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 BOUW-BREED CSE KB 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 56 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

2p  1 Voordat de bouw begint, maak je een programma van eisen en een voorlopig ontwerp. 
 Wat komt het eerst: het programma van eisen of het voorlopig ontwerp? 

 Verklaar je antwoord. 
 

1p  2 Waar moet je een aanvraag voor een bouwvergunning indienen? 
A bij burgemeester en wethouders 
B bij de gemeentelijke afdeling Bouw- en woningtoezicht 
C bij de gemeentelijke afdeling Volkshuisvesting 
D bij de gemeentelijke welstandscommissie 
 
 
Gebruik de volgende planning bij de vragen 3, 4 en 5. 
 

Jaar 2006 
Maand mei 

Weeknummer 19 20 
Datum 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 

  
1  Bestellen materiaal            
2  Start bouw, inrichting bouwterrein           
3  Fundering            
4  Plaatsen staanders met onderslagbalk              
5  Plaatsen spanten en gordingen            
6  Aanbrengen dakbeschot en dakpannen            
7  Aanleg terras            
8  Afschilderen geheel           
9  Oplevering            

 
2p  3 Op welke dagen worden tegelijkertijd verschillende werkzaamheden uitgevoerd? 

 Schrijf twee dagen op. Zet er per dag de nummers van de werkzaamheden bij. 
 

2p  4 Er werken gemiddeld 2 mensen per dag. Een werkdag duurt 8 uur. 
 Hoeveel manuren zijn er nodig voor de bouw van het tuinhuisje? 

 Schrijf je berekening op. 
 

1p  5 Na hoeveel dagen kan het werk aan de fundering beginnen? 
A 0,5 
B 1 
C 1,5 
D 2 
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2p  6 Voor het uitzetten en maken van de bekisting van de fundering zijn 2 mensen 1,5 dag aan 
het werk. Het overige werk aan de fundering kost 1 persoon ook 1,5 dag. 
Een werkdag duurt 8 uur. 

 Hoeveel manuren zijn er nodig voor de fundering? 
 Schrijf je berekening op. 
 
 
Gebruik de volgende deelbegroting bij de vragen 7, 8 en 9. 
 

Tuindorp, 5 mei 2006 
Kenmerk 
Project:  2006-10 
   Aanleg tuin en bouw tuinhuisje 
   Tuindorp 
 
Betreft: DEELBEGROTING AANLEG TERRAS 
    Manuren Bedrag 
Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Norm Totaal Totaal 

in € 
Uitzetten terras 3,6 x 3,6 m¹  0,25  2 70,00
Aanvullen ondergrond terras met 
zand 

 3 m³  0,50  1,5 52,50

Plaatsen opsluitbanden  14 m¹  0,20  2,8 98,00
Egaliseren en aantrillen zandlaag  13 m²  0,10  1,3 45,50
Leggen betontegels  13 m²  0,30  3,9 136,50
Aantrillen terras en afzanden  13 m²  0,05  0,65 22,75
Opsluitbanden  10,8 m¹  3,00  32,40
Zand  3 m³  25,00  75,00
Sierbetontegels (500x500mm)  52 stuks  10,00  520,00

Totaal 1052,65
Algemene kosten 8% 84,21

 1136,86
Winst en risico 6% 68,21

 1205,07
BTW 19% 228,96

Totaal incl. BTW 1434,03
 

2p  7  Wat betekent de norm 0,30 bij 'Leggen betontegels'? 
 

1p  8 Van welke post op deze begroting zijn de totale verwerkingskosten het hoogst? 
A betontegels leggen 
B ondergrond terras aanvullen met zand 
C opsluitbanden plaatsen 
D terras uitzetten 
 

2p  9  Hoeveel bedragen de totale materiaalkosten van de aanleg van het terras? 
 Laat de opslagen voor algemene kosten, winst, risico en BTW buiten beschouwing. 
 Schrijf je berekening op. 
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1p  10 Wanneer zie je licht als een kleur? 
Als het licht 
A geheel geabsorbeerd wordt. 
B gedeeltelijk gereflecteerd wordt. 
C geheel gereflecteerd wordt. 
 

1p  11 Wat is een onderkastletter? 
A een kapitaal 
B een kleine letter 
C een schreefletter 
D een schrijfletter 
 

1p  12 Wat is in een tekst de 'interlinie'? 
A de afstand tussen de regels 
B de afstand tussen de woorden 
C een koppelteken of streepje tussen woorden 
D een onderstreping 
 

1p  13 Een reclametekst moet de juiste spatiewijdte hebben. 
Waarvoor is de spatiewijdte vooral belangrijk? 
A voor de leesbaarheid  
B voor het lettertype 
C voor de regelafstand 
 

1p  14 Welke kenmerken horen bij plakfolie? 
A sterk klevend, niet transparant, deelbaar  
B sterk klevend, niet transparant, niet deelbaar 
C niet sterk klevend, transparant, deelbaar 
D niet sterk klevend, transparant, niet deelbaar 
 

1p  15 Met welke gereedschappen kun je plakfolie goed en veilig verwerken? 
A breekmes, spons, passer 
B penseel, sjabloon, steunstok 
C scalpel, drukroller, snijpasser 
D zeemleer, buskwast, spons 
 

1p  16 In affiches en reclameontwerpen gebruik je tekst en afbeeldingen verschillend. 
Je kiest ook verschillende manieren om ze te plaatsen. 
Wat is kenmerkend voor affiches? 
A geen tekst  /  afbeelding belangrijk  /  plaatsing horizontaal of verticaal 
B veel of weinig tekst, maar wel belangrijk  /  afbeelding klein  /  plaatsing vaak herhaald 
C veel tekst  /  afbeelding klein  /  plaatsing vaak herhaald 
D weinig tekst  /  afbeelding groot  /  plaatsing als blikvanger 
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1p  17 Wat is het doel van een ideële boodschap? 
A gedrag veranderen 
B meer producten maken 
C meer verkopen 
D productinformatie geven 
 
 
Gebruik bij de vragen 18, 19 en 20 de bouwvoorbereidingstekening. 
 

2p  18 Het dak van het tuinhuisje heeft een helling van 30°. 
 Hoe lang is het dakvlak in millimeters nauwkeurig? 

 Schrijf je berekening op. 
 

2p  19 Het dakvlak steekt aan beide zijden 200 mm buiten de randbalk. 
 Hoe breed is het dakvlak in millimeters nauwkeurig? 

 Schrijf je berekening op. 
 

1p  20  Waarmee zijn het spantbeen en de staander van het spant (makelaar) van het 
tuinhuisje met elkaar verbonden? 

 
1p  21 Waarmee moet je gordingen aan spantbenen bevestigen? 

A draadnagels 
B gordingschoenen 
C gordingsteunen 
D schroeven 
 

1p  22 Wat is bij een kozijnhoekverbinding de toesteek? 
A een borst die aansluit tegen de dagzijde van de dorpel 
B een brede pen naast de kozijnsponning 
C een verlenging van de borst die in de kozijnsponning aansluit 
D een versmalling van de pen door de kozijnsponning 
 

1p  23 Hoe heet bij een pen-en-gatverbinding in een kozijnsponning het smaller maken van het 
gat? 
A contramallen 
B menageren 
C toesteken 
D uitklinken 
 

1p  24 Bekijk de betonnen trap G1 op de bouwvoorbereidingstekening. 
Wat is de totale optrede van deze trap? 
A   300 mm 
B 2250 mm 
C 2600 mm 
D 2950 mm 
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1p  25 Bekijk het terras op de bouwvoorbereidingstekening. 
Welk uitzetgereedschap kun je het best gebruiken om vanuit het peil van de woning 
de hoogte van dit terras uit te zetten? 
A een meetlint 
B een stelwaterpas 
C een theodoliet 
D een waterpasinstrument 
 

1p  26 Je plaatst piketten op de buitenhoeken van een rechthoekig terras en controleert de 
haaksheid. 
Waaraan zie je dat het uitgezette terras zuiver haaks is? 
A Alle zijden zijn even lang. 
B De diagonalen zijn even lang. 
C Twee aan elkaar grenzende hoeken zijn haaks. 
D Twee op elkaar aansluitende zijden zijn even lang. 
 

1p  27 Wat is zichten tijdens het uitzetten? 
A Met beide ogen open langs beide zijden van de jalons kijken. 
B Met één oog dicht langs beide zijden van de jalons kijken. 
C Met één oog dicht naar het eindpunt kijken. 
D Met één oog dicht de maten uitzetten. 
 

1p  28 Hieronder staan drie rijtjes met isolatiematerialen. 
Welk rijtje is juist? 
 
 A B C 
geluidsisolatie thermische isolatie vochtisolatie 
steenwol noppenfolie DPC-folie 
glaswol DPC-folie lood 
dubbel glas dubbel glas loodslabbe 
 
 
De volgende twee vragen horen bij elkaar. 
 

2p  29 Een raamkozijn is 560 mm breed en 600 mm hoog. 
De houtzwaarte is 67 x 114 mm. 

 Wat zijn de dagmaten van dit kozijn? 
 Schrijf je berekening op. Geef duidelijk de breedte en de hoogte aan. 
 

3p  30  Neem de volgende houtstaat over en vul hem in voor dit kozijn. 
 

onderdeel aantal dikte  breedte lengte 
incl. 20 mm 
overlengte 

bovendorpel     

onderdorpel     

kozijnstijl     
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1p  31 Welke van de volgende sponningen hoort in de onderdorpel van een raamkozijn? 
A scharniersponning 
B sponning voor spouwlat 
C sponning voor vensterbanktegel 
D waterhol 
 

1p  32 Bekijk raamkozijn C op de bouwvoorbereidingstekening. 
Onder dit kozijn komen raamdorpelstenen van 105 mm breed. 
De voegbreedte is ongeveer 6 mm. 
Hoeveel hele raamdorpelstenen komen er onder dit kozijn? 
A 4 
B 5 
C 6 
 

1p  33 Welk cijfer in de tekening geeft de kalksponning aan? 
 

1
2

3
 

A 1 
B 2 
C 3 
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4p  34 Hieronder staat een tekening van een muuraansluiting van een kozijnhoek. 
 Noteer de nummers van de onderdelen 1 tot en met 5 en schrijf de namen erachter. 

 

 
 

1p  35 Een buitenkozijn moet in de breedte precies passen in het metselwerk. 
Hoe bepaal je de buitenwerkse maat van een buitenkozijn? 
De buitenwerkse maat van een buitenkozijn is gelijk aan 
A het aantal koppenmaten. 
B het aantal koppenmaten min een voeg. 
C het aantal koppenmaten plus een voeg. 
D het aantal koppenmaten plus twee voegen. 
 

1p  36 Lijm voor hoekverbindingen van buitenkozijnen moet goed hechten. 
 Wat is een andere noodzakelijke eigenschap van die lijm? 
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1p  37 Welk type houtverbinding is hier afgebeeld? 

 
A dubbele slisverbinding  
B drievlaks lijmverbinding  
C viervlaks slisverbinding 
D vingerverbinding  
 

1p  38 Welke verbinding is volgens de KVT '95 toegestaan voor een buitenkozijn? 
A enkele deuvelverbinding 
B dubbele pen-en-gatverbinding 
C koud-op-elkaarverbinding  
 

1p  39 Welke verbinding is volgens de KVT '95 niet toegestaan voor een raam met een dikte van 
54 mm? 
A deuvelverbinding 
B dubbele slisverbinding 
C enkele slisverbinding 
D pen-en-gatverbinding met spatpen 
 

1p  40 Wat voor raam is dit? 
 

 
 
A een naar binnen draaiend raam 
B een naar buiten draaiend raam 
C een uitzetraam of klepraam 
D een valraam
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1p  41 Wat voor raam is dit? 
 

 
 
A een naar binnen draaiend raam 
B een naar buiten draaiend raam 
C een uitzetraam of klepraam 
D een valraam 
 

1p  42 Waarom moet je een deur arm(s) schaven? 
A Dan klemt de deur niet bij openen en sluiten. 
B Dan past de deur beter in het kozijn. 
C Dan is de deur mooier afgewerkt. 
D Dan kan er een tochtstrip geplaatst worden. 
 

1p  43 Wat moet een dampremmende laag in een constructie doen? 
De waterdamp 
A binnen de constructie houden. 
B buiten de constructie houden. 
C in de constructie vasthouden. 
D uit de constructie laten ontsnappen. 
 

1p  44 Welke daken zie je hier? 
 

1 2 3  
 
 1 2 3 
A tentdak zaagtanddak zadeldak 
B zaagtanddak zadeldak tentdak 
C zadeldak zaagtanddak tentdak 
D zadeldak tentdak zaagtanddak 
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1p  45 Bij een dakdoorbreking van een hellend dak kun je een slaperconstructie gebruiken. 
Welk onderdeel in de figuur is de slaper? 

 
 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  46 Hoeveel duurzaamheidsklassen voor hout zijn er? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

1p  47 Waarmee voorkom je dat water uit de spouw via de bovendorpel van een kozijn in het 
hout dringt? 
A met DPC-folie 
B met een latei 
C met een loodslabbe 
D met goede ventilatie 
 

2p  48  Schrijf twee soorten scharnieren op waarmee je een raam kunt afhangen in een 
kozijn. 

 
1p  49 Waarmee kun je een draairaam in verschillende standen open zetten? 

A combi-raamsluiting  
B insteekgrendel 
C raamboompje 
D uitzetijzer 
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1p  50 Waarom moeten spouwlatten geschilderd worden? 
A Dan hecht de specie beter. 
B Dan heeft alles dezelfde kleur als het kozijn. 
C Dan rotten ze minder snel. 
D Dat ziet er netter uit. 
 

1p  51 Wat voor slot is dit? 
 

 
 
A een cilinderslot 
B een kastdeurslot 
C een klavierslot 
D een loopslot 
 

1p  52 Wat zijn de verhoudingsgetallen voor het maken van een bouwhaak? 
A 1 : 2 : 3 
B 1 : 3 : 5 
C 2 : 4 : 6 
D 3 : 4 : 5 
 

1p  53 Waarvoor gebruik je bij uitzetwerk een laserapparaat? 
A voor het overbrengen van grote lengtes 
B voor het uitzetten van hoeken 
C voor het uitzetten van hoogtematen 
 

1p  54 Welke maten kun je meten met een maatstok? 
A hoogte- en breedtematen 
B alleen hoogtematen 
C alleen hoogtematen kleiner dan 500 mm 
D alleen breedtematen 
 

1p  55 Met welke elektrische handmachine maak je veilig de inkrozingen voor scharnieren? 
A handboormachine 
B handbovenfrees 
C handdecoupeerzaag 
D handcirkelzaag 
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1p  56 Waarmee werken alle pneumatische gereedschappen? 
A elektriciteit 
B luchtdruk 
C oliedruk 
D dieselolie 
 

einde  600019-1-705o* 


