van energie die een sensor ontvangt en kan omzetten in 

elektrische energie. 
 

 Noteer twee mogelijkheden om een aanpassing van een tekening snel digitaal op de 
plaats van bestemming te krijgen. 

 
 Welk materieel moet aanwezig zijn vóórdat een prefab betonelement van 15 ton op 

de bouwplaats aankomt? 
 
Op de onderstaande afbeelding is een meetinstrument te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de schaalverdeling aan de onderkant van dit instrument kunnen hoeken gemeten 
worden. 

 Welke eenheid kan op deze ring voorkomen? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

1p  52 

1p  53 

2p  54 

2p  55 

1p  56 

1p  57 
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 Welke werkzaamheden kunnen met het onderstaande gereedschap worden 
uitgevoerd? 

 Noteer er één. 
 

 
 
Er moet 'milieuverantwoord' worden geproduceerd.  

 Wat betekent dat voor de keuze van materialen en productieprocessen?  
 
Een examen wordt niet op papier maar op een computer gemaakt.  

 Wat kan een positief milieueffect zijn, als tijdens de voorbereiding van een 
bouwproces alleen van digitale gegevens gebruik wordt gemaakt?  

 Noteer één effect. 
 
 

1p  58 

1p  59 

1p  60 




