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naam:

Examenopgaven: Proefexamen VIL-VCU

Evenementcode: 19082009 VB 778899

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
• noteer uw antwoorden bij de corresponderende vraagnummers op de schrapkaart
• 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 is een verplichting bij veiligheidskleding?

A Deze moet makkelijk uitwasbaar zijn.
B Deze moet universeel toepasbaar zijn.
C Deze moet voorzien zijn van het CE-teken.

2 Wat is de taak van de arbeidsinspectie?

A Naleving van de V&G Wetgeving en Arbeidstijdenwet controleren.
B Naleving van de CAO en de afspraken in het plan van aanpak controleren.
C Overleg voeren met werkgevers over werkzaamheden met hoge risico’s en adviseren over de

te nemen maatregelen.

3 Wie is verantwoordelijk voor de voorlichting over de gevaren van het werk?

A De arbodienst.
B De werkgever.
C De werknemer.

4 Wat is het doel van gezondheidstoezicht?

A Het tijdig opsporen van chronische verzuimziekten.
B Het vaststellen of de persoon geschikt is voor het werk.
C Het voorkomen en tijdig opsporen van beroepsziekten.

5 Voor welke landen zijn de Europese richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden
bindend?

A Voor landen die deel uit maken van de EU.
B Voor alle Europese landen.
C Voor ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses

par Route) aangesloten landen binnen Europa.

6 Wat is een voorbeeld van onveilig handelen?

A Het inademen van gevaarlijke stoffen.
B Het werken in een besloten ruimte.
C Het gebruiken van kapot gereedschap.
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7 Wat is een Taak Risico Analyse (TRA)?

A Een schriftelijke analyse van gevaren die tijdens risicovolle werkzaamheden kunnen optreden.
B Een schriftelijke evaluatie van de taken die genoemd zijn in de Risico-Inventarisatie en

-Evaluatie (RI&E).
C Een schriftelijke samenvatting van taken die binnen een bedrijf risico’s kunnen veroorzaken.

8 Waardoor wordt de complexiteit op de bouwplaats vergroot?

A Doordat de planning ruimschoots te realiseren is.
B Doordat één partij de werkzaamheden tijdens de bouw verricht.
C Doordat meerdere partijen gelijktijdig aan het werk zijn.

9 Wat is een risico-inventarisatie?

A Het beoordelen van risico’s die op de werkplek aanwezig zijn.
B Het nemen van maatregelen om risico’s terug te dringen.
C Het schriftelijk inventariseren van risico’s die op de werkplek aanwezig zijn.

10 Wat is het doel van de werkvoorbereiding?

A Het vaststellen van een goedkope werkwijze.
B Het vaststellen van een snelle werkwijze.
C Het vaststellen van een veilige werkwijze.

11 Wat moet er, na een ongeval zonder ernstig letsel, gedaan worden?

A Binnen 24 uur moet dit aan de arbeidsinspectie worden gemeld.
B Er moet worden voorkomen dat het ongeval zich herhaalt.
C Het ongeval moet worden gemeld bij de alarmcentrale 112.

12 Hoe kan een bedrijf er voor zorgen dat de machines technisch veilig zijn?

A Regelmatig technische controles laten uitoefenen.
B Zorgen dat er een veiligheidsbril bij de machine aanwezig is.
C Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
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13 Wat is een preventieve maatregel omtrent het aspect ’de omgeving’?

A Machines aanschaffen die bestand zijn tegen de omgevingscondities.
B Regelmatig overleg voeren met bedrijven in de omgeving.
C Zorgen dat de omgeving van de fabriek er verzorgd uitziet.

14 Het onderzoek naar de oorzaak van een ongeval moet zorgvuldig gebeuren. Wat is hierbij een
belangrijk onderdeel?

A De analyse van de onderzoeksresultaten.
B Een ongevalsrapport dat is ondertekend door de betrokkenen.
C De nummers van de relevante veiligheidscertificaten.

15 Wat moet er in een plan van aanpak staan?

A De medewerker die verantwoordelijk is voor een beheersmaatregel.
B Een verwijzing naar een procedure.
C Hoe vaak een risico optreedt.

16 Welk gedrag van een werknemer kan de kans op een ongeval verhogen?

A Een bril dragen en handschoenen dragen.
B Ongeïnteresseerd zijn en negatief gedrag.
C Zittend werken en spreken met collega’s.

17 Waar heb je het grootste risico op uitglijden?

A In een opslagmagazijn.
B Op een bordes nabij procesinstallaties.
C Op een gladde ondergrond.
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18 De leidinggevende van de opdrachtgever heeft een rol in het bevorderen van veilig werkgedrag
bij de uitzendkracht. Waarom is deze rol zo belangrijk?

A De leidinggevende bepaalt de werkwijze en kan uitzendkrachten bij niet veilig werken onmid-
dellijk ontslaan.

B De leidinggevende beschikt over de nodige informatie over medewerkers, arbeidsomstandig-
heden en het arbeidsproces en hij bepaalt de werkwijze.

C De leidinggevende verifieert of de uitzendkracht de informatie over het arbeidsproces en de
veiligheidsmaatregelen ontvangen heeft van het uitzendbureau.

19 Wie is verplicht om arbeidsongevallen van uitzendkrachten te melden bij de arbeidsinspectie?

A De getroffen uitzendkracht zelf.
B De opdrachtgever, dus de werkgever, die de uitzendkracht heeft ingeleend.
C Het uitzendbureau als formele werkgever van de uitzendkracht.

20 Hoe kan de uitzendconsulent de mentaliteit van een uitzendkracht verbeteren op het gebied
van veiligheid en gezondheid?

A Door bij een beoordeling de nadruk te leggen op gemaakte fouten.
B Door de uitzendkracht formeel te benaderen.
C Door de uitzendkracht objectief te beoordelen.

21 Wat moet een werknemer doen als een beveiliging het werktempo nadelig beïnvloedt?

A De beveiliging door de technische dienst laten verwijderen.
B De beveiliging niet verwijderen en op de juiste wijze gebruiken.
C De beveiliging zelf tijdelijk buiten werking stellen.

22 Voor welke bedrijven is een Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht?

A Alleen voor bedrijven met een VCA-certificaat.
B Alleen voor bedrijven met meer dan 10 werknemers.
C Voor alle bedrijven.
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23 Welk van onderstaande onderwerpen moet deel uitmaken van voorlichting en onderricht?

A De CAO van het bedrijf.
B De organisatiestructuur van het bedrijf.
C De voorschriften binnen het bedrijf.

24 Wie is eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?

A De opdrachtgever.
B De uitzendkracht.
C Het uitzendbureau.

25 Een bedrijf met 27 werknemers richt zich zowel op de directe VGM-zorg op de werkvloer als
op de veiligheidsstructuren en -systemen binnen het bedrijf.
Welke certificering is van toepassing?

A VCA*.
B VCA**.
C VCA***.

26 Wanneer worden specifieke veiligheidsregels gebruikt?

A Als er geen wettelijke regels van toepassing zijn op het uit te voeren werk.
B Als er sprake is van een verhoogd risico bij het uit te voeren werk.
C Als er voor het betreffende bedrijf geen algemene veiligheidsregels gelden.

27 In welke situatie gebruik je een steekflens?

A Bij het controleren van de inhoud van een tank via een monsterpunt.
B Bij het transport van nieuwe leidingen om inwendige vervuiling tegen te gaan.
C Bij het werken in een besloten ruimte voor het afsluiten van de toevoerleiding(en).

28 Wat is één van de doelen van een werkvergunning?

A De brandweer informeren over brandgevaarlijk werk in een bedrijf.
B Overleg verbeteren tussen iedereen die met brandgevaarlijk werk te maken heeft.
C Van de arbeidsinspectie toestemming krijgen om brandgevaarlijk werk te doen.
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29 Wat zijn de kleuren van een waarschuwingsbord?

A Geel met zwarte rand en zwart symbool.
B Rood met wit symbool.
C Wit met blauw symbool.

30 Welke belangrijke eis geldt voor de vormgeving van waarschuwingsborden op de werkplek?

A De vormgeving is niet belangrijk als de waarschuwing maar groot genoeg is.
B De vormgeving mag naar eigen inzicht worden bepaald.
C De vormgeving moet zodanig zijn dat de betekenis duidelijk is.

31 Een werknemer heeft de werkvergunning gecontroleerd en ondertekend. Wat betekent dit?

A De werknemer gaat akkoord met de inhoud van de werkvergunning.
B De werknemer geeft hiermee aan dat hij de enige is die de werkzaamheden uitvoert.
C De werknemer heeft de werkvergunning alleen getekend voor ontvangst.

32 Wat zijn handelingen en maatregelen volgens het bedrijfsnoodplan?

A Een beschrijving van wat er moet worden gedaan na een melding van een noodsituatie.
B Het evalueren van wat er gedaan is naar aanleiding van een noodsituatie.
C Het samenstellen en uitvoeren van het bedrijfsnoodplan.

33 Wat moet in een bedrijfsnoodplan opgenomen zijn over de communicatie tijdens een noodsi-
tuatie?

A Hoe de eerste hulp en de evacuatie zijn georganiseerd.
B Hoe noodsituaties gemeld en hulpdiensten gewaarschuwd moeten worden.
C Welke middelen de interne en externe hulpdiensten moeten inzetten.

34 Welke ademhalingsbescherming gebruik je in een ruimte met weinig zuurstof?

A Een filtermasker met de juiste filterbus.
B Een snuitje, mits dit goed aansluit op het gelaat.
C Onafhankelijke adembescherming.
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35 Voor wie is periodiek medisch onderzoek verplicht?

A Voor iedereen die werkzaam is in de chemie.
B Voor heftruckchauffeurs.
C Voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken.

36 Wat betekent dit plaatje op een oranje bord?

A De stof is giftig.
B De stof is slecht voor het milieu.
C De stof kan kanker veroorzaken.

37 Wat is het effect van organische oplosmiddelen op de gezondheid?

A Ze belemmeren het normaal ademhalen.
B Ze kunnen ernstige schade aan de hersenen veroorzaken.
C Ze kunnen zuurstof verdringen in het bloed.

38 Welke effecten kunnen gevaarlijke stoffen op het lichaam hebben?

A Astmatische aanvallen en geheugenverlies.
B Hoofdpijn, maagkrampen en hartkloppingen.
C Neusverkoudheid, impotentie en koorts.

39 Wat geeft het bovenste (rode) vlak van de gevarendiamant aan?

A De reactietijd met water.
B Het brandgevaar.
C Het risico voor de gezondheid.
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40 Op de werkplek wordt asbestverdacht materiaal aangetroffen. Wat moet er gebeuren?

A De longarts in het dichtsbijzijnde ziekenhuis moet worden opgeroepen.
B Er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gevraagd aan de werkgever.
C Het werk moet onmiddellijk worden stilgelegd.

41 Hoe heet de mengverhouding van lucht en een brandbaar gas, waarbij een explosie kan
optreden?

A Explosiegebied.
B Ontsteking.
C Vlampunt.

42 Wat is belangrijk tijdens het vluchten bij een brand?

A Gebruik geen lift en volg de aanwijzingen op van de bedrijfshulpverlener.
B Open ramen en deuren en wacht op de brandweer.
C Rond werkzaamheden af en volg de aanwijzingen van leidinggevende.

43 Waarvoor waarschuwt dit bord?

A Voor een explosief mengsel.
B Voor een explosiegevaarlijk gebied.
C Voor een explosieve stof.

44 Wat is een veiligheidsrisico van brand in de buurt van een opslagtank met een brandbare
stof?

A De inhoud van de tank wordt opgewarmd.
B De inhoud van de tank kan niet meer verkocht worden.
C De verf van de tank laat los.
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45 Wat is de bluseigenschap van bluspoeder?

A Het koelt de omringende lucht af.
B Het remt de verbrandingsreactie af.
C Het zorgt voor extra zuurstofopname.

46 Wat is binnen een uitzendbureau het belang van de overlegstructuur in relatie tot veiligheid
en gezondheid?

A Dat de uitzendkracht ook bij de opdrachtgever gemakkelijker aan het overleg zal deelnemen.
B Dat de uitzendkracht zal trachten om bij het uitzendbureau de veiligheids- en gezondheidstre-

gels van de opdrachtgever in te voeren.
C Dat het management en leidinggevenden meer betrokken zijn bij het werk.

47 Wat is het gevaar van een boormachine met open aandrijving?

A Lichaamsdelen kunnen bekneld raken.
B Gehoorschade kan ontstaan.
C Wegvliegende onderdelen kunnen iemand raken.

48 Wat is een eis waaraan een schroevendraaier moet voldoen?

A De schroevendraaier moet een hard stalen blad hebben.
B De schroevendraaier moet op maat zijn voor de schroefgleuf.
C De schroevendraaier moet een handvat van 10 cm hebben.

49 Waar staan de hijsgegevens van een ketting vermeld?

A Op de keuringssticker.
B Op de opbergkist.
C Op een plaatje aan de ketting.

50 Wanneer moet je staalkabels in ieder geval niet gebruiken?

A Wanneer ze beschadigd of vervormd zijn.
B Wanneer ze niet voorzien zijn van een CE-markering.
C Wanneer ze ouder zijn dan drie jaar.
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51 Welke veiligheidsmaatregel moet je nemen als je met een handtakel werkt?

A Je mag de hendel van de takel alleen met een stalen pijp verlengen.
B Je mag de takel niet overbelasten.
C Je moet de haak altijd op de punt belasten.

52 Wat is een regel bij het verplaatsen van personen met een heftruck?

A Personen mogen alleen in een speciale werkbak verplaatst worden als voldaan is aan de
veiligheidseisen.

B Personen mogen alleen verplaatst worden als zij een valgordel dragen.
C Personen mogen nooit met behulp van een heftruck verplaatst worden.

53 Welk risico is er bij elektrisch lassen?

A Collega’s kunnen niet met elkaar praten door het lawaai.
B De lasser wordt blootgesteld aan de vrijkomende warmte.
C De omgeving is door de straling niet goed herkenbaar.

54 Wat kan een gevaar zijn bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden?

A Dat er onvoldoende natuurlijke ventilatie aanwezig is.
B Dat je bekneld raakt tussen bewegende delen.
C Dat je tegen uitstekende constructiedelen aanloopt.

55 Welke veiligheidsvoorziening moet je treffen bij een wand- of vloeropening?

A Afzetten met een plastic lint.
B Een deugdelijke afzetting aanbrengen.
C Een waarschuwingsbord plaatsen.

56 Je bent bezig met graafwerkzaamheden. Wanneer graaf je zorgvuldig?

A Als je een getande graafbak gebruikt.
B Als je op aanwijzigingen van de arbeidsinspectie graaft.
C Als je proefsleuven graaft.
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57 Je moet over een tankdak lopen. Waar moet je op letten?

A De trap naar boven moet gekeurd zijn.
B Je moet de alarmsignalen kunnen horen.
C Je moet niet van het dak af kunnen glijden.

58 Hoe kun je voorkomen dat je lasdampen inademt in een besloten ruimte?

A Door alle mangaten te openen.
B Door de hele ruimte te ventileren.
C Door lasdampen bij de bron af te zuigen.

59 Welke opleiding is voor een uitzendconsulent vereist?

A Een cursus VCA.
B Een cursus VIL-VCU.
C Een cursus VOL-VCA.

60 Wat is van invloed op het effect van stroomdoorgang als je stroom door je lichaam krijgt?

A De kleding die je aanhebt.
B De leeftijd die je hebt.
C De vochtigheidsgraad van je huid.

61 Stroomvoerende delen worden afgeschermd met isolerend materiaal. Welk materiaal is
voldoende isolerend?

A Aluminium.
B Hout.
C Keramiek.

62 Welke maatregel kun je nemen om statische elektriciteit zoveel mogelijk te voorkomen?

A Aarden, zoveel mogelijk op het bestaande aardleidingnetwerk.
B Gebruik maken van rubber of kunststof als isolator.
C Leidingen en tanks aansluiten op een aardlekbeveiliging.
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63 Wat zijn de grenswaarden van veilige spanning?

A 50 V wisselspanning en 120 V gelijkspanning.
B 50 V gelijkspanning en 120 V wisselspanning.
C 50 V gelijkspanning en 220 V wisselspanning.

64 Wat is de eenheid dB(A)?

A De eenheid, waarin de geluidsdruk wordt uitgedrukt.
B De eenheid, waarin de hoogte van het vlampunt wordt uitgedrukt.
C De eenheid, waarin de grenswaarde voor gevaarlijke stoffen wordt uitgedrukt.

65 Welk aandachtspunt is belangrijk bij het bepalen van de juiste verlichting?

A De aanschafkosten mogen niet te hoog zijn.
B De lampen die reeds in gebruik zijn, moeten ingesteld kunnen worden.
C Het voorkomen van weerspiegelend licht.

66 Wat is het belangrijkst voor een goede zithouding?

A Dat er een ondersteuning van de bovenbenen op het zitvlak is.
B Dat de instelling van de stoel door een deskundige wordt gecontroleerd.
C Dat de voeten 60% van het lichaamgewicht opvangen.

67 Wat moet je, als gebruiker, doen met persoonlijke beschermingsmiddelen?

A Je moet er een naamsticker opplakken om te weten dat het je eigendom is.
B Je moet ze alleen gebruiken als je denkt dat het nodig is.
C Je moet ze goed verzorgen en netjes opbergen.

68 Wat mag je gebruiken als gehoorbescherming?

A Een koptelefoon.
B Oortjes van MP-3 speler.
C Oorpluggen.
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69 Welke veiligheidsregel geldt er voor het binnenwerk van een veiligheidshelm?

A Het binnenwerk moet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
B Het binnenwerk moet jaarlijks worden vervangen.
C Het binnenwerk moet goed worden afgesteld.

70 Hoe vaak moeten valbeveiligingsmiddelen worden gecontroleerd?

A Dit is afhankelijk van de deskundigheid van de gebruiker.
B Dit is afhankelijk van de leverancier.
C Minstens eenmaal per jaar.
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Antwoorden proefexamen 
VIL VCA                    
nr.  antw.  nr.  antw.  nr.  antw.  nr.  antw. 
1  c  21  b  41  a  61  c 
2  a  22  c  42  a  62  a 
3  b  23  c  43  b  63  a 
4  c  24  a  44  a  64  a 
5  a  25  b  45  b  65  c 
6  c  26  b  46  c  66  a 
7  a  27  c  47  a  67  c 
8  c  28  b  48  b  68  c 
9  c  29  a  49  c  69  c 
10  c  30  c  50  a  70  c 
11  b  31  a  51  b 
12  a  32  a  52  a 
13  a  33  b  53  b 
14  a  34  c  54  c 
15  a  35  c  55  b 
16  b  36  b  56  c 
17  c  37  b  57  c 
18  b  38  b  58  c 
19  b  39  b  59  b 
20  c  40  c  60  c 
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