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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 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. 
 
Op welke schaal is een werktekening meestal getekend? 
A 1 : 5 
B 1 : 20 
C 1 : 50  
D 1 : 100 
 
Met welk computerprogramma kan een calculatie het best worden uitgevoerd? 
A met een databaseprogramma 
B met een presentatieprogramma 
C met een spreadsheetprogramma 
D met een tekstverwerkingsprogramma 
 
Een werknemer in de bouw heeft jaarlijks recht op een aantal scholingsdagen.  

 Waarin staat dit soort rechten en plichten van de werknemer omschreven? 
 
Een bouwbedrijf kan beschikken over een ISO-certificaat. 
Wat wordt door dit certificaat gewaarborgd?  
A dat de betaling aan het personeel op tijd plaatsvindt 
B dat er gebouwd wordt volgens de adviezen van een constructiebureau 
C dat het personeel een cursus basisvaardigheid heeft gevolgd 
D dat zowel het product als het proces aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet 
 
Welke bouwlaag van een woonhuis is aangegeven op de onderstaande plattegrond? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A de begane grond  
B de kelder 
C de zolder 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 
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Gebruik het onderstaande uittreksel uit een kadastrale kaart voor het beantwoorden van 
de vragen 6 en 7. 
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 Welk perceelnummer en welk huisnummer heeft de woning waarop dit uittreksel 
betrekking heeft? 

 
 Hoe groot is de oppervlakte van de woning waarop dit uittreksel betrekking heeft? 

 Noteer ook de berekening. 
 

1p  6 

2p  7 
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De onderstaande afbeelding toont een knop van de menubalk van een 
spreadsheetprogramma. 
 

 
 
Wat is de functie van deze knop? 
A decimalen toevoegen  
B decimalen verwijderen 
C de formule 'optellen' invoegen 
D het getal nul invoegen  
 
Waardoor blijven kadastrale gegevens actueel? 
A door bouwvoorbereidingstekeningen 
B door de openbare registers 
C door gegevens uit het veldwerk 
D door perceelnummers 
 

 Noteer één kenmerk van een Vinex-locatie. 
 
Op de onderstaande afbeelding is de planning van een bouwproces te zien. 
 

planning bouwproces 
                       jaar  2005 
                       maand  maart april mei 
                       weeknummer  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                       datum maandag  07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 

                       datum vrijdag  11 18 25 01 08 15 22 29 06 13

  inrichting 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 totale tijd die in de planning is uitgetrokken voor al het stelwerk? 
A drie dagen 
B vier dagen 
C zeven dagen 
D tien dagen 
 

1p  8 

1p  9 

1p  10 

1p  11 
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Welk onderdeel maakt geen deel uit van infrastructurele voorzieningen? 
A riolering 
B snelweg 
C spoorlijn 
D terras 
 
Waarom moeten woonwijken een goede ontsluiting hebben? 
A om auto's te weren 
B om de snelheid van auto's te beperken 
C om (hulp)diensten toegang te geven 
D om kinderen te laten spelen 
 

 Wat houdt 'Duurzaam Bouwen'in? 
 
Op de onderstaande bouwtekening is de zijgevel van een garage te zien. 
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De totale hoogte van het metselwerk is 2750 mm. Een metselaar metselt 700 stenen per 
werkdag van 8 uur. Voor de zijgevel zijn 75 stenen per m² nodig. 
 

 Hoeveel stenen zijn er nodig voor de gehele zijgevel? 
 Hoeveel uren metselt deze metselaar minimaal aan de zijgevel? 

 Laat ook de berekening zien. 
 

1p  12 

1p  13 

1p  14 

5p  15 
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Op de onderstaande afbeelding zijn de resultaten van een hoogtemeting te zien. 
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Wat is het hoogteverschil tussen de meting bij punt 2 en bij punt 11? 
A 100 mm 
B 150 mm 
C 200 mm 
D 300 mm 
 
Waarvoor wordt een laserapparaat gebruikt?  
A voor het bepalen van afstanden 
B voor het uitzetten van een horizontaal vlak 
C voor het uitzetten van haakse hoeken 
D voor het uitzetten van niet-haakse hoeken 
 
Op de onderstaande afbeelding is een gedeelte van een werkblad van een 
spreadsheetprogramma (Excel) te zien. 
 

 
 
Welke formule is juist voor cel 'C1'? 
A =AANTAL(A1:B1) 
B =EN(A1:B1)  
C =PRODUCT(A1:B1) 
D =SOM(A1:B1) 
 
Voor een bouwwerk moeten over een aantal verdiepingen kolombekistingen worden 
gesteld. 

 Welk meetinstrument wordt gebruikt om deze kolombekistingen loodrecht én exact 
boven elkaar te plaatsen? 

 

1p  16 

1p  17 

1p  18 

1p  19 
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Vroeger werd er met de hand gesorteerd. Tegenwoordig wordt in de baksteenindustrie 
gesorteerd met sorteermachines. 

 Noteer één direct gevolg hiervan voor de werknemers. 
 

 Noteer twee gunstige gevolgen voor het bouwproces als bouwmaterialen precies op 
tijd worden aangeleverd op een bouwplaats. 

 
Bij het meten met een waterpasinstrument kan een baak worden gebruikt. 
Wat is de juiste benaming voor deze baak? 
A A-baak 
B E-baak 
C M-baak 
D X-baak 
 
De stroom van een machine wordt automatisch uitgeschakeld als de motor van de 
machine te warm wordt. 
Door welk type sensor wordt de stroom uitgeschakeld? 
A door een elektrische sensor 
B door een magnetische sensor  
C door een mechanische sensor 
D door een thermische sensor 
 
Op de onderstaande afbeelding is een meetopstelling te zien.  
 

X
Y

 
 
Het hoogteverschil tussen punt X en Y moet gemeten worden. De meting wordt door één 
persoon uitgevoerd. 

 Welke meetinstrument kan het best gebruikt worden? 
 
In de tabel op de uitwerkbijlage staan de werkzaamheden voor het stellen van een profiel.  

 Zet deze werkzaamheden in de goede volgorde door er de cijfers 1 tot en met 5 voor 
te plaatsen. 

 

1p  20 

2p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

3p  25 
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Welke maat in de onderstaande tekening duidt de koppenmaat aan? 
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A maat 1 
B maat 2 
C maat 3 
D maat 4 
 
Op de onderstaande afbeelding is een profiel met schoor te zien. Het profiel moet te lood 
worden gesteld. 

 
Welk commando moet de steller in dit geval aan zijn helper geven? 
A 'Brengen' 
B 'Halen'  
C 'Maken' 
D 'Zetten' 
 
Het metselwerk is gereed. Het stelmateriaal wordt door twee bouwplaatsmedewerkers 
verwijderd. 
Wat is de veiligste manier? 
A alle onderdelen verwijderen en daarna nagelvrij maken 
B alle onderdelen verwijderen en draadnagels laten zitten voor hergebruik 
C onderdeel voor onderdeel verwijderen én meteen spijkervrij maken 
 
Van welke houtsoort zijn de meeste houten profielen en stellatten gemaakt? 
A van bankirai 
B van eiken 
C van meranti 
D van vuren 
 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 
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Op een koude winterse dag wordt stelwerk uitgevoerd. 
Op welke manier kan het lichaam in deze omstandigheden het best beschermd worden? 
A door een doorwerkpak te dragen 
B door een regenpak te dragen 
C door een wollen muts en handschoenen te dragen 
D door regelmatig naar de bouwkeet te lopen om op te warmen 
 
Op welke manier kan scheurvorming in metselwerk worden voorkomen? 
A door ankers aan te brengen 
B door de muren dunner te maken 
C door de muren langer te maken 
D door dilatatievoegen aan te brengen 
 
In welk metselverband worden voor een hoekoplossing geen drieklezoren toegepast? 
A in een halfsteensverband 
B in een klezoorverband 
C in een koppenverband 
D in een staand verband 
 
Er wordt gevel voor gevel gemetseld in schoonmetselwerk.  
Welke van de onderstaande tijdelijke muurbeëindigingen kan dan het best worden 
toegepast op een hoek?  
A een bloktand 
B een hoektand 
C een inkassing 
D een staande tand 
 

 Teken op de uitwerkbijlage het metselverband van laag 1 en 2 van de gegeven 
muurhoek in staand klezoorverband. 

 
De onderstaande afbeelding toont een muurgedeelte met een tweezijdige verzwaring. 
 

 
Wat is een andere benaming voor een tweezijdige verzwaring? 
A muurdam 
B pilaar 
C pilaster 
D steunbeer 
 

 Om welke reden wordt bouwvilt onder de oplegging van een latei aangebracht? 
 

 Teken op de uitwerkbijlage het vooraanzicht van de muurdam in staand verband. 
 

1p  30 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

2p  34 

1p  35 

1p  36 

1p  37 
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Op de onderstaande afbeelding zijn vier dilatatievoegen te zien. 
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In welke dilatatievoeg zijn de rugvulling en de kit op de juiste manier aangebracht? 
A in voeg 1 
B in voeg 2 
C in voeg 3 
D in voeg 4 
 

 Aan welke eis moet een voegkit voor een dilatatievoeg voldoen? 
 
Compriband wordt ingedrukt en daarna weer losgelaten. 
Wat gebeurt er met het compriband? 
A Het compriband blijft in zijn ingedrukte vorm. 
B Het compriband gaat scheuren. 
C Het compriband komt terug in zijn oorspronkelijke vorm. 
D Het compriband trekt nog meer samen. 
 
Bij welk soort afval hoort een gebruikte verpakking van kit? 
A bij het chemisch afval 
B bij het glasafval 
C bij het puinafval 
D bij het restafval 
 
Wat kan het best met gebruikt stelmateriaal worden gedaan? 
A hergebruiken 
B opnieuw opschaven 
C schilderen 
D verbranden 
 

 Van welk materiaal zijn de meeste kozijnankers gemaakt? 
 

1p  38 

1p  39 

1p  40 

1p  41 

1p  42 

1p  43 
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Welke klei wordt gebruikt voor de fabricage van raamdorpelstenen? 
A gipshoudende klei 
B kalkhoudende klei 
C koperhoudende klei 
D ijzerhoudende klei 
 

 Welke vijf bestanddelen en materialen zijn nodig voor het maken van een betonlatei? 
 
Waar wordt de droge mortel uit een silo vermengd met water? 
A in de kruiwagen onder de silo 
B in de speciekuip op de steiger 
C in het menggedeelte onder de silo  
 
Wat is de juiste benaming voor het hakgedeelte van een kaphamer? 
A bek 
B huis 
C kop 
D rug 
 
Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet worden gebruikt tijdens het zagen met een 
steenzaagmachine? 
A een overall 
B een veiligheidsbril 
C handschoenen 
D kniebeschermers 
 
De stroomkabel van een mortelsilo kruist een bouwweg. 

 Op welke manier kan worden voorkomen dat deze stroomkabel wordt beschadigd?  
 Noteer één manier. 
 
Waarom moeten glaswolplaten met de zachte kant aan de binnenspouwmuur worden 
bevestigd? 
A omdat dan de kleine oneffenheden van de binnenspouwmuur worden weggewerkt 
B omdat de binnenspouwmuur als eerste wordt gemetseld 
C omdat de binnenspouwmuur vlak is 
D omdat dit de snelste werkwijze is 
 
Twee even grote hardschuimplaten zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en hebben  
dezelfde lengte-, breedte- en diktemaat.  

 Wat is de oorzaak als deze twee platen niet hetzelfde gewicht hebben? 
 
Wat is de maximale korrelgrootte van zand voor het maken van voegspecie voor 
standaard nieuwbouw? 
A 1 mm 
B 2 mm 
C 4 mm 
D 6 mm 

1p  44 

1p  45 

1p  46 

1p  47 

1p  48 

1p  49 

1p  50 

1p  51 

1p  52 
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Met specie verontreinigde bakstenen kunnen met verschillende middelen worden 
schoongemaakt.  

 Noteer één middel. 
 
Voordat een muur wordt gevoegd, moet de muur worden voorbehandeld. 
In welke rij staan de werkzaamheden in de juiste volgorde? 
A eventueel afzuren, specieresten weghakken, natmaken, spoelen 
B natmaken, specieresten weghakken, eventueel afzuren, spoelen 
C specieresten weghakken, natmaken, eventueel afzuren, spoelen 
D spoelen, specieresten weghakken, natmaken, eventueel afzuren 
 
Op welke manier werkt een rechtshandige voeger? 
A van links naar rechts 
B van rechts naar links 
C vanuit de buitenkanten naar het midden 
D vanuit het hart van de muur 
 
Met welk materiaal kunnen beschadigingen aan hardschuimplaten het best hersteld 
worden? 
A met PUR-schuim 
B met restjes hardschuimplaten 
C met restjes minerale wol 
D met sterke cementspecie 
 
Wat gebeurt er als hardschuimplaten lange tijd worden blootgesteld aan zonlicht? 
A De platen gaan aan elkaar plakken. 
B De platen gaan kromtrekken. 
C De platen harden snel uit. 
D De platen verkruimelen. 
 
Wat geeft de R-waarde van minerale wolplaten aan? 
A de warmteafgifte 
B de warmtegeleiding 
C de warmteweerstand 
D het warmtetransport 
 
 

1p  53 

1p  54 

1p  55 

1p  56 

1p  57 

1p  58 


