Naam kandidaat:

Examen: Proefexamen VIL-VCU
Evenementcode: Proefexamen_VIL VCU
Lees de volgende aanwijzingen goed door!
Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen.
Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.
U bent geslaagd wanneer u 49 of meer punten hebt gehaald.
Aan dit examen mogen maximaal 105 minuten besteed worden.
Benodigdheden:

• dit examen
• schrapkaart (waarop u uw antwoorden noteert)
• potlood en gum
Richtlijnen:

•
•
•
•

controleer of alle bladzijden van dit examen aanwezig zijn
vul de schrapkaart alleen met potlood in
geef het door u gekozen antwoord aan door het hokje zwart te maken
gum een fout ingevuld antwoord goed uit

Een meerkeuzevraag wordt fout gerekend in de volgende gevallen:

•
•
•
•

als het gekozen antwoord fout is
als er meer dan één hokje zwart gemaakt is
als er geen enkel hokje zwart gemaakt is
als een hokje niet zwart gemaakt, maar op een andere wijze gemarkeerd is

Einde examen:

• plaats of controleer uw naam op de schrapkaart
• lever dit examen en de schrapkaart in bij de surveillant
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1

Wat betekent de CE-markering op machines?
A Dat het product in Europa geen periodiek onderhoud nodig heeft.
B Dat het product alleen in Europese landen mag worden gebruikt.
C Dat het product aan de minimale Europese veiligheidseisen voldoet.

2

Welke instantie heeft de bevoegdheid om het werk stil te leggen?
A De overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid.
B De vakbond.
C De arbodienst.

3

Waardoor kan het welzijn van de werknemer in gevaar komen?
A Door persoonlijke omstandigheden.
B Door te vroeg naar huis gaan.
C Door het ontbreken van een cao.

4

Voor welke personen is een werkgever verantwoordelijk?
A Alleen voor het eigen personeel.
B Voor iedereen op de bouwplaats en de omwonenden.
C Alleen voor het eigen en ingeleend personeel.

5

Een uitzendkracht wordt aan het werk gezet door een uitzendorganisatie bij een inlenend
bedrijf. Wie is verantwoordelijk voor het toepassen van de Veiligheids- en Gezondheidswetgeving (V&G-wetgeving)?
A Dit wordt vastgelegd in de uitzendovereenkomst.
B Het inlenende bedrijf.
C De uitzendorganisatie.

6

Bij welke handelingen is het risico op een ongeval het grootst?
A Staal bewerken met een haakse slijpmachine.
B Staal bewerken met een vijl.
C Staal bewerken met een hamer.
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7

Wat is een Taak Risico Analyse (TRA)?
A Een overzicht van de taken die binnen een bedrijf risico’s kunnen veroorzaken.
B Een evaluatie van de taken die genoemd zijn in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
C Een analyse van de risico’s, verbonden aan de uitvoering van risicovolle werkzaamheden.

8

Je ontdekt op je werk een onveilige situatie. Wat moet je als eerste doen?
A De oorzaak proberen weg te nemen.
B De overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid waarschuwen.
C Bij de onveilige situatie blijven.

9

Wat is risico-evaluatie?
A Overleggen en vastleggen van mogelijke gevaren op de werkvloer.
B Bepalen wat de hoogte van de risico’s is.
C Evalueren met leidinggevenden aan het eind van het werk.

10

Hoe kan er met medewerkers worden gecommuniceerd over de risico’s en de beheersmaatregelen op de werkvloer?
A Door overleg tussen de direct leidinggevende en zijn operationele medewerkers.
B Door overleg tussen alle operationele medewerkers van een afdeling.
C Door overleg tussen alle direct leidinggevenden van alle afdelingen.

11

Er gebeurt een ongeval zonder ernstig letsel. Wat moet er dan gedaan worden?
A Het ongeval moet worden gemeld bij de alarmcentrale 112.
B Er moet worden voorkomen dat het ongeval zich herhaalt.
C Binnen 24 uur moet dit aan de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid worden
gemeld.

12

Wat is een voorbeeld van een persoonsgebonden factor, die tot een ongeval kan leiden?
A Onvoldoende kennis.
B Onvoldoende tijd.
C Onvoldoende toezicht.
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13

Welke technische maatregel voorkomt ongevallen met slijpmachines binnen een bedrijf?
A Het kiezen voor een goed ergonomisch ontwerp.
B Het vastleggen van duidelijke werkinstructies.
C Het aanstellen van een ervaren technisch directeur.

14

Wat zijn onderdelen van een ongevallenonderzoek?
A Het verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal en een eindrapport.
B Een snelle ongevallenmelding en aangepaste hulpverlening.
C Een eventuele waarschuwing of boete van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid.

15

Wat verstaan we onder een goed plan van aanpak?
A Een presentatie over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de maatregelen.
B Een mondelinge toelichting op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de maatregelen.
C Een schriftelijk verslag van de maatregelen naar aanleiding van de Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie (RI&E).

16

Waarom is orde en netheid belangrijk voor veilig werken?
A In een stoffige omgeving werken is ongezond.
B Omdat het voor het imago van het bedrijf belangrijk is.
C Door orde en netheid gebeuren er minder ongevallen.

17

Waardoor wordt struikelen, uitglijden of verstappen vaak veroorzaakt?
A Door het niet dragen van veiligheidsschoenen.
B Door het ontbreken van een afzetlint langs een looppad.
C Door de aanwezigheid van kabels en leidingen over een looppad.

18

Wat verhoogt de kans op onveilig gedrag van een medewerker?
A Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het werk.
B De werkopdracht is onvolledig.
C Er is onenigheid tussen de werkgever en de ondernemingsraad.
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19

Wat is een taak van de intercedent bij uitzending van een uitzendkracht voor een risicovolle
taak?
A Afspreken met het inlenende bedrijf welke specifieke instructies aan de uitzendkracht gegeven
worden.
B De nodige opleiding aan de uitzendkracht geven voor het gebruik van de machines op de
werkplek.
C Regelmatig op de werkplek controleren of de uitzendkracht de instructies opvolgt.

20

Wat wordt bedoeld met het bevorderen van de veiligheidsmentaliteit?
A De publicatie van de beleidsverklaring in de kantine.
B Het geven van werkinstructies op schrift.
C De motivatie om gehoor en medewerking te geven.

21

Wat moet een werknemer doen als een beveiliging het werktempo nadelig beïnvloedt?
A De beveiliging zelf tijdelijk buiten werking stellen.
B De beveiliging door de technische dienst laten verwijderen.
C De beveiliging niet verwijderen en op de juiste wijze gebruiken.

22

Welke arbeidsongevallen moeten aan de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid worden gemeld?
A Alleen de dodelijke ongevallen.
B Alle ernstige ongevallen.
C Alle ongevallen.

23

Wat is een veiligheidspaspoort?
A Een persoonlijk document, dat de werknemer moet tonen als hij naar het buitenland gaat en
waarin vermeld staat bij welke bedrijven hij gewerkt heeft.
B Een persoonlijk document waarin er bijgehouden wordt bij welke bedrijven een werknemer
gewerkt heeft.
C Een persoonlijk document met belangrijke gegevens over gevolgde opleidingen, medische
geschiktheid en inentingen.

Proefexamen VIL-VCU
__-__-____ tussen __:__ uur en __:__ uur

Pagina 5 van 13
Proefexamen_VIL VCU / 1000089
O3R73W1ZVCS1WLI5WGQ45JY6X1SNU7KDSQQX4ZAX

24

Welke taak heeft de uitzendorganisatie met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid
op het werk?
A Organiseren van de veiligheidsopleiding.
B Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
C Algemene informatie geven aan de uitzendkracht over inhoud, risico’s en preventiemaatregelen.

25

Wat moet door het inlenende bedrijf bij de aanvraag van een uitzendkracht vastgelegd
worden?
A De voorwaarden om onder veilige omstandigheden overuren te maken.
B Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten worden gedragen.
C Kwaliteitseisen waaraan de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten voldoen.

26

Waar hebben algemene veiligheidsregels betrekking op?
A Op het gebruik van veiligheidsharnassen voor het werken op hoogte.
B Op het plaatsen van de juiste afzettingen bij werkzaamheden.
C Op het aan- en afmelden op de werklocatie.

27

In welke situatie gebruik je een steekflens?
A Bij het werken in een besloten ruimte voor het afsluiten van de toevoerleiding.
B Bij het transport van nieuwe leidingen om inwendige vervuiling tegen te gaan.
C Bij het controleren van de inhoud van een tank via een punt waar een monster genomen wordt.

28

Waarvoor kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?
A Voor het werken met gereedschappen en machines.
B Voor het werken met uitschuifladders en opsteekladders.
C Voor het werken met kranen en hoogwerkers in de omgeving van belangrijke installaties.

29

Hoe ziet een verbodsbord voor de bouwplaats eruit?
A Een rond wit bord met een blauw symbool.
B Een ruitvormig oranje bord met daarin een wit symbool.
C Een rond wit bord met een rode rand en een rode diagonale streep.
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30

Wat geldt voor de werkgever voor het aandacht schenken aan de gevaren op de werkplek?
A Het is een verplicht onderdeel in het voorlichtingsprogramma.
B Het is een vrijwillig onderdeel in het voorlichtingsprogramma.
C Het is alleen een verplichting als de arbodienst dit aangeeft.

31

De leidinggevende heeft een belangrijke taak rond de werkvergunning. Waar moet hij in
elk geval voor zorgen?
A Dat hij de werkvergunning een volgende keer nog eens kan gebruiken.
B Dat de werkvergunning na afloop direct wordt ingeleverd.
C Dat de werkvergunning op de werkplek aanwezig is.

32

Wat zijn de verschillende fasen bij de beheersing en bestrijding van noodsituaties?
A De eerste melding, de handelingen en maatregelen en tot slot de beëindiging.
B De eerste melding, het plaatsen van dranghekken en het waarschuwen van hulpdiensten.
C De eerste melding, het nemen van maatregelen en de beëindiging door een geluidssignaal.

33

Wat is een taak van de bedrijfshulpverlening?
A Veiligheidstrainingen verzorgen.
B Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekken.
C Het verlenen van eerste hulp.

34

Welke ademhalingsbescherming gebruik je in een ruimte met weinig zuurstof?
A Onafhankelijke adembescherming.
B Een snuitje, mits dit goed aansluit op het gelaat.
C Een filtermasker met de juiste filterbus.

35

Er ontstaat een gevaarlijke situatie. Wanneer moeten mens en bron van elkaar gescheiden
worden?
A Als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) niet beschikbaar zijn.
B Als bronaanpak niet mogelijk is.
C Als je met succes de bron hebt aangepakt.
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36

Op de verpakking van een stof staat één van onderstaande pictogrammen. Wat is een
eigenschap van deze stof?

(zwart symbool op oranje achtergrond)

(zwart symbool op witte achtergrond met
rode rand)

A Licht ontvlambaar.
B Oxiderend.
C Bijtend.

37

Wat kan een oorzaak zijn van het lekken van gevaarlijke stoffen uit een opslagtank?
A Een te laag vloeistofniveau.
B Onvoldoende ventilatie.
C Slecht monteren van flenzen.

38

Wat kan invloed hebben op de gevolgen van een vergiftiging?
A De opleiding van het slachtoffer.
B De ervaring van het slachtoffer.
C De leeftijd van het slachtoffer.

39

Wat geeft het blauwe vlak van de gevarendiamant aan?
A Het gevaar voor brand.
B De risico’s voor de gezondheid.
C De stabiliteit van de stof

40

Waar kan asbest aanwezig zijn?
A In verpakkingsmateriaal.
B In oude meubels.
C In warmte-isolatie aan installaties.
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41

Hoe noemen we het begrip waarbij stoffen gaan branden zonder hulp van een ontstekingsbron?
A Ontstekingstemperatuur.
B Zelfontbrandingstemperatuur.
C Vlampunt.

42

Wat doe je als eerste als je een brand ontdekt?
A Voor eigen veiligheid zorgen.
B De brandweer waarschuwen.
C De politie waarschuwen.

43

Wat is een explosiegevaarlijke omgeving?
A Een omgeving waar veel explosies plaats vinden.
B Een omgeving met te veel gas en te weinig lucht.
C Een omgeving waar een explosief mengsel kan ontstaan.

44

Waarop heeft een katalysator invloed bij een brand?
A De rookontwikkeling van een brand.
B Het vlampunt van een vloeistof.
C De snelheid van het verbrandingsproces.

45

Waarom is zand een goed blusmiddel voor ontvlambare vloeistoffen die over de grond
verspreid zijn?
A Zand sluit de zuurstoftoevoer af.
B Zand vertraagt de verbranding.
C Zand koelt de vloeistoffen af.

46

Wat is een belangrijk aandachtspunt bij het toekennen van een opdracht aan de uitzendkracht?
A Akkoord van de uitzendkracht als de selectie afwijkt van de voorwaarden van de aanvraag.
B Informatie van het inlenende bedrijf als de selectie afwijkt van de voorwaarden van de aanvraag.
C Akkoord van het inlenende bedrijf als de selectie afwijkt van de voorwaarden van de aanvraag.
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47

Je werkt met een grote luchtdruk aangedreven sloophamer. Aan welke eis moet dit pneumatisch handgereedschap voldoen?
A Deze luchthamer moet voor meerdere werkzaamheden geschikt zijn.
B Deze luchthamer moet voorzien zijn van een dodemansknop.
C Deze luchthamer mag alleen gebruikt worden door medewerkers die hiervoor wettelijk gecertificeerd zijn.

48

Waarmee moet een veilige handslijpmachine uitgerust zijn?
A Vergrendelbare schakelaar.
B Zijhandvat.
C Nulspanningsbeveiliging.

49

Wat is een gevaar bij het werken met een hijswerktuig?
A Fysieke overbelasting van de medewerker.
B Het uit de haak vallen van de last.
C Het oplopen van gehoorschade door de medewerker.

50

Welk van onderstaande instrumenten is een hijstoestel zonder aandrijving?
A Een handtakel.
B Een loopkat.
C Een hijsbak.

51

Mag er met een vorkheftruck worden gehesen?
A Alleen als deze een speciale hijsinrichting heeft.
B Dat mag met geen enkele vorkheftruck.
C Dat mag alleen door te hijsen met hijsbanden om de lepels.

52

Aan welke toolboxmeetings moet een uitzendkracht deelnemen?
A Hij is niet verplicht om deel te nemen aan toolboxmeetings.
B De toolboxmeetings die het inlenende bedrijf organiseert en waar de uitzendkracht als operationele medewerker bij betrokken is.
C De toolboxmeetings die het uitzendbureau organiseert.
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53

Waarom is het gebruik van propaan in putten en kelders gevaarlijk?
A Bij het gebruik van propaan wordt zeer veel zuurstof gebruikt.
B Propaan is zwaarder dan lucht, waardoor het zich verzamelt op het laagste punt.
C Het gebruik van propaan gaat gepaard met zeer hoge temperaturen en in putten en kelders
kan brand ontstaan.

54

Waardoor kun je valgevaar aan de rand van een werkvloer voorkomen?
A Door waarschuwingsborden te plaatsen aan de rand van de werkvloer.
B Door de werknemers een goede instructie te geven aan het begin van het werk.
C Door een goede afscherming te plaatsen aan de rand van de werkvloer.

55

Je ziet een uitgespreid zeil liggen op een werkvloer. Waar moet je zeker rekening mee
houden?
A Dat het zeil door de wind is losgeraakt.
B Dat onder het zeil een opening aanwezig kan zijn.
C Dat je alleen rommel mag leggen op dit zeil.

56

Het werken met gascilinders/gasflessen in een uitgraving kan extra gevaar opleveren.
Welke veiligheidsmaatregel neem je?
A Gascilinders/gasflessen alleen tegen de wand van de uitgraving plaatsen.
B Nooit werken met gas in of bij een uitgraving.
C Geen gascilinders/gasflessen in de uitgraving plaatsen.

57

Welke veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing bij het werken in een werkbak aan een
hijskraan?
A De kraanmachinist en de medewerker in de werkbak moeten elkaar altijd kunnen zien.
B Het betreden of verlaten van de werkbak mag zodra de bak op minder dan één meter van de
grond is.
C Het dragen van een persoonlijke valbeveiliging (veiligheidsharnas) is verplicht.

58

Waardoor is er in een besloten ruimte een verhoogde kans op brand- en explosiegevaar?
A Er is weinig ventilatie, waardoor de grenswaarde (MAC-waarde) snel kan worden bereikt.
B Er is weinig ventilatie, waardoor de luchtdruk snel kan oplopen.
C Er is weinig ventilatie, waardoor de onderste explosiegrens (LEL) snel kan worden bereikt.
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59

Welk aspect moet zeker aan bod komen bij de evaluatie van de uitzendkracht met het
inlenende bedrijf?
A Het respecteren van de rustpauzes.
B Het opvolgen van de veiligheidsinstructies door de uitzendkracht.
C De slijtage van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij de uitvoering van het werk.

60

Hoe kan je de kans op elektrocutie verminderen?
A Door met vochtige handen te werken.
B Je kunt de kans op elektrocutie niet verminderen.
C Door op een rubberen mat te staan.

61

Wat verhoogt het risico op ongevallen met elektriciteit op je werkplek?
A Het gebruik van niet-geïsoleerd gereedschap.
B Het gebruik van vonkvrij gereedschap.
C Het gebruik van oplaadbaar gereedschap.

62

Wat is een gevaar bij het gebruik van verlengkabels en stekkerdozen?
A Overbelasting van de kabel die kan leiden tot brand.
B Lekstromen met gevaar voor elektrocutie.
C Kortsluiting als teveel kabels en stekkers worden gebruikt.

63

Wanneer mag je zelfstandig werken aan een elektrische installatie?
A Als je een mondelinge instructie hebt gekregen.
B Als je het diploma Basisveiligheid VCA hebt.
C Als je daarvoor een diploma hebt.

64

Wat zijn de gevaren van blootstelling aan lawaai?
A Hartritmestoornissen.
B Spierpijn.
C Verminderde concentratie.
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65

Je plaatst twee geluidsbronnen van 80 dB(A) bij elkaar. Hoe hoog is het totale geluids(druk)niveau?
A 160 dB(A).
B 83 dB(A).
C 120 dB(A).

66

Wie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van passende hulpmiddelen bij het
tillen?
A De werkgever.
B De veiligheidskundige.
C De Arboarts.

67

Waaraan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voldoen?
A Ze moeten een KEMA-keurmerk hebben.
B Ze moeten een CE-markering hebben.
C Ze moeten door de arbodienst gekeurd zijn.

68

Wat is de maximale dempingswaarde van gehoorbeschermingswatten?
A 10 dB(A).
B 45 dB(A).
C 30 dB(A).

69

Hoe worden de verschillende beschermingsklassen aangegeven van stoffilters?
A S1, S2 en S3.
B Blauw, bruin en zwart.
C P1, P2 en P3.

70

Waaraan moet een veiligheidsharnas voldoen?
A Een veiligheidsharnas moet goed passen en afgestemd zijn op de drager.
B Een veiligheidsharnas moet voorzien zijn van lederen zitbanden.
C Een veiligheidsharnas moet dubbel gestikte schouderbanden hebben.
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