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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

1p 1 Op de onderstaande tekening is een kavel op een kadasterkaart te zien.  
 

N

Sectie: F
Nummer:  3288
Schaal: 1:1000

Parklaan

Stat
ion

ss
tra

at

 
 
Welk gegeven is weggelaten op deze kadasterkaart? 
A de betreffende gemeente  
B de grootte van het perceel 
C de maximaal te bebouwen oppervlakte 
D het huisnummer 
 

1p 2 De grens tussen twee bouwterreinen op een situatieschets wordt aangegeven 
met een lijn. 
Wat is de juiste benaming voor deze grens tussen twee bouwterreinen? 
A bouwgrens 
B grenslijn 
C perceelgrens  
D rooilijn 
 

1p 3 Welke gegevens worden opgenomen in de openbare registers van het kadaster? 
A afgegeven bouwvergunningen 
B bankrekeningen van een huiseigenaar 
C eigendomsbewijzen van onroerend goed 
D omschrijvingen van het bestemmingsplan 
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1p 4 Op de onderstaande afbeelding is een deelplanning te zien voor een 
bouwproces. 
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Een ploeg timmerlieden stort de werkvloeren, stelt de bekisting en stelt deze ook 
af.  
In hoeveel dagen moet de ploeg volgens de deelplanning deze werkzaamheden 
uitvoeren? 
A in 15 dagen 
B in 17 dagen 
C in 18 dagen  
D in 25 dagen 
 

1p 5 Om welke reden wordt een planning meestal gebruikt tijdens een bouwproces? 
om te kunnen zien 
A hoeveel uren een schoonmaker nodig is 
B of het aantal te werken uren niet wordt overschreden 
C op welke dagen en weken er aan een gebouw gewerkt kan worden 
D wanneer bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd  
 

1p 6 Wat is de juiste benaming voor het bepalen van aantal, grootte en prijs van 
bouwonderdelen? 
A boekhouden 
B calculeren  
C offreren 
D plannen 
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1p 7 Waarin zijn de voorschriften over de minimale afmetingen van een ruimte in een 
woning opgenomen? 
A in de bouwvergunning 
B in de brandvoorschriften 
C in het bestemmingsplan 
D in het Bouwbesluit  
 
Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van  
vraag 8 tot en met vraag 10. 
 

 
 

1p 8 Hoeveel tijd is er begroot voor de verwerking van 1000 gevelstenen? 
A 5,4 uur 
B 9 uur  
C 60 uur 
D 540 uur 
 

1p 9 Welke formule is ingevoerd in cel L16? 
A SOM(I16*2) 
B SOM(I16:K16) 
C SOM(I16;K16) 
D SOM(K16*2) 
 

1p 10 Hoeveel euro zal het totaalbedrag hoger uitvallen, als er voor het buitenwerk 
100 m² isolatie meer nodig is? 
A €  582,50 
B €  600,00 
C €  654,75  
D €  672,50 
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Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van  
vraag 11 tot en met vraag 13. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

4 4 4
3 3 3 3

3 3 3 3
1 1 1 1 1 1

2 2
4 4 4 4

4 4

1
2
3
4

activiteit

personele inzet wijkgebouw Beemsterveld

 Ploeg 2 Montagewerk
 Ploeg 3 Timmerwerk
 Ploeg 4 Uitbesteed werk

funderingen

bedrading
staalconstructie
beganegrondvloeren

 Ploeg 1 Beton- en metselwerk

zijwanden
verdiepingsvloer
timmerwerk
dakplaten

weeknummer

vloerverwarming
elektra-installatie

 
 

1p 11 Ploeg 2 (montagewerk) heeft nog een week vakantie tegoed tussen de 
montagewerkzaamheden.  
Welke week is daarvoor geschikt? 
A week 3 
B week 10 
C week 11  
D week 15 
 

1p 12 Hoeveel werkdagen is ploeg 3 (timmerwerk) ingepland?  
N.B. Een geplande week telt vijf werkdagen. 
A 17 dagen 
B 20 dagen  
C 24 dagen 
D 40 dagen 
 

1p 13 Welke ploeg is de meeste dagen aan het werk? 
A ploeg 1 
B ploeg 2 
C ploeg 3 
D ploeg 4 
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Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van  
vraag 14 tot en met vraag 16. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
schilderwerk bijwerken  €     350   1/2*
overschilderen  €  1.500  1/3
afbranden en oversch.  €  3.000  1/6
inspecteren  €       75  1/1
randen vernieuwen  €  3.200  1/8
schoonvegen  €     300  1/1
hogedrukreinigen  €     350  1/3
verzakking repareren  €  1.300  1/2
onkruid bestrijden  €       75  1/1
geheel herstraten  €  4.000  1/10

jaren

totale kosten

gevel- 
bekleding

dak- 
bedekking

bestrating

bouw- 
onderdeel onderhoud kosten

keren 
per jaar

* 1/2 = een keer per twee jaar  €        450 
 €     2.100 
 €     2.300 
 €     2.100 

 €     2.300 

 
? 

 €        450 

 €        450 
 €     5.100 
 €        450 
 €     5.100  

 
1p 14 Welk bedrag moet in het 10e jaar worden gereserveerd voor onderhoud? 

A € 2.550,00 
B € 4.500,00 
C € 4.800,00  
D € 5.600,00 
 

1p 15 Waarom wordt in het 6e jaar niet gereserveerd voor het overschilderen van 
gevelbekleding? 
A omdat er in de jaren daarvoor al een keer is overgeschilderd 
B omdat er in het 6e jaar wordt afgebrand en overgeschilderd  
C omdat het 6e jaar al een duur jaar is  
D omdat het schilderwerk in het 4e jaar is bijgewerkt 
 

1p 16 Hoe groot is het overschot in de reservering, als zich na vier jaar nog geen 
verzakking van het straatwerk heeft voorgedaan? 
A €    625,00 
B € 1.250,00 
C € 2.500,00  
D € 3.125,00 
 

1p 17 Waarom zijn sommige onderhoudswerkzaamheden van een 
woningbouwvereniging jaarlijks gepland?  
A omdat de eigenaar van een perceel of pand dat ten opzichte van de buurt 

verplicht is 
B omdat de gemeente dat eist  
C omdat zo een beter overzicht wordt gegeven van de noodzaak van de 

werkzaamheden 
D omdat die meer gericht zijn op preventie 
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1p 18 Welke zaken moet een reclameschilder weten, als hij een klus op een locatie 
gaat uitvoeren? 
A of er openbaar vervoer en ter plekke elektriciteit is 
B op welke tijdstippen hij mag stoppen en wanneer hij pauze heeft 
C wat de temperatuur en het afgesproken uurloon zijn 
D wat hij moet gaan doen en waar hij dit moet uitvoeren  
 

1p 19 In een vorm of mal zijn letters uitgesneden. 
Hoe wordt het inschilderen van de letters genoemd met behulp van deze vorm of 
mal? 
A airlesssprayen 
B aquarelleren 
C poedercoaten 
D sjabloneren  
 

1p 20 Wat is belangrijk bij het verwerken van acrylaatverf? 
A de verf snel aanbrengen om strepen te voorkomen  
B een afzuiging aanbrengen in de werkruimte vanwege de schadelijke 

oplosmiddelen 
C een verwerkingstemperatuur aanhouden die niet hoger is dan 12º C 
D een zo kort mogelijke droogtijd aanhouden tussen het aanbrengen van lagen 
 

1p 21 Welke gegevens zijn in een planning van belang? 
A de opdrachtgever en de aannemer 
B de opdrachtgever en werkbare dagen 
C werkzaamheden en de aannemer 
D werkzaamheden en werkbare dagen 
 

1p 22 Op de verpakking van een product is het onderstaande pictogram afgedrukt. 
 

 
Wat zegt dit pictogram over het product? 
A dat het product bij brand zwarte rook ontwikkelt  
B dat het product brandwerend is 
C dat het product licht ontvlambaar is  
D dat het product met ander afval verbrand mag worden  
 

1p 23 Wat is de juiste volgorde van behandeling bij nieuw hout? 
A gronden, schuren, lakken, schuren, plamuren, schuren, lakken  
B lakken, schuren, plamuren, schuren, gronden, schuren, lakken 
C plamuren, schuren, gronden, schuren, lakken, schuren, lakken 
D schuren, gronden, schuren, plamuren, schuren, lakken   
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1p 24 Op de onderstaande afbeelding is een regelmatige zeshoek te zien.  

G

CBA

D E

F  
 
Met welke maat komt afstand GC overeen? 
A met de  hoogtelijn van de ingetekende driehoeken 
B met de diameter van de ingeschreven cirkel 
C met de straal van de omgeschreven cirkel 
D met een halve ribbe van het denkbeeldig vierkant waar de zeshoek in past 
 

1p 25 Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet worden gedragen bij de verwerking 
van een tweecomponentenverf? 
A een koolstofmasker  
B een mondkapje 
C een veiligheidsbril 
D een verseluchtmasker 
 

1p 26 Wanneer wordt bij het plakken met plakfolie de directe methode toegepast? 
A als de folie een minimale dikte van 800 mu heeft 
B als de ondergrond dichtbij de snijplotter gebracht kan worden 
C als het om grote stukken folie zonder openingen gaat 
D als het om kleine stukjes plakfolie gaat  
 

1p 27 Op de onderstaande afbeelding is een sjabloon te zien.  

  
Wat is de functie van dit type sjabloon? 
A het bepalen van de straal van een tekensymbool met cirkel 
B het meten van de dikte van draden voor elektra 
C het opmeten van de diameter van ronde voorwerpen 
D het tekenen van cirkels  
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1p 28 Op de onderstaande afbeelding is een gereedschap te zien.  
 

 
 
Wat is de functie van dit gereedschap bij sponstechnieken?  
A het afnemen van sterk vervuilde oppervlakken zodat er een goede 

voorbehandeling kan plaatsvinden 
B het opbrengen of wegnemen van muurverf zodat er een levendige structuur 

ontstaat  
C het transporteren van vloeistoffen over korte afstanden zonder te knoeien 
D het uitwrijven van muurverf zodat er een streepstructuur ontstaat 
 

1p 29 Wat is het juiste verdunningsmiddel voor acrylaatverf? 
A terpentine 
B thinner 
C wasbenzine 
D water  
 

1p 30 Met welk gereedschap kan een ranke tekst op een ruwe ondergrond worden 
ingeschilderd? 
A met een Gussow penseel 
B met een letterpenseel  
C met een Lyons penseel 
D met een schrijfpenseel 
 

1p 31 Met welk tekengereedschap worden de hoekpunten van een regelmatige 
zeshoek in een cirkel bepaald? 
A met een driehoek 45-45-90º 
B met een maatlat 
C met een passer  
D met een sjabloon 
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1p 32 Hoe wordt een snijplotter aangestuurd?  
A vanuit een intern tekenprogramma met de computer  
B vanuit een programma met de computer  
C vanuit een spreadsheet met de computer 
D vanuit een totalstation met programmatuur 
 

1p 33 Welk hulpmiddel wordt gebruikt om grote stukken plakfolie op een ondergrond te 
plakken? 
A een grote verfroller om de folie goed aan te kunnen drukken 
B een ronde stok om de folie omheen te draaien en zo uit te rollen 
C een ventilator die de folie losblaast van de ondergrond 
D schoon water met wat afwasmiddel om de folie te kunnen schuiven   
 

1p 34 Welk persoonlijk beschermingsmiddel kan het beste worden gebruikt bij het 
sponzen van verf? 
A een koolstofmasker 
B een veiligheidsbril met kunststofglazen 
C rubberhandschoenen  
D veiligheidsschoenen 
 

1p 35 Op de onderstaande afbeeldingen zijn een roller met rooster en een emmer voor 
muurverf te zien. 

 
 
Een bepaalde muurverf moet met grote tussenpozen op verschillende momenten 
van een werkdag worden aangebracht. Hoe kan dan het best met materiaal en 
gereedschap worden omgegaan? 
A emmer afsluiten, roller en rooster in een plastic zak verpakken  
B emmer, roller en rooster in een koele ruimte bewaren 
C roller en rooster in water zetten, laagje water op muurverf zetten 
D roller en rooster uitspoelen en laten drogen, emmer afsluiten 
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1p 36 Een vlak van een kubus moet met een kwast en een roller worden afgelakt. 
Wat is de juiste werkvolgorde voor deze werkzaamheid? 

A − de randen met de roller strijken 
− de banen met de kwast strijken 
− loodrecht verdelen 
− in twee richtingen afstrijken 

B − de banen met de kwast strijken 
− kruislings verdelen 
− in twee richtingen afstrijken 
− de randen met de roller afrollen 

C − de randen met de kwast strijken 
− de banen met de roller strijken 
− kruislings verdelen 
− in een richting afrollen 

D − de banen met de roller strijken 
− in een richting afrollen 
− kruislings verdelen 
− de randen met de kwast strijken 

 
1p 37 Wanneer geeft een geschilderde decoratie op een ondergrond van acrylaatverf 

het beste resultaat? 
als de decoratie wordt geschilderd met 
A een dispersieverf op basis van polymeren 
B een synthetische verf op basis van alkydhars 
C een tweecomponentenverf op basis van epoxyhars 
D een waterverdunbare verf op basis van acrylaat  
 

1p 38 Welke hardheid bij een potlood is het meest geschikt voor het tekenen van 
meetkundige constructies? 
A hardheid 2B 
B hardheid 4B 
C hardheid 2H  
D hardheid 6H 
 

1p 39 Welk soort folie wordt gebruikt om letterteksten te maken met behulp van een 
snijplotter? 
A applicatiefolie 
B sjabloonfolie 
C snijfolie   
D transportfolie 
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1p 40 Wat is de functie van het schutblad bij een folie? 
A Het schutblad draagt de folie.  
B Het schutblad geeft kleur en dikte aan de folie. 
C Het schutblad vergemakkelijkt het plakken. 
D Het schutblad beschermt de folie tegen krassen en scheuren. 
 

1p 41 Door wie wordt een bouwvergunning afgegeven? 
 

1p 42 Welke instantie bepaalt (na het bouwen) de grootte van een bouwkavel? 
 

1p 43 Wat geeft het onderstaande symbool op een bouwvoorbereidingstekening aan? 
 

 
 
Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 44 en 45. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

4 4 4
3 3 3 3

3 3 3 3
1 1 1 1 1 1

2 2
4 4 4 4

4 4

1
2
3
4

activiteit

personele inzet wijkgebouw Beemsterveld

 Ploeg 2 Montagewerk
 Ploeg 3 Timmerwerk
 Ploeg 4 Uitbesteed werk

funderingen

bedrading
staalconstructie
beganegrondvloeren

 Ploeg 1 Beton- en metselwerk

zijwanden
verdiepingsvloer
timmerwerk
dakplaten

weeknummer

vloerverwarming
elektra-installatie

 
 

1p 44 Tot welke beroepsgroep kunnen de werknemers van ploeg 4 behoren?  
Noteer één beroepsgroep. 
 

1p 45 Hoeveel weken na de start van de beganegrondvloeren moet volgens planning 
het timmerwerk worden opgeleverd? 
 

2p 46 Noteer twee documenten waar een ingediend bouwplan aan zal worden 
getoetst. 
 

1p 47 Wat is één van de belangrijke aspecten van Duurzaam Bouwen ten aanzien van 
materiaalgebruik? 
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2p 48 Grondkosten en bijkomende kosten zijn kostensoorten bij het realiseren van een 
bouwwerk.  
Noteer nog twee kostensoorten bij het realiseren van een bouwwerk. 
 

1p 49 Voor bepaalde onderdelen in een te realiseren woning, bijvoorbeeld de keuken, 
moet een opdrachtgever na de aanbesteding een keuze maken. 
Hoe worden deze onderdelen in een calculatie opgenomen? 
 

2p 50 Op de onderstaande afbeelding is een deelplanning te zien voor een 
bouwproces. 
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 Hoe kan met hetzelfde aantal werknemers in de weken 43 t/m 46 tijd worden 
gewonnen en zo de planning worden ingekort? Noteer twee mogelijkheden. 

 
2p 51 Noteer de twee functionarissen die de constructies in een bouwwerk inspecteren 

en/of keuren. 
 

1p 52 Om welke reden kan een dag in de bouw een onwerkbare dag zijn? 
 

1p 53 Wat wordt verstaan onder preventief onderhoud? 
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Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 54 en 55. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
schilderwerk bijwerken  €     450   1/2*
overschilderen  €  1.750  1/3
afbranden en oversch.  €  3.250  1/6
inspecteren  €       75  1/1
randen vernieuwen  €  2.900  1/8
schoonvegen  €     300  1/1
hogedrukreinigen  €     350  1/3
verzakking repareren  €  1.250  1/2
onkruid bestrijden  €       75  1/1
geheel herstraten  €  4.500  1/10

 €     2.550 
 €     5.400 
 €        450 

 €        450 
 €     4.300 
 €        450 
 €     5.050 

 €        450 
 €     2.150 
 €     2.550 
 €     2.150 

jaren

totale kosten

gevel- 
bekleding

dak- 
bedekking

bestrating

bouw- 
onderdeel onderhoud kosten

keren 
per jaar

* 1/2 = een keer per twee jaar

 
 

1p 54 Waarom worden in het 10e jaar eventuele verzakkingen in de bestrating niet 
gerepareerd of hersteld? 
 

2p 55 Een woningbouwvereniging wil in de eerste tien jaar voor de onderhoudskosten 
per jaar een gelijk bedrag reserveren.  
Hoe groot is dat bedrag dan per jaar? Noteer ook de berekening. 
 

1p 56 Wat wordt verstaan onder dekkend schilderwerk? 
 

1p 57 Aan welke zijde wordt bij een Europese projectie het linkerzijaanzicht geplaatst 
ten opzichte van het vooraanzicht?  
 

1p 58 Op de onderstaande afbeelding wordt een bepaalde decoratieve techniek 
uitgevoerd. 
 

 
 

 Wat is de juiste benaming voor deze decoratieve techniek? 
 

1p 59 Bij decoraties wordt vaak gebruik gemaakt van schaduw. 
Wat is de juiste benaming voor het type schaduw bij de lettertekst op de 
onderstaande afbeelding? 
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1p 60 Hoe wordt het verwijderen van overtollige plakfolie bij een tekst of afbeelding 
genoemd? 
 

3p 61 Een foliedecoratie van ten minste 1,5 meter lengte moet op een ondergrond 
worden aangebracht. De decoratie wordt aangebracht volgens de 
neerklapmethode. In de onderstaande tabel zijn drie stappen van deze methode 
gegeven. 

 Noteer de drie ontbrekende stappen van deze methode. 
 
 neerklapmethode 
1 de folie aan de transportfolie op de ondergrond leggen 
2  
3 de folie omslaan 
4  
5 de decoratie goed aandrukken 
6  
 

1p 62 Wat is één voordeel van acrylaatverf ten opzichte van synthetische verf? 
 

2p 63 Op de onderstaande afbeelding staat een pas geplaatste gipswand. 
 

 
 

 Op welke manier kan deze gipswand geschikt worden gemaakt voor 
afwerking? Noteer hiervoor twee handelingen. 

 
1p 64 Op welke wijze kan de vorm van een afbeelding vanaf een tekenvel worden 

overgebracht op een witte ondergrond om hem daar in te schilderen?  
Noteer de werkvolgorde in drie stappen. 

einde  700019-1-627o* 


