Examen VMBO-GL

2008
tijdvak 1
maandag 19 mei
9.00 - 11.00 uur

bouwtechniek CSE GL

Dit examen bestaat uit 59 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.
1p

1

1p

2

Waarmee wordt een bouwperceel op een kadastrale kaart aangegeven?
A met een letter, een huisnummer en een oppervlaktemaat
B met een letter, een nummer en een gemeente
C met een straatnaam, een gemeente en een postcode
D met een wijknaam, een straatnaam en een letter
Wat behoort tot de maatschappelijke voorzieningen in een woonwijk?
een parkeerplaats
een speeltuin
een voetpad
een woning

A
B
C
D
1p

3

1p

4

Een gemeente legt rioleringen, wegen en leidingen aan in een uitbreidingsplan.
Wat is de juiste benaming voor deze werkzaamheden?
A aanbesteden
B bouwrijp maken
C ontgronden
D verkavelen
Waarom is bouwgrond duurder dan landbouwgrond?
omdat bouwgrond de bestemming bouwen heeft
omdat bouwgrond een vaste grondslag nodig heeft
omdat bouwgrond geen te laag grondwaterpeil mag hebben
omdat bouwgrond niet licht verontreinigd mag zijn

A
B
C
D
1p

5

Wat is de juiste benaming voor het plan en de tekeningen van een gemeente
waarin staat waarvoor de grond gebruikt mag worden?
A bestemmingsplan
B bouwvoorbereidingsplan
C gemeenteplan
D uitbreidingsplan
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1p

6

Op de onderstaande afbeelding is te zien, wanneer er aan een bouwonderdeel
is gewerkt.

Planning
Het Posthuis te REUSEL

werkzaamheden

Bedrijf 22
jaar
maand
weeknummer
onwerkbare dagen

7

februari
8
2 dagen regen

2008
9

10

maart
11
1 dag regen

12

Kelder
Grondwerk
Ontgraven liftput
Ontgraven poeren
Ontgraven pompput
Keldervloer
Hellingbaan
Poeren
Kelderwand in buitenspouwblad
Kolommen binnen
Wanden liftput
Leidingwerk
Schoonwaterriolering
Prefab afvoergoot
= onwerkbare dag

In welke periode zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de kelder?
A in week 7
B in week 7 tot en met week 10 en zes dagen van week 11
C in week 7 tot en met week 11 en drie dagen van week 12
D in week 7 tot en met week 12
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1p

7

Op de onderstaande afbeelding is een planning te zien.

betreft:

Bouwplanning Voortraject
jaar
maand
weeknummer
programma van eisen ( p.v.e. )
p.v.e. opstellen
p.v.e. bespreken met architect
voorlopig ontwerp
voorlopig ontwerp getekend door architect
voorlopig ontwerp met opdrachtgever bespreken
tekeningen bijwerken
globale kostenindicatie maken
voorlopig ontwerp goedkeuren door opdrachtgever
definitief ontwerp
definitief ontwerp tekenen
definitief ontwerp met opdrachtgever bespreken
tekeningen bijwerken
elementenbegroting maken
goedkeuring opdrachtgever definitief ontwerp

A
18

MEI
19 20

21

22

2008
JUNI
23 24 25

26

JULI
27 28

29

30

Hoeveel weken wordt er aan het definitieve ontwerp gewerkt?
A een week
B twee weken
C drie weken
D vier weken
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Gebruik de onderstaande situatietekening van een woonwijk voor vraag 8 en 9.

muur
erfafscheiding

ve
Ha
ns

6940

tra
at

6941
6934

A
6942
6935
6943
6936

v
Ha
st
en

6944

at
ra

6937
6945

N

6938

6939

Kadastraal bekend:
Gemeente: Rotterdam
Sectie: F
Nummer: 6934 t/m 6945
Schaal 1 : 1000

1p

8

dz
or
No

st
ee

at
ra

De brandgang tussen de percelen is 45,7 m1 lang en 0,9 m 1 breed.
Er komt een laag grind in van 100 mm 1 dik.
Hoeveel m 3 grind moet er minimaal besteld worden?
A
4,11 m 3
B
41,1 m 3
C
411,3 m 3
3
D 4113 m
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1p

9

Er moet 180 m 1 tuinmuur gemetseld worden. De muur komt 1700 mm 1 boven
peil en 400 mm 1 onder peil. De muur wordt uitgevoerd als een steensmuur. Er
wordt gebruik gemaakt van stenen van waalformaat.
steenformaat
rijnformaat
vechtformaat
waalformaat
ijsselformaat

aantal lagen
per m1
20
19
16
22

aantal stenen per m2
½ steensmuur
108
88
72
132

1 steensmuur

1½ steensmuur

216
176
145
264

324
264
216
396

Hoeveel stenen moeten er minimaal besteld worden (exclusief hakverlies)?
A 27.216 stenen
B 40.824 stenen
C 44.370 stenen
D 54.810 stenen
1p

10

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van een bouwwerk?
de architect
de calculator
de opdrachtgever
de uitvoerder

A
B
C
D
1p

11

Wat wordt verstaan onder opleveren?
dat de benodigde materialen zijn aangeleverd
dat een deel van het gebouw niet gereed is maar wel betaald moet worden
dat het eerste gedeelte van het gebouw gereed is voor materiaalopslag
dat het gebouw aan de opdrachtgever wordt overgedragen

A
B
C
D
1p

12

In welk document is opgenomen wat de minimale afmetingen van een
verblijfsruimte moeten zijn?
A in de brandvoorschriften
B in de Uniforme Administratieve Voorwaarden
C in het Bouwbesluit
D in het STABU-bestek

1p

13

Voor bouwwerken gelden welstandbepalingen.
Op welk niveau worden deze bepalingen vastgesteld?
A op gemeentelijk niveau
B op landelijk niveau
C op provinciaal niveau
D op regionaal niveau
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1p

14

In een aanbiedingsprijs van een nieuwe woning is een bedrag voor een keuken
opgenomen.
Wat is daarvan een belangrijk voordeel voor een koper?
A dat de koper daar niet naar hoeft te kijken en de keuken inbegrepen is
B dat de aannemer een willekeurige keuken plaatst voor dat bedrag
C dat de koper zonder bijbetaling binnen dat bedrag kan kiezen
D dat elke keuken voor het genoemde bedrag geleverd wordt

Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 15 en 16.
algemene planning
aanbouw zorgcentrum
onderdelen

Oude IJsselstreek
weeknummers
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

programma van eisen (p.v.e.)
voorlopig ontwerp
definitief ontwerp
procedure bouwaanvraag
bouwvoorbereiding
prijs- en contractvorming
uitvoering en oplevering
1p

15

1p

16

Hoe lang moet er gewacht worden met de uitvoering van het project nadat het
definitieve ontwerp klaar is?
A twee weken
B drie weken
C vijf weken
D zeven weken
Hoeveel weken zijn er voor de procedure van de bouwaanvraag gepland?
twee weken
drie weken
vijf weken
zeven weken

A
B
C
D
1p

17

Welke handelingen zitten in de ‘procedure bouwaanvraag’?
de begroting maken en de bouwaanvraag afgeven
de bouwaanvraag indienen en het definitieve ontwerp goed laten keuren
door de opdrachtgever
C de bouwaanvraag publiceren en de bouwvergunning afgeven
D de tekeningen controleren en de bouwaanvraag indienen
A
B
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1p

18

Op de onderstaande afbeelding is een planning te zien.

personeelsplanning
uitvoering aanbouw
zorgcentrum
onderdelen

Oude IJsselstreek
weeknummers
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

fundering
beganegrondvloer
staalconstructie
elektrische bedrading
dakplaten
timmerwerk
verdiepingsvloer
zijwanden
elektra-installatie
vloerverwarming
aftimmering/oplevering

Hoeveel weken zijn er voor het werk van de elektricien gepland?
A drie weken
B vier weken
C zeven weken
D negen weken
1p

19

Op de onderstaande afbeelding is een tekst te zien.

LICHT
Hoe wordt zo’n tekst met lichte letters op een donkere achtergrond genoemd?
A een dianegatieve tekst
B een diapositieve tekst
C een negatieve tekst
D een positieve tekst
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1p

20

Op de onderstaande afbeelding is een gedeelte van een meerjarenonderhoudsplanning te zien.

bouwonderdeel
schilderwerk
glas
kozijnenhout
deur

onderhoudswerk
glas/kit
bijwerken
overschilderen
bijwerken
overschilderen
hang-/sluitwerk

kosten

keren per
jaar

€
15,00
€
200,00
€ 1.200,00
€
50,00
€
125,00
€
25,00

1/16*
1/2
1/6
1/2
1/6
1/16

€
125,00
€
75,00
€
75,00
€ 3.200,00
€
300,00

1/20
1/6
1/1
1/8
1/2

buitenwerk
h.w.a.
voegwerk
inspecteren
dakbedekking
randen vernieuwen
schoonvegen
* 1/16 = een keer per zestien jaar
gevels

Welk bouwonderdeel moet men jaarlijks (laten) controleren op beschadigingen?
A dakbedekking
B deur
C gevels
D kozijnenhout
1p

21

Waarmee moet je rekening houden bij het opstellen van een
meerjarenonderhoudsbegroting?
A met jaarlijkse prijsstijgingen
B met jaren met meer of minder regenval
C met levertijden van onderdelen na een aantal jaren
D met tussentijdse verkoop van een pand
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1p

22

Op de onderstaande afbeelding is rechthoekige driehoek XYZ te zien.

60
°

Z

X

Y
5

Zijde XY is 5 cm. Hoek Y is 60º.
Hoe groot is zijde XZ?
A
7,22 cm
B
8,66 cm
C 10,66 cm
D 11,22 cm
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1p

23

Op de onderstaande afbeelding is het bovenaanzicht van een bouwterrein te
zien.

18

26

X

15

Dit bouwterrein moet voorzien worden van hekwerk. De afmetingen van drie
zijden zijn gegeven in m 1. Zijde X is niet gegeven.
Hoeveel m 1 hekwerk moet in totaal besteld worden als er geen overlengten
worden berekend?
1
A 65 m
1
B 69 m
1
C 72 m
1
D 76 m
1p

24

Waarmee controleer je of een kolombekisting te lood is gesteld?
A met een rei
B met een slangenwaterpas
C met een theodoliet
D met een waterpasinstrument

1p

25

Een timmerman moet zonder hulp van een collega een verlaagd plafond op
hoogte stellen.
Welk instrument heeft hij hierbij nodig?
A een afstandsmeter
B een laser
C een theodoliet
D een waterpasinstrument
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1p

26

Op de onderstaande afbeeldingen zijn opstelpunten voor een hoogtemeting te
zien.
Er moet een hoogtemaat overgebracht worden. Er wordt een
waterpasinstrument opgesteld.
Bij welke opstelling is de kans op afwijkingen het kleinst?
baak

baak

wpi

baak
vizierlijn

baak
wpi

vizierlijn

A

B

baak

baak
wpi

baak

baak

wpi

vizierlijn

vizierlijn

C

27

Op de onderstaande afbeelding is een plattegrond te zien.

210

650

2000

1350

100

1p

D

620

1050

350

920

300

1200

4440

deelmaat
totaalmaat

Wat is op deze plattegrond de functie van de totaalmaat?
A de buitenwerkse maat uit kunnen zetten
B haaks af kunnen tekenen
C kozijnhoogtes kunnen berekenen
D muurdiktes kunnen berekenen
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1p

28

Samen met collega’s ga je haakse hoeken uitzetten om de plaats van de
hoekpiketten van het bouwraam te bepalen.
Welk instrument dient hiervoor te worden gebruikt?
A een dubbel pentagoonprisma
B een elektronische waterpas
C een laser
D een laserwaterpas

1p

29

Een platdak heeft een afschot van 0,5% en is horizontaal 8 meter lang.
Hoe groot is het verschil tussen het hoogste en het laagste punt van dit platdak?
A
40 cm
B
40 dm
C
40 mm
D 400 mm

1p

30

Wat wordt bij een meetinstrument verstaan onder kalibreren?
A het instrument controleren op afwijkingen
B het instrument tot driemaal toe op dezelfde plaats zetten en een meting
herhalen
C het instrument van een sterkere lens voorzien
D het instrument vergelijken met voorgestelde waarden

1p

31

Wanneer je de bouwkeet nadert, springt ’s avonds automatisch het licht aan.
Welk onderdeel van de lamp neemt waar dat je er aan komt?
A de accu
B de adapter
C de magneet
D de sensor

1p

32

Welk voordeel biedt het tekenen met een CAD-programma ten opzichte van
handmatig tekenen?
A Een CAD-programma heeft een aantal toolbars.
B Een CAD-programma heeft een helpfunctie.
C Een CAD-tekening kan snel worden gewijzigd.
D Met een CAD-programma kunnen foto's worden bewerkt.

1p

33

Waarom geschiedt datatransport bij voorkeur via glasvezelkabel en niet via
koperdraad?
A omdat glasvezel duurder is
B omdat glasvezel milieuvriendelijker is
C omdat glasvezel sneller is
D omdat glasvezel storingsvrij is
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1p

34

1p

35

Waarom wordt er een tekening gemaakt van de inrichting van een bouwplaats?
A om de juiste plaats van het bouwwerk te weten
B om een overzichtelijke indeling van de bouwplaats te verkrijgen
C om te controleren of de hoeveelheid bouwmateriaal voldoende is
D om te weten waar het personeel de bouwmaterialen kan vinden
Wat betekent het begrip just-in-time in het uitvoerend bouwproces?
de bouwmaterialen op de juiste plaats opslaan op de bouwplaats
de bouwmaterialen op tijd geleverd krijgen zodat opslag niet nodig is
volgens de bouwplanning het werk opleveren
volgens de personeelsplanning op de juiste tijd personeel inplannen

A
B
C
D
1p

36

Op de onderstaande afbeelding is een hulpmiddel bij het uitzetten te zien.

Æ Wat is de juiste benaming voor dit hulpmiddel?
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1p

37

Op de onderstaande afbeelding is een jalon te zien.

Æ Wat is de functie van deze jalon bij het uitzetten van een bouwwerk?
1p

38

Hoe wordt de persoon genoemd die een woning wil laten bouwen?

1p

39

Bij de planning voor een bouwproject kan men een kalenderschaal gebruiken.
Æ Wat is het nadeel van een kalenderschaal?

1p

40

Wat wordt bedoeld met de term 'duurzaam bouwen'? Noteer één antwoord.

2p

41

Wat is het belang van nacalculeren als een project is afgerond? Noteer twee
zaken.

1p

42

In een calculatie wordt er met standaardtijd per stuk gerekend.
Æ Hoe wordt die standaardtijd per stuk genoemd?

1p

43

Wat is de definitie van complementaire kleuren?
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1p

44

Op de onderstaande afbeelding is een meetinstrument te zien.

Æ Wat is de juiste benaming voor dit meetinstrument?
2p

45

Van een kavel van 540 m 2 mag 65% bebouwd worden.
De oppervlakte van de woning is 280 m 2.
Æ Hoeveel m 2 mag er op deze kavel maximaal nog bijgebouwd worden?
Noteer ook de berekening.

1p

46

Op welke schaal moeten aanzichten op een bouwvoorbereidingstekening
worden weergegeven?

1p

47

Wat is de juiste benaming voor de formule A² + B² = C²?

1p

48

Wat betekent het symbool ≤ ?

1p

49

Een waterpasinstrument heeft een schaalverdeling in gon.
Æ Hoe groot is 1 gon ten opzichte van een hele cirkel?
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1p

50

Op de onderstaande afbeelding is een nachtlampje te zien.

Onder aan het nachtlampje (zie pijl) zit een sensor die de lamp
aan- en uitschakelt als je deze nadert.
Æ Welk type sensor is dit?
1p

51

In welke energievorm wordt de opgenomen energie van een sensor altijd
omgezet?

2p

52

Op de onderstaande afbeelding is een thermische sensor te zien (zie pijl) die is
vastgesnoerd op een vloeistofleiding.

Æ Wat meet deze sensor?
1p

53

Voor welke specifieke werkzaamheid is de computer tijdens de uitvoeringsfase
van een bouwwerk te gebruiken?

1p

54

Het timmerbedrijf is een arbeidsintensieve bedrijfstak.
Æ Wat wordt hiermee bedoeld?
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2p

55

STABU is een standaardbestek waaruit een bestek voor een bouwwerk is samen
te stellen.
Æ Noteer twee voordelen van dit standaardbestek.

1p

56

Op een drassig bouwterrein moet bouwmateriaal aangeleverd worden.
Æ Welke voorziening zal een aannemer moeten uitvoeren om te zorgen dat het
bouwterrein toegankelijk is voor vrachtverkeer?

1p

57

Een bestaande woning moet aangepast worden voor rolstoelgebruik.
Æ In welk document is voorgeschreven hoe breed de deuropeningen in dit
geval moeten worden?

1p

58

Bij een bouwterrein in de binnenstad zijn problemen te verwachten bij het
aanvoeren van de materialen.
Æ Wat kan de uitvoerder doen om vertraging te voorkomen? Noteer één
antwoord.

1p

59

Tillen geeft een zware belasting voor de rug.
Æ Wat staat een metselaar ter beschikking als hij kalkzandsteenelementen
moet lijmen?
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