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Dit examen bestaat uit 55 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 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. 
 
Wat wordt verstaan onder efficiënt werken? 
A doelmatig werken 
B het werk naar willekeur uitvoeren 
C het werk voorbereiden 
D steeds terugkomende werkzaamheden uitvoeren 
 
Wat geeft een situatieschets aan op een bouwvoorbereidingstekening? 
de ligging van een gebouw ten opzichte van 
A de openbare voorzieningen 
B de riolering 
C de wind 
D het noorden 
 
Wat houdt een bodemonderzoek in de beginfase van het bouwproces NIET in? 
de bodem onderzoeken op 
A aardgas 
B draagkracht 
C grondwaterstand 
D vervuiling 
 
Waarom wordt van een bouwvergadering een verslag gemaakt? 
A omdat de gemaakte afspraken dan definitief vastliggen 
B omdat de typiste dat verslag moet uitwerken 
C zodat de aannemer op tijd materialen kan bestellen 
D zodat de bewoners hierop kunnen reageren 
 
Welke kleuren moeten worden gemengd om één secundaire kleur te krijgen? 
A drie primaire kleuren 
B één tertiaire kleur en één primaire kleur 
C twee primaire kleuren 
D twee primaire kleuren en één tertiaire kleur 
 
Van welk hulpmiddel maakt een architect gebruik bij het uitkiezen van verfkleuren? 
A van kleurenfoto's 
B van kleurpotloden 
C van kleurstalen 
D van kleurstiften 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 
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1p  5 

1p  6 



500013-1-654o 3  ga naar de volgende pagina 

In een tuinontwerp komt een terras voor zoals in de onderstaande afbeelding is 
aangegeven. De maten zijn in millimeters aangegeven. 
 

terras

5700

53
00

8400  
 
Hoe groot is dit terras? Rond af op twee decimalen. 
A 22,53 m2 
B 29,68 m2 
C 37,37 m2 
D 45,05 m2 
 
Wat geeft de zetmaat van beton aan? 
A de betonsterkte 
B de milieuklasse 
C de verwerkbaarheid 
D de watercementfactor 
 
In een balklaag is een raveling aangebracht. 
Op welke manier kan worden gecontroleerd, of deze raveling haaks is aangebracht? 
A door de diagonalen op te meten en te vergelijken 
B door de lengte en de breedte op te meten 
C door een schrijfhaak in één hoek te houden 
D door het oppervlak uit te rekenen 
 
Op welke manier kan een timmermanswaterpas op zuiverheid gecontroleerd worden? 
A door het waterpas 180 graden te draaien (de wisselproef) 
B met de stelling van Pythagoras 
C met een bouwhaak 
D met een meetklok 
 

1p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 
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Op de onderstaande afbeelding is een werkblad van een spreadsheetprogramma te zien. 
 

 
 
Wat is de juiste benaming voor een vakje op het werkblad waar gegevens kunnen worden 
ingevuld? 
A cel 
B hokje 
C kader 
D module 
 
Een aannemer wil zijn bedrijf uitbreiden met nieuwe producten/diensten. 
Welk plan zal de ondernemer dan als eerste moeten opstellen? 
A een bedrijfsplan 
B een beoordelingsplan 
C een bouwvoorbereidingsplan 
D een veiligheidsplan 
 
Waarom moet een fundering worden aangebracht onder een bouwwerk? 
A om de grond te verbeteren 
B om de plaats van het gebouw te bepalen 
C om het gebouw aan de bodem te bevestigen 
D om het verzakken van het gebouw te voorkomen 
 
Wat wordt verstaan onder funderen op staal? 
A funderen met een ringbalk op heipalen 
B funderen met een verbrede voet op een vaste grondlaag 
C funderen met een verloren bekisting op veengrond 
D funderen op bouwstaalnetten 
 

1p  11 

1p  12 

1p  13 

1p  14 
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Hoeveel bedraagt de aanlegdiepte van de fundering op de onderstaande afbeelding ten 
opzichte van het peil? 
 

isolatie
binnenspouwblad
stucwerk
cementdekvloer

maaiveld

open 
stootvoegen

folie gewapend 
beton 
funderingsstrook

-80

-630

-880

 P

 
 
A 0 
B - 80 
C - 630 
D - 880 
 
Het opgaande werk van een bouwwerk bestaat uit spouwmuren. 
Op welke manier kan de kruipruimte geventileerd worden? 
A met kunststof ventilatiekokers 
B met open stootvoegen in het buitenblad 
C met suskasten  
D met ventilatieopeningen in het buitenblad 
 
 

1p  15 

1p  16 
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Op de onderstaande doorsnede is een funderingsdetail afgebeeld. 
 

isolatie
binnenspouwblad
stucwerk
cementdekvloer

maaiveld

open 
stootvoegen

folie gewapend 
beton 
funderingsstrook

 
 
Waarom loopt in deze situatie de spouwisolatie niet tot aan de fundering door? 
A om de spouw te kunnen ventileren 
B om optrekken van vocht in de isolatie te voorkomen 
C om valspecie op te vangen 
D om vocht af te voeren naar de open stootvoegen 
 
Ontkistingsmiddel is milieubelastend als het in de bodem terechtkomt. 
Op welke manier kan dit worden beperkt of worden voorkomen? 
A door de bekisting met een gieter te besprenkelen 
B door de bekisting onder te dompelen 
C door een hogedrukspuit te gebruiken 
D door het middel met een kwast aan te brengen 
 

1p  17 

1p  18 
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Op de onderstaande doorsnede is een funderingsdetail te zien. 
 

maaiveld

 
 
Wat is de juiste benaming voor het onderdeel dat met een pijl wordt aangegeven? 
A isolatie 
B maaiveld 
C werkvloer 
D zandkoffer 
 
Welke onderstaande materialen behoren tot de toeslagmaterialen voor beton? 
A cement en grind 
B cement en kalk 
C kalk en zand 
D zand en grind 
 
Waaruit bestaat het oppervlak van betontriplex? 
A uit een eternietlaag 
B uit een kunstharslaag 
C uit een verflaag 
D uit een vezelcementlaag 
 
Met welk gereedschap kan beton worden verdicht? 
A met een betonpomp 
B met een kubel 
C met een trilboor 
D met een trilnaald 
 

1p  19 

1p  20 

1p  21 

1p  22 
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Wat wordt verstaan onder een koudebrug? 
A een doorlopende constructie waar de kou gemakkelijk doorheen dringt 
B onderbroken constructiedelen 
C optrekkend vocht 
D tocht die ontstaat door ventilatie 
 
Waarom is de productie van glaswol en steenwol milieubelastend? 
A omdat de productie veel afval oplevert 
B omdat de productie veel delfstoffen kost 
C omdat de productie veel energie kost 
D omdat er bij de productie veel gerecyclede stoffen gebruikt worden 
 
Op de onderstaande doorsnede is een platdakconstructie afgebeeld. 
 

dakbeschot 18 mm dik
balk 50 x 150 mm

isolatie 90 mm dik
rachel 18 mm dik
gipsplaat 9,5 mm dik

1
2

4
3

 
 
Op welke plaats in de doorsnede moet de dampremmende laag worden aangebracht? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 
 
Welk persoonlijk beschermingsmiddel kan het beste worden gedragen voor het verwerken 
van glaswol? 
A een doorwerkpak 
B handschoenen 
C oordoppen 
D veiligheidslaarzen 
 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 
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Wat is de juiste benaming voor de balkonderbreking op de onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A doorvoer 
B open gat 
C raveling 
D staartonderbreking 
 
In de onderstaande doorsnede is de constructie te zien van een platdak zonder isolatie. 
 

 
 
Wat is de juiste benaming voor het gedeelte dat met een pijl wordt aangegeven? 
A daktrim 
B hemelwaterafvoer 
C plafond 
D ventilatieopening 
 

1p  27 

1p  28 
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Een veiligheidshelm voldoet aan de veiligheidseisen. 
Van welk keurmerk is deze veiligheidshelm dan voorzien? 
A van het CE-keurmerk 
B van het Garantie-keurmerk 
C van het KEMA-keurmerk 
D van het KOMO-keurmerk 
 
Vanaf welke hoogte is het verplicht een steiger van een leuning te voorzien? 
A vanaf 2 meter hoogte 
B vanaf 2,5 meter hoogte 
C vanaf 3 meter hoogte 
D vanaf 3,5 meter hoogte 
 
Wat is de juiste benaming voor het type anker op de onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A haakanker 
B koppelanker 
C stormanker 
D strijkbalkanker 
 

1p  29 

1p  30 

1p  31 
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De onderstaande afbeelding toont de aansluiting van een balklaag op een doorgaande 
muur.  
 

 
 
Wat is de juiste benaming voor het materiaal dat met een pijl wordt aangegeven? 
A bitumenweefsel 
B DPC-folie 
C isolatiemateriaal 
D lood 
 
Wat is de juiste benaming voor het type dak dat op de onderstaande afbeelding is te 
zien? 
 

 
 
A lessenaardak 
B schilddak 
C tentdak 
D zadeldak 
 

1p  32 

1p  33 
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Op de onderstaande afbeelding is een onderdeel van een dakconstructie te zien. 
 

 
 
Wat is de juiste benaming voor het onderdeel dat met een pijl wordt aangegeven? 
A gording 
B muurplaat 
C nokgording 
D ruiter 
 
Waarvoor dienen gordingen? 
A om de muurplaten te ondersteunen 
B om de spanten te ondersteunen 
C om de topgevels te ondersteunen 
D om het dakbeschot te ondersteunen 
 
Welk type dakpan is op de onderstaande afbeelding te zien? 
 

 
 
A chaperonpan 
B gevelpan 
C nokvorstpan 
D ventilatiepan 
 

1p  34 

1p  35 

1p  36 
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Welk type dakgoot is op de onderstaande afbeelding te zien? 
 

 
 
A bakgoot 
B kilgoot 
C mastgoot 
D verholen goot 
 
Op welke manier kan veilig worden gewerkt met elektrisch handgereedschap? 
A door het snoer in de linkerhand naar achteren te laten hangen 
B door het snoer naast de machine te houden 
C door het snoer onder het plaatmateriaal te houden 
D door het snoer over de schouder naar achteren te laten hangen 
 

1p  37 

1p  38 
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De onderstaande afbeelding toont een bouwcirkelzaagmachine. Deze machine is voorzien 
van een extra brede beschermkap in plaats van een standaard smalle beschermkap. 
 

 
 

 Wat is de reden dat deze machine is voorzien van een brede beschermkap? 
 

 Wat is de betekenis van het onderstaande symbool op de plattegrond van een 
bouwkundige tekening? 
 

 
 
 
 
 
 

1p  39 

1p  40 
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De onderstaande afbeelding toont een apparaat, dat voor kan komen op een bouwplaats. 
 

 
 

 Wat is de juiste benaming voor dit apparaat? 
 
Een bouwbedrijf is niet goed georganiseerd en er wordt niet goed samengewerkt met 
andere bedrijven. 

 Noteer twee negatieve gevolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  41 
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Op de onderstaande afbeelding is een bouwplanning voor een woning te zien. 
 

Project: NIEUWBOUW      WONING CITO ARNHEM
Betreft: BOUWPLANNING
PROGNOSE 2003
kalender                                               maand 

  weeknummer
  datum 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2

23 glas- / waterdicht

RUWBOUW NIEUWBOUW
10 stellen/plaatsen eventuele staalconstructie

24 binnenvoegwerk

17 metselwerk buitenspouwblad
18 buitentimmerwerk
19 binnentimmerwerk ruwbouw
20 dakbedekking/goten/hemelwaterafvoeren

11 stellen profielen/kozijnen
12 metselwerk binnenspouwbladen

22 buitenbeglazing plaatsen / buitendeuren
21 buitenvoegwerk

13 metselwerk binnenmuren
14 aanbrengen/aanstorten verdiepingsvloer
15 binnenmuren-/spouwblad verdieping metselen
16 aanbrengen kapconstructie

14
MAART

10 11 12 139

 
 

 In welke week moet met de kapconstructie voor deze woning worden begonnen en 
hoeveel dagen zijn hiervoor ingepland? 

 
 Noteer de juiste benamingen voor de twee gereedschappen op de onderstaande 

afbeelding. 
 

 
 

 In welke volume-eenheid wordt betonspecie besteld? 
 

 Wat zal een bouwplaatsmedewerker moeten doen om de nieuwe ontwikkelingen in de 
bouwsector te kunnen blijven volgen? 

 

2p  43 

2p  44 

1p  45 

1p  46 
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 Met welk communicatiemiddel kan een 'digitale' tekening snel verstuurd worden? 
 

 Welke twee hoofdgroepen van funderen worden onderscheiden? 
 
De onderstaande afbeelding toont het bovenaanzicht van een balklaag. 
 

 
 

 Noteer de juiste benamingen voor de vier balken van deze balklaag. 
 

 Welke twee voorzieningen kunnen worden aangebracht bij een opening in het platdak 
om het risico van vallen te voorkomen? 

 
 Waarom is het aan te raden om de handen te wassen als er met lood is gewerkt?  

 
 Van welke grondstof zijn keramische dakpannen gemaakt? 

 
 Welke houtsoort wordt meestal gebruikt voor een kapconstructie? 

 
 Onder welke hoek moet een ladder worden geplaatst om deze veilig te kunnen 

beklimmen? 
 
Met een handcirkelzaagmachine moet plaatmateriaal worden doorgezaagd. 

 Hoe diep moet het zaagblad worden ingesteld? 
 
 

1p  47 
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2p  49 
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