Naam kandidaat:

Examen: Proefexamen B-VCA Groen
Evenementcode: Proefexamen_B-VCA Groen
Lees de volgende aanwijzingen goed door!
Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.
Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.
U bent geslaagd wanneer u 28 of meer punten hebt gehaald.
Aan dit examen mogen maximaal 60 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

Een motorkettingzaag moet een verplichte CE-markering hebben. Wat geeft een CE-markering aan?
A Dat de machine bedrijfsklaar is.
B Dat de machine op veiligheidsvlak voldoet aan de betreffende Europese Richtlijn.
C Dat de machine gebruiksvriendelijk is.

2

Wat moet je doen als de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid het werk
stillegt?
A De aanwijzingen van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid opvolgen.
B Overleggen met je collega’s of je stopt met werken.
C De leidinggevende laten beslissen wat je moet doen.

3

Welke belangrijke factor bepaalt het risico dat je loopt bij snoeiwerkzaamheden?
A De weersomstandigheden.
B De werkplek.
C De eentonigheid van het werk.

4

Wat is het doel van een taakrisicoanalyse?
A Voorbereiden van een goede uitvoering van het werk.
B Beheersen van de risico’s van het werk.
C Uitschakelen van alle risico’s.

5

Tijdens het snoeien van bomen valt het snoeigereedschap op het hoofd van iemand.
Waarvan is dit een voorbeeld?
A Van een beroepsrisico.
B Van een onveilige handeling.
C Van een ongeval.

6

Je gaat een houtwal uitdunnen met een motorzaag en de takken versnipperen.
Hoe kun je het beste voorkomen dat je struikelt of uitglijdt?
A Door motorzaagschoenen met een goed profiel te dragen.
B Door de werkplek netjes en de doorgang vrij van takken te houden.
C Door alle gevaren met rood-wit lint te markeren.
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7

Een gleuf langs een looppad zorgt voor een gevaarlijke werksituatie. Hoe kun je ervoor
zorgen dat de mens en de gevaarlijke situatie van elkaar worden gescheiden?
A Door het plaatsen van waarschuwingsborden bij de gevaarlijke plekken.
B Door iedere dag de werkomgeving op te ruimen.
C Door het looppad met een hekwerk af te scheiden van andere activiteiten.

8

Wat is volgens de V&G-wetgeving één van de verplichtingen van de werknemer?
A Zorgen voor een goed arbobeleid.
B Ernstige ongevallen melden bij de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid.
C Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) op de juiste wijze gebruiken en onderhouden.

9

Welke kleuren worden gebruikt op borden voor brandbestrijdingsmiddelen?
A Wit pictogram op groene achtergrond.
B Zwart pictogram op gele achtergrond.
C Wit pictogram op rode achtergrond.

10

Waarvoor worden steekflenzen gebruikt?
A Om leidingen op een eenvoudige wijze te openen.
B Om leidingen op elkaar te laten aansluiten.
C Om leidingen af te sluiten.

11

Waar is een aanvullende werkvergunning voor nodig?
A Voor het werken in besloten ruimten, zoals silo’s, riolen en opslagkelders.
B Voor het werken met handgereedschappen zoals boormachines en heggenscharen.
C Voor het werken met draaibanken, vast opgestelde boormachines en tafelcirkelzagen.

Proefexamen B-VCA Groen
__-__-____ tussen __:__ uur en __:__ uur

Pagina 3 van 8
Proefexamen_B-VCA Groen / 1000086
KLBBX6LUER63V5QUBKGF5V1QJNL6AMSMMIBGXKSX

12

Wat betekent dit bord?

(wit symbool op blauwe achtergrond)
A De valbeveiliging verplicht gebruiken.
B Oppassen voor vallende voorwerpen.
C De valbeveiliging gereed houden.

13

Wat staat onder andere in een bedrijfsnoodplan vermeld?
A Welke stoffen en processen op het terrein voor een noodsituatie kunnen zorgen.
B Wanneer de evacuatieoefening wordt gehouden.
C De fasering bij bestrijding van noodsituaties.

14

Hoeveel procent zuurstof zit er bij normale omstandigheden in lucht?
A 21%.
B 78%.
C 51%.

15

Je wilt een chemische onkruidbestrijding op bestrating uitvoeren.
Wat is volgens de V&G Wetgeving de beste manier om de werknemer te beschermen?
A Een volgelaatsmasker met filters dragen.
B Een chemisch middel gebruiken dat niet schadelijk is voor de gezondheid.
C Een spuittrekker met overdrukcabine met filters gebruiken.

16

Op een bestrijdingsmiddel zit een oud etiket met R-zinnen. Welke informatie geven deze
R-zinnen?
A De registratienummers van stoffen die in dit bestrijdingsmiddel zitten.
B De veiligheidsaanbevelingen bij het gebruik van het bestrijdingsmiddel.
C De algemene risico’s van de stoffen die in het bestrijdingsmiddel zitten.
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17

Welke stof is een organisch oplosmiddel?
A Kwikzilver.
B Water.
C Terpentine.

18

In een tuin trekt een minikraan een gasleiding stuk. Er ontstaat een gasbrand.
In welke klasse valt deze brand?
A In klasse A.
B In klasse C.
C In klasse B.

19

Je collega brandt zijn hand aan de uitlaat van een maaimachine.
Wat is hierbij de eerste hulp voor brandwonden?
A Koelen met lauw water (minimaal 15 minuten).
B Insmeren met brandzalf.
C Afdekken met een steriel gaasje.

20

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.

21

Waaraan moet het mes van een cirkelmaaier voldoen?
A Het moet zijn afgeschermd met een beschermkap.
B Het moet tijdens het draaien in balans zijn.
C Het moet voldoende scherp zijn.

22

Je slijpt het mes van een cirkelmaaier met een handslijpmachine.
Waar moet deze handslijpmachine aan voldoen?
A De handslijpmachine mag niet meer dan 80 dBA lawaai maken.
B De handslijpmachine moet voorzien zijn van een doorbrandbeveiliging.
C De handslijpmachine moet een beschermkap om de slijpschijf hebben.
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23

Wat is een voorbeeld van hijstoebehoren?
A Oogbouten.
B Hijsmasten.
C Bedieningsschakelaars.

24

Je bent bezig met het verplaatsen van betonnen tuinelementen met een kraan. Hierbij
gebruik je een hijsband.
Waar moet je op letten?
A Dat de hijsband niet langs scherpe randen schuurt.
B Dat de hijsband beschermd is tegen aarde en zand.
C Dat de hijsband beschermd is tegen zonlicht.

25

Wat is een gevaar bij het gebruik van een handtakel?
A Het bevestigingspunt kan afbreken.
B De takelkabel kan in de knoop raken.
C De takel kan bij een zware last te ver uitslaan.

26

Wat mag je doen met een vorkheftruck?
A Je mag een vorkheftruck gebruiken voor het hijsen van lasten zonder dat je speciale voorzieningen aanbrengt.
B Je mag een vorkheftruck verzwaren als er te weinig contragewicht is.
C Je mag een vorkheftruck gebruiken voor het verplaatsen van lasten.

27

Wat is een gevaar bij autogeen lassen?
A Werken met lasafzuigers.
B Werken met brandbare stoffen.
C Werken met elektriciteit.

28

Waardoor kun je valgevaar aan de rand van een werkvloer voorkomen?
A Door een goede afscherming te plaatsen aan de rand van de werkvloer.
B Door waarschuwingsborden te plaatsen aan de rand van de werkvloer.
C Door de werknemers een goede instructie te geven aan het begin van het werk.
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29

Voor de fundering van een tuinmuur heb je een sleuf gegraven langs een druk fietspad.
Hoe kun je de sleuf het beste beveiligen?
A Over de gehele lengte langs de sleuf een roodwit lint aanbrengen.
B Over de gehele lengte langs de sleuf een tijdelijk hek plaatsen.
C Om de vier meter langs de sleuf oranje pylonen plaatsen.

30

Bij graafwerkzaamheden kan gevaar ontstaan, omdat er veel kabels en leidingen in de
grond liggen. Daarom zijn er ’regels voor zorgvuldig graven’ opgesteld. Wat is één van
deze regels?
A Gebruik bij een graafmachine altijd een getande graafbak.
B Graaf nooit op plaatsen waarvan bekend is dat er kabels of leidingen in de grond liggen.
C Graaf eerst met de hand proefsleuven vlakbij de opgegeven ligging van kabels of leidingen.

31

Bij het snoeien van een hoge heg gebruik je een rolsteiger.
Hoeveel personen mogen tijdens het verrijden op een rolsteiger staan?
A Maximaal twee personen.
B Niemand.
C Maximaal één persoon.

32

Voordat je een mestkelder ingaat moeten bepaalde metingen gedaan worden. Wie mag
deze metingen uitvoeren?
A Een deskundig persoon.
B Iedereen.
C Een leidinggevende.

33

Je staat onder elektrische stroom. Welke ondergrond biedt de meeste weerstand tegen
stroomdoorgang?
A Rubbermatten.
B Een grasveld of gazon.
C Betonklinkers.

34

Je bent aan het werk met een elektrische heggenschaar.
Wanneer schakelt de aardlekschakelaar de stroom uit?
A Als er stroom via een beschadigd verlengsnoer weglekt.
B Als de elektromotor oververhit raakt.
C Als de heggenschaar teveel vermogen vraagt bij het knippen van te dikke takken.
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35

Je wilt een verlengsnoer gebruiken voor een elektrische heggenschaar. Wat moet je controleren?
A Of het maximale vermogen van het verlengsnoer past bij de heggenschaar.
B Of het verlengsnoer oranje is in verband met de kans op struikelen.
C Of het verlengsnoer minstens even dik is als het snoer van de heggenschaar.

36

Wat is de beste houding bij het handmatig tillen van een volle plantenkist?
A Met gebogen knieën en rechte rug.
B Met gestrekte knieën en gestrekte armen.
C Met gebogen armen en rechte rug.

37

Waarom moeten er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden gebruikt?
A Omdat deze ongevallen voorkomen.
B Omdat deze je beschermen tegen de gevolgen van een ongeval.
C Omdat deze het werk makkelijker maken.

38

Je spuit een trekker schoon met een hogedrukspuit.
Welke oogbescherming is bij dit werk nodig?
A Er is geen oogbescherming nodig
B Een gelaatscherm van gaas.
C Een gelaatscherm van plexiglas.

39

Welke bescherming biedt een filtermasker met een gasfilter?
A Zowel bescherming tegen stof als tegen gas.
B Alleen bescherming tegen stof.
C Alleen bescherming tegen gas.

40

Waar moet je een veiligheidsharnas opbergen?
A Op een schone, droge plaats.
B In de gereedschapkist.
C Direct onder handbereik.
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