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Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 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. 
 

1p  1 Op de onderstaande afbeelding is een personeelsplanning te zien.  
 

omschrijving

  

  

PERSONEELSPLANNING 2006
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Hoeveel werknemers zijn volgens deze planning op het werk aanwezig in week 12? 
A   7 werknemers 
B 12 werknemers 
C 20 werknemers 
D 22 werknemers 
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1p  2 Op de onderstaande afbeelding is een planning te zien. 
 

JAAR         2006         

MAAND januari februari maart 

WEEKNUMMER   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 

DATUM MAANDAG   2   9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 

DATUM VRIJDAG   6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 

                        

programma van eisen                       

samenstellen                       

bespreken met architect                       

ontwerpfase ( voorlopig)                       

ontwerpen door architect                       

bespreken                       

bijstellen                       

opstellen kostenindicatie (globaal)                       

keuren door opdrachtgever                       

ontwerp (definitief)                       

tekenen                       

bespreken met opdrachtgever                        
 
In welke periode moet de opdrachtgever het ontwerp van het bouwproject keuren? 
A van 9 januari tot en met 13 januari 
B van 30 januari tot en met 3 februari 
C van 13 februari tot en met 24 februari 
D van 16 januari tot en met 24 februari 
 



600019-1-667o 4 ga naar de volgende pagina 

1p  3 Wat is de juiste benaming voor de stippellijn die met een vraagteken wordt aangegeven? 
 

 
 
A bouwrooilijn 
B perceelgrenslijn 
C piketrooilijn 
D voorgevelrooilijn 
 

1p  4 Welke voorzieningen in een (te ontwerpen) woonwijk worden maatschappelijke 
voorzieningen genoemd? 
A sporthal, kerk, kunstwerk 
B kunstwerk, ziekenhuis, sporthal 
C ziekenhuis, kerk, kunstwerk 
D ziekenhuis, sporthal, kerk 
 

1p  5 Met een 3D-tekenprogramma kan getoond worden hoe een woning eruit komt te zien. 
Voor wie is dat ontwerp bedoeld? 
A voor een koper 
B voor een onderaannemer 
C voor een timmerman 
D voor een uitvoerder 
 

1p  6 Welk soort schilderwerk maakt een ondergrond onzichtbaar? 
A transparant schilderwerk 
B verniswerk 
C transparant beitswerk 
D dekkend schilderwerk 
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1p  7 Welk soort ontvettingsmiddel is het meest milieuvriendelijk? 
A ammonia verdund in water 
B een zeepachtig middel 
C thinner 
D wasbenzine 
 

1p  8 Waarvoor moet je een kleefdoekje gebruiken? 
A om te controleren of een ondergrond droog is 
B om een ondergrond op te schuren 
C om een ondergrond stofvrij te maken 
D om de hechting van een ondergrond te testen 
 

1p  9 Wat is een epidiascoop? 
A een tekenprojector 
B een diaprojector 
C een elektronische passer 
D een elektronisch tekenbord 
 

1p  10 Tot welk lettertype behoren de onderstaande letters? 
 

 
 
A tot de fantasieletter 
B tot de schreefletter 
C tot de schreefloze letter 
D tot de schrijfletter  
 

1p  11 Wat is de meest geschikte ondergrond om sjablonen op uit te snijden? 
A PVC-snijmateriaal 
B MDF-plaatmateriaal 
C kunststoffolie 
D vloerbedekking 
 

1p  12 Wat houdt marketing in? 
A marktonderzoek 
B marktdag 
C inkoopbeleid 
D marktbeleid 
 

1p  13 Waarom moet een kruipruimte geventileerd worden? 
A om de kruipruimte te isoleren 
B om vocht uit de kruipruimte af te voeren 
C om te kunnen ademen in de kruipruimte 
D om warme lucht te kunnen aanvoeren 
 

1p  14 Waarom moeten muren goed gefundeerd zijn? 
A om drijven te voorkomen 
B om inklinken te voorkomen 
C om opvriezen te voorkomen 
D om wegzakken te voorkomen 
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1p  15 Op welke positie in de onderstaande afbeelding is de DPC-folie correct aangebracht? 
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A op positie 1 
B op positie 2 
C op positie 3 
D op positie 4 
 

1p  16 Welke materialen dienen te worden bevestigd aan de bruggetjes in een ringbalkbekisting? 
A bekistingschotten  
B koppellatten  
C schoren  
D spatklampen 
 

1p  17 In welke situatie wordt meestal een strokenfundering toegepast? 
A bij funderen op heipalen 
B bij funderen op staal 
C bij funderen op stortpalen 
D bij funderen op geroerde grond 
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1p  18 Op welke van de onderstaande afbeeldingen ligt de werkvloer op de juiste plaats? 
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1p  19 Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet worden gedragen tijdens het aanbrengen van 
ontkistingsmiddel? 
A laarzen 
B oordoppen 
C regenkleding 
D werkhandschoenen 
 

1p  20 Op de onderstaande afbeelding is gereedschap te zien. 
 

 
 
Wat is de juiste benaming voor dit gereedschap? 
A betonstaalschaar 
B kniptang 
C vlechttang 
D nijptang 
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1p  21 Er moet op een platdak worden gewerkt. 
Wat wordt het eerst gecontroleerd? 
A of er niet gestruikeld kan worden 
B of er valgevaar bestaat 
C of het dak waterdicht is 
D of het materiaal en gereedschap aanwezig zijn 
 

1p  22 Wat wordt bedoeld met de latafstand bij panlatten? 
A bovenkant panlat tot bovenkant volgende panlat 
B de afstand vanaf de onderste panlat tot aan de bovenste panlat 
C de lengte van de panlat en de breedte van de panlat 
D onderkant panlat tot bovenkant volgende panlat 
 

1p  23 Welke van de onderstaande balkdoorsneden wordt een muurplaat genoemd? 
 

A B C D  
 

1p  24 Waarvan is de onderlinge afstand voor panlatten afhankelijk? 
A van de dakbreedte 
B van de daklengte 
C van de panafmeting 
D van de vorstafmeting 
 

1p  25 Met welk gereedschap kunnen hardschuimplaten het beste op maat gemaakt worden? 
A met een cirkelzaagmachine 
B met een handzaag 
C met een steenzaagmachine 
D met een tegelsnijder 
 

1p  26 In een platdakconstructie is het isolatiemateriaal aangebracht tussen het dakbeschot en 
de waterkerende laag. 
Wat is de juiste benaming voor deze constructie? 
A omgekeerd dak 
B kouddak 
C ventilatiedak 
D warmdak 
 



600019-1-667o 9 ga naar de volgende pagina 

1p  27 Wat is de juiste benaming voor de warmte-isolatiewaarde van een constructie? 
A lambda-waarde 
B dB-waarde 
C Rc-waarde 
D MAC-waarde 
 

1p  28 Welk soort materiaal is zeer geschikt voor warmte-isolatie? 
A materiaal met een hoge dichtheid met een open structuur 
B materiaal met een lage dichtheid met een open structuur 
C materiaal met een hoge dichtheid met een gesloten structuur 
D materiaal met een lage dichtheid met een gesloten structuur 
 

1p  29 Wat is de juiste benaming voor het anker op de onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A haakanker 
B koppelanker 
C raveelanker 
D stormanker 
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1p  30 Welke werkzaamheden kun je met het gereedschap op de onderstaande afbeelding 
uitvoeren? 
 

 
 
A dakdoorvoeringen boren 
B dakplaten op maat zagen 
C panlatten vastschieten 
D raveelankers vastschroeven 
 

1p  31 Waar wordt het materiaal op de onderstaande afbeelding toegepast? 
 

 
 
A onder de bovenpannen 
B onder de gevelpannen 
C onder de nokvorsten 
D onder de onderpannen 
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1p  32 Op een bouwplaats moet een ladder gebruikt worden om op een platdak te komen. 
Hoe hoog moet deze ladder minimaal boven het platdak uitsteken? 
A 0,50 meter 
B 1 meter 
C 1,50 meter 
D 2 meter 
 

1p  33 Wat is belangrijk bij het aanbrengen van gordingen? 
A dat de bovenkant strookt met muurplaat en nokgording 
B dat de bovenkant strookt met ruiter en voetplank 
C dat de onderkant strookt met het steekspant 
D dat de onderkant vlak tegen de dakplaat ligt 
 

1p  34 Wat is de functie van daktengels? 
A het afsluiten van de naden van het dakbeschot 
B om er gootbeugels op te kunnen monteren 
C het dragen van dakpannen 
D het afvoeren van vocht 
 

1p  35 Waarmee worden polystyreenplaten vastgezet op een platdak? 
A met kozijnankers en pluggen 
B met schroeven en volgplaten 
C met spouwankers en rozetten 
D met stalen nagels en draad 
 

1p  36 Waaruit is een sandwichdakplaat opgebouwd? 
A uit hardschuim met aan beide zijden een dun plaatmateriaal 
B uit hardschuim met aan één zijde een dun plaatmateriaal 
C uit minerale wol met aan beide zijden een dun plaatmateriaal 
D uit minerale wol met aan één zijde een dun plaatmateriaal 
 

1p  37 Waarmee maakt men een platdakaansluiting met een doorgaande muur waterdicht? 
A met aluminium 
B met PE-folie 
C met lood 
D met zink 
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1p  38 Waar wordt het materiaal op de onderstaande afbeelding voor gebruikt? 
 

 
 
A om dakplaten vast te zetten 
B om goten vast te zetten 
C om ondervorsten vast te zetten 
D om pannen vast te zetten 
 

1p  39 Wat is de gemiddelde werkdruk voor een spijkerapparaat? 
A 2 bar 
B 8 bar 
C 16 bar 
D 24 bar 
 

1p  40 Waarom is de onderste panlat op een hellend dak altijd dubbel? 
A om het afhangen van de onderste pan te voorkomen 
B om de gootbeugels er gemakkelijk op te kunnen bevestigen 
C om de opening onder de onderste pannen kleiner te maken 
D om onder de pannen te ventileren 
 

1p  41 Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet worden gedragen bij het werken met een 
spijkerapparaat? 
A een volgelaatsmasker 
B gehoorbescherming 
C stalen handschoenen 
D een valbeveiligingsgordel 
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1p  42  Wat is de juiste benaming voor het anker op de onderstaande afbeelding? 
 

 
 

1p  43 Op de onderstaande afbeelding is een bouwplanning te zien. 
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omschrijving
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BOUWPLANNING

2006

  
 
 

 Hoeveel werkdagen zijn er volgens deze planning uitgetrokken om het grondwerk voor 
de kruipruimte aan te vullen? 
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2p  44 Op de onderstaande afbeelding is een calculatie te zien. 
 

calculatie gevels buitenverblijf             

aannemer: De Graaf & Zn B.V                 

opdrachtgever: familie J.H.L. Kwakkelaar                

project: buitenverblijf Faro               

                    

algemeen arbeid  mensuur  = € 33,00 materiaal   totalen 

STABU- omschrijving hoeveelheid eenheid norm totaal uren totaal arbeid norm totaal   

code                   

22 steiger plaatsen 184 m² 0,2 36,8 € 1.214      € 1.214  

  isoleren 170 m² 0,09 15,3 € 505      € 505  

  isolatie 170 m²       € 2,85  € 499  € 499  

  rozetten en spouwankers 180 st       € 0,20  € 36  € 36  

  gevelstenen 12750 1000 st       € 250  € 3.188  € 3.188  

  metselwerk gevel 12750 1000 st 13,3 169,575 € 5.596      € 5.596  

  mortel 4,3 m³       € 350  € 1.505  € 1.505  

  opperwerk 170 m² 0,2 35 € 1.155      € 1.155  

  raamdorpelstenen 37 m       € 28,50  € 1.055  € 1.055  

  voegwerk 170 m²       € 20,00  € 3.500  € 3.500  

  steiger verwijderen 184 m² 0,1 18,4 € 607      € 607  

  terrein opruimen 1 st 12 12 € 396      € 396  

  totalen arbeid en materiaal       287,075 € 9.473    € 9.782    

       subtotaal  € 19.255  

  
 Hoeveel gevelstenen worden er, naar boven afgerond op één decimaal, per uur 

verwerkt? 
 Noteer ook de berekening. 
 

2p  45  Noteer twee voorbeelden van verletbestrijding in de bouw. 
 

2p  46  Welk bedrag moet volgens het onderstaande onderhoudsschema per jaar 
gereserveerd worden voor het overschilderen van de houten kozijnen?  
Noteer ook de berekening. 

 
bouwonderdeel onderhoudswerk kosten keren/jaar jaren 

     2 4 6 8 10 12 14 16 

  schilderwerk € 12.520   1/6 *                 

  bijwerken € 3.500   1/2                

houten kozijnen panelen € 1.250   1/8                  

 overschilderen € 4.500   1/4                  

  glas / kit € 8.0 00   1/16                 

  draaiwerk € 5.500   1/16                 

* 1/6 = een keer per zes jaar        
 

1p  47  Waarom wordt voor binnenwerk waterverdunbare verf gebruikt? 
 



600019-1-667o 15 ga naar de volgende pagina 

2p  48  Met welke drie gereedschappen uit de onderstaande tabel kunnen letters het beste 
worden geschilderd? 

 
1 breekmes 
2 buskwast 
3 drukroller 
4 penseel 
5 scalpel 
6 sjabloon 
7 snijpasser 
8 spons 
9 steunstok 
10 zeemleer 
 

1p  49  Wat geeft de maatlijn op de onderstaande doorsnede aan, vanaf het bruggetje tot aan 
de bovenkant van de bouwplank? 

 

 
 

2p  50  Wat is de h.o.h.-maat van de balklaag op het onderstaande aanzicht?  
Noteer ook de berekening. 

2360

 
 
 

1p  51  Wat is de functie van DPC-folie die onder in een spouw wordt aangebracht? 
 

1p  52  Waar kan men de eisen vinden die de brandweer stelt aan gebouwen? 
 

1p  53  Bij welk type fundering wordt een ringbalk toegepast? 
 

1p  54  Om welke reden moet een strokenfundering minimaal 800 mm onder het maaiveld 
liggen? 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  55 In een balklaag wordt een constructie voor een trapgat aangebracht. 
 Wat is de juiste benaming voor deze opening? 

 
1p  56  Waarom dienen balkkoppen die in metselwerk worden opgelegd beschermd te 

worden? 
 

1p  57  Waarvoor dienen de baddings aan de bekisting op de onderstaande doorsnede? 
 

badding

 
 
 

1p  58  Noteer één materiaal dat geschikt is als bodemafsluiting in een kruipruimte. 
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