Examen: Proefexamen VIL-VCU (BE)
Reeks: Proefexamen VIL-VCU (BE)
Lees de volgende aanwijzingen goed door!
Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen.
Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist is.
Voor dit examen kan je maximaal 70 punten halen. Voor elk goed antwoord krijg je 1 punt.
Je bent geslaagd wanneer je 49 of meer punten hebt gehaald.
Je mag maximaal 105 minuten aan het examen werken.
Als je op fraude betrapt wordt, word je uitgesloten van het examen en krijg je geen diploma.
Benodigdheden:

• dit examen
• schrapkaart (blad waarop je de antwoorden noteert)
• identiteitsbewijs
Richtlijnen:

•
•
•
•
•

controleer of je alle bladzijden van dit examen hebt
vul de schrapkaart in, zoals uitgelegd bij het begin van dit examen
je kiest een antwoord door het bolletje zwart te maken
indien je een antwoord wilt veranderen, doe dit dan zoals uitgelegd bij het begin van dit examen
schrijf niet op dit examenformulier

Een meerkeuzevraag wordt fout gerekend in de volgende gevallen:

•
•
•
•

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

Einde examen:

• plaats of controleer je naam op de schrapkaart
• geef dit examenformulier en de schrapkaart aan de examinator
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1

Op welke onderwerpen heeft de Veiligheids- en Gezondheidswetgeving (V&G-wetgeving)
betrekking?
A Veiligheid, gezondheid en arbeidstijd.
B Wonen en vakantieregelingen.
C Veiligheid, gezondheid en welzijn.

2

Welke maatregel kan de inspectie toezicht welzijn op het werk nemen?
A Een persoon aanhouden voor verhoor op zijn kantoor .
B De werkgever en werknemers verhoren.
C Een geldboete opleggen en innen.

3

Wat behoort tot het onderzoeksdomein van de ergonomie?
A De aanpassing van gereedschappen aan de fysieke mogelijkheden van de werknemer.
B De werknemer aanpassen, bv bril laten dragen om het werk te kunnen uitvoeren.
C De selectie en inzet van werknemers op basis van hun kennis, mogelijkheden en vaardigheden.

4

Voor welke personen, buiten de eigen werknemers, moet de werkgever maatregelen nemen om veiligheidsrisico’s te beheersen?
A De aandeelhouders van het eigen bedrijf.
B De familieleden van de werknemers.
C De bezoekers en leveranciers.

5

Wat is het uitgangspunt in de wetgeving betreffende de bescherming van de veiligheid en
gezondheid van de uitzendkracht?
A Aan uitzendkrachten worden bijkomende eisen gesteld ivm vorming en onthaal omdat zij een
hoger risico hebben op ongevallen.
B Uitzendkrachten genieten van dezelfde bescherming en preventiemaatregelen als de werknemers van het inlenende bedrijf.
C Uitzendkrachten lopen een groter risico en voor hen worden bijkomende preventiemaatregelen
opgelegd.

6

Iemand is aan het slijpen zonder een veiligheidsbril te dragen. Hoe noem je dat?
A Een aanvaardbaar risico.
B Een onveilige handeling.
C Een onveilige situatie.
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7

Wat is het doel van een taakrisicoanalyse?
A Het opstellen van een globaal preventieplan.
B Het opstellen van selectiecriteria voor de werknemer.
C Het opstellen van veiligheidsinstructies voor de werknemer.

8

Wat verhoogt de risico’s bij het werken in een besloten ruimte?
A Gevaarlijke werkzaamheden in de omgeving.
B De tijd waarop wordt begonnen met werken.
C De hoeveelheid informatie over het project.

9

Wat maakt deel uit van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?
A Het inventariseren van de risico’s.
B Het verlagen van de risico’s.
C Het wegnemen van de risico’s.

10

Wat is belangrijk bij een werkvoorbereiding?
A Een lijst met de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen.
B Keuringsverslagen van te gebruiken arbeidsmiddelen.
C De volgorde waarin de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

11

Waardoor wordt een ongeval veroorzaakt?
A Dat is niet te bepalen, want elk ongeval is uniek.
B Door het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
C Door onveilige handelingen of onveilige situaties.

12

Wat is een voorbeeld van een persoonsgebonden factor, die tot een ongeval kan leiden?
A De werkgever kiest voor tweedehandsmateriaal.
B De werknemer werkt in deeltijd.
C De werknemer heeft weinig ervaring.

13

Wat is een preventieve maatregel die zich richt op het aspect "organisatie"?
A Doelmatige werkmethodes toepassen.
B Veilig inrichten van werkplaatsen.
C Gereedschappen onderhouden.
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14

Het onderzoek naar de oorzaken van een ongeval moet zorgvuldig gebeuren. Wat is hierbij
een belangrijk onderdeel?
A De nummers van de relevante veiligheidscertificaten.
B Een ongevallenrapport dat is ondertekend door alle betrokkenen.
C De analyse van de onderzoeksresultaten.

15

Wie moet de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid: directie toezicht op het
welzijn (van de FOD WASO) op de hoogte brengen van een zeer ernstig ongeval van een
uitzendkracht?
A Preventie en Interim.
B Het inlenende bedrijf.
C De uitzendorganisatie.

16

Mag je alcohol of drugs gebruiken tijdens het werk?
A Ja, als je de werkgever informeert als je alcohol of drugs gebruikt hebt.
B Nee, nooit.
C Ja, als dat maar soms gebeurt en je niet te veel gebruikt.

17

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

18

Waarom heeft de leidinggevende veel invloed op het gedrag van de werknemer?
A Omdat de leidinggevende een betere veiligheidsopleiding heeft gevolgd.
B Omdat de leidinggevende heeft meegewerkt aan het opstellen van het actieplan.
C Omdat de leidinggevende beschikt over de nodige informatie over de mensen, de werkzaamheden en de omstandigheden.

19

Wat is een taak van de centrale preventiedienst voor de uitzendsector?
A Sensibilisatiecampagnes binnen de uitzendsector opstellen en begeleiden.
B De overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid op de hoogte brengen van overtredingen op de welzijnswetgeving ten opzichte van uitzendkrachten.
C Een omstandig verslag opstellen van de ernstige ongevallen van uitzendkrachten.
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20

Hoe kan je als intercedent het beste de mentaliteit t.o.v. veilig gedrag bij de uitzendkracht
verbeteren?
A Procedures voor veilig werken uitwerken en toelichten aan de uitzendkracht.
B Wijs de uitzendkracht op de noodzaak het werk uit te voeren zonder dat er bijkomende kosten
veroorzaakt worden.
C Wijs de uitzendkracht op het grote belang dat het inlenende bedrijf hecht aan veilig werken.

21

Mag een werknemer bij dreigend of ernstig gevaar voor mensen het werk onderbreken?
A Alleen als je het gevaar eerst meldt aan de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid.
B Alleen na toestemming van de leidinggevende.
C Ja, dat is zijn recht.

22

Welke werkgevers moeten een schriftelijk verslag van de risico-inventarisatie en risico-evaluatie van hun bedrijf hebben?
A Alleen werkgevers met een VCA/VCU-certificaat.
B Alle werkgevers zijn dit verplicht.
C Alleen werkgevers met meer dan 100 werknemers.

23

Waardoor wordt een goed werkoverleg gekenmerkt?
A Het vindt plaats als er tijd voor is.
B De agendapunten worden tijdens het overleg vastgelegd.
C Het is gestructureerd met agenda en verslag.

24

Wat is het doel van de werkpostfiche?
A Criteria voor selectie uitzendkracht vastleggen.
B Riscoanalyse van werkpost registreren.
C Informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen vastleggen.

25

Wat is een belangrijk Veiligheids- en Gezondheidsaspect (V&G-aspect) bij het uitzenden
van een uitzendkracht?
A Informatie aan de uitzendkracht over de V&G-afspraken met het inlenende bedrijf.
B De selectie van voldoende kandidaten die aan de gestelde vereisten beantwoorden.
C Informatie van het inlenende bedrijf over de mentale capaciteiten van de uitzendkracht.
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26

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

27

Wat betekent dit bord?

(zwart symbool op gele achtergrond met zwarte rand)
A Gevaar voor ontvlambare stoffen.
B Gevaar voor oxiderende stoffen.
C Gevaar voor explosieve stoffen.

28

Wat is een functie van een werkvergunning?
A Het vastleggen van voorwaarden waaronder gewerkt moet worden.
B Het plannen van de dagelijkse werkzaamheden.
C Het vastleggen van de plaats waar gewerkt wordt.

29

Wat betekent dit bord?

(wit symbool op blauwe achtergrond)
A Het dragen van beschermhoezen over schoenen is verplicht.
B Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
C Het dragen van schone schoenen is verplicht.
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30

Wat moet het uitzendbureau in zijn voorlichting aan de uitzendkracht opnemen?
A Wat de procedure is voor de kwaliteitseisen van het product.
B Wat de procedure is voor ongevallen bij de personeelsvereniging.
C Wat de procedure is bij ongevallen op de weg naar en van het werk.

31

Een uitzendkracht heeft een arbeidsongeval gehad. Wie moet dit rapporteren aan de wetsverzekeraar?
A De uitzendkracht.
B De inlenende onderneming.
C Het uitzendbureau.

32

Wat moet er eerst gebeuren om een noodsituatie te bestrijden?
A Ramen en deuren moeten worden opengezet.
B Er moet een blusapparaat worden gezocht.
C Er moet een melding plaatsvinden.

33

Wat staat er in een bedrijfs- (intern) noodplan?
A De maatregelen die de overheid heeft opgesteld voor het geval zich een noodsituatie voordoet.
B De maatregelen die het bedrijf moet nemen bij sluiting van het bedrijf.
C De maatregelen die het bedrijf heeft voorbereid voor het geval zich een noodsituatie voordoet.

34

Wat is het gevaar als er meer dan 21% zuurstof in de omgevingslucht zit?
A Dit kan bewusteloosheid veroorzaken.
B Er kan hyperventilatie ontstaan.
C Er is een verhoogde kans op brand.

35

Hoe kan een gevaarlijke stof direct in het bloed terechtkomen?
A Via een open wond.
B Via de ademhaling.
C Via de mond.
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36

Op het oude etiket van een gevaarlijke stof staan S-zinnen. Wat wordt daarmee aangegeven?
A Veiligheidsmaatregelen.
B Samenstelling.
C Gevaren.

37

Welke gezondheidsschade kunnen biologische stoffen veroorzaken?
A Concentratieverlies.
B Gehoorverlies.
C Infecties.

38

Wat moet je als eerste doen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken?
A Ventileren.
B Maatregelen nemen aan de bron.
C Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruiken.

39

Welk diploma moet een uitzendkracht hebben, die als leidinggevende in een VCA gecertificeerd bedrijf werkt?
A VOL-VCA.
B VIL-VCU.
C Basisveiligheid VCA.

40

Mag een uitzendkracht tewerkgesteld worden voor het verwijderen van asbest?
A Alleen na toelating van de inspectie.
B Ja.
C Nee.

41

Een explosiemeter geeft een waarde aan onder LEL. Wat betekent dit?
A De gasconcentratie is te hoog: het gas/luchtmengsel is niet explosief.
B De gasconcentratie is te laag: het gas/luchtmengsel is niet explosief.
C De gasconcentratie is hoog genoeg: het gas/luchtmengsel is explosief.
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42

Wat moet je doen, als je in het bedrijf een beginnende brand ontdekt?
A Alle collega’s in het bedrijf waarschuwen.
B Deuren en ramen openzetten.
C Voor je eigen veiligheid zorgen.

43

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

44

Wat is een veiligheidsrisico van een brand in de buurt van een opslagtank?
A De inhoud van de tank kan niet meer verkocht worden.
B De verf van de tank laat los.
C De inhoud van de tank wordt opgewarmd.

45

Hoe werkt het blusmiddel koolstofdioxide?
A Koolstofdioxide verdringt de zuurstof.
B Koolstofdioxide hoopt de zuurstof op.
C Koolstofdioxide sluit de zuurstof af.

46

Wat moet het uitzendkantoor verifiëren tijdens het uitvoeren van de opdracht van de uitzendkracht?
A Heeft het onthaal bij het inlenende bedrijf plaats gehad.
B Draagt de uitzendkracht zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
C Zijn de noodzakelijke afschermingen op de machines aanwezig.

47

Waarvoor dient een duwhout bij een vast opgestelde cirkelzaag?
A Dit is een hulpmiddel bij het verstellen van het zaagblad.
B Dit dient voor het doorvoeren van zowel kleine als grote, te zagen stukken.
C Dit dient voor het doorvoeren van kleine, te zagen stukken.
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48

Welke veiligheidsmaatregel is noodzakelijk bij het werken met een handcirkelzaag?
A Het aansluitsnoer steeds achter de zaagmachine houden.
B De werkplek extra verlichten.
C Het toestel met twee handen vasthouden.

49

Wat is een voorbeeld van een hijstoebehoren?
A Veiligheidsharnas.
B Ketting.
C Spanband.

50

Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel?
A Een handtakel mag alleen in verticale positie worden belast.
B Een handtakel mag nooit worden overbelast.
C De haak moet altijd op de punt worden belast.

51

Hoe moet je een palletwagen gebruiken voor het verplaatsen van pallets?
A Bergop trekken, bergaf duwen.
B Duwen.
C Trekken.

52

Wat is belangrijk bij het overleg over veiligheid en gezondheid binnen de uitzendorganisatie?
A Dat uitzendkrachten deelnemen aan het overleg.
B Dat directie en leidinggevenden bij het overleg betrokken zijn.
C Dat er een externe veiligheidsdeskundige bij het overleg aanwezig is.

53

Welke maatregel moet je nemen bij het lassen?
A Mechanische ventilatie.
B Andere werknemers laten vertrekken uit de werkplek.
C Een blusapparaat bij de hand hebben.
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54

Wanneer moet je altijd persoonlijke valbeveiliging gebruiken?
A Bij valgevaar vanaf een hoogte van vier meter.
B Bij het werken binnen vier meter van de dakrand.
C Bij valgevaar, als collectieve beveiligingen niet aanwezig zijn.

55

Wanneer mag een hoogwerker gebruikt worden als personenlift?
A Dit mag nooit.
B Dit mag alleen als je hier ervaring mee hebt.
C Dit mag alleen in overleg met de bediener.

56

Hoe moet een diepe uitgraving afgebakend worden?
A Met een hekwerk.
B Met een signaleringslint.
C Met een touw.

57

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

58

Welk persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet je altijd dragen in een besloten ruimte?
A Veiligheidsschoenen.
B Een volgelaatsmasker.
C Gehoorbescherming.

59

Welk aspect moet zeker aan bod komen bij de evaluatie van uitzendwerk met de uitzendkracht?
A Mogelijkheden om overuren te maken.
B Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en werkkleding.
C Afspraken met de uitzendkracht over de afwijkingen ten opzichte van de vraag.
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60

Welke gevaren zijn verbonden aan het gebruik van elektriciteit?
A Elektrocutie en verblinding.
B Elektrocutie en bedwelming.
C Elektrocutie, brand- en explosiegevaar.

61

Wanneer schakelt de aardlekschakelaar of differentieelschakelaar de stroomtoevoer af?
A Wanneer er kortsluiting is tussen twee elektrische geleiders.
B Wanneer meer stroom verbruikt wordt dan toegestaan.
C Wanneer er te veel stroom wegvloeit via de omkasting van een toestel of via een persoon.

62

Wat is een risico van statische elektriciteit?
A Statische elektriciteit kan niet-geleidend materiaal doen ontbranden.
B Statische elektriciteit kan leiden tot een vonkoverslag met kans op een explosie.
C Statische elektriciteit kent nagenoeg geen risico’s.

63

Wat is de maximale veilige elektrische spanning?
A 120 Volt wisselspanning en 50 Volt gelijkspanning.
B 50 Volt wisselspanning en 120 Volt gelijkspanning.
C 25 Volt wisselspanning en 50 Volt gelijkspanning.

64

Wat kan een gevolg zijn van teveel geluid?
A Pijnlijke spieren.
B Gespannen spieren.
C Vermoeidheid.

65

Wat is een beheersmaatregel voor het werkcomfort?
A Indien nodig specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking stellen.
B Luchtsnelheid verhogen.
C Voldoende temperatuurswisselingen instellen.

66

Welke gezondheidsklachten kunnen optreden bij dynamische lichamelijke belasting?
A Spierpijn.
B Ademhalingsproblemen.
C Slechte doorbloeding.
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67

Je hebt een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) nodig. Welke verplichting heeft de
werkgever?
A Persoonlijke beschermingsmiddelen jaarlijks vervangen.
B Er op toezien dat je persoonlijke beschermingsmiddelen koopt.
C Persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.

68

Welk speciaal kenmerk heeft een ruimzichtbril?
A De bril biedt bescherming tegen UV-licht.
B De bril sluit goed aan op het gezicht.
C De bril heeft zijkapjes.

69

Wanneer is een filtermasker het juiste beschermingsmiddel?
A Als de concentraties van de gevaarlijke stoffen in de werkomgeving laag en bekend zijn.
B Als er gebrek aan zuurstof is of kan ontstaan.
C Als de concentraties van de gevaarlijke stoffen in de werkomgeving niet bekend zijn.

70

Wat is belangrijk bij het veilig gebruiken van vanglijnen aan een veiligheidsharnas?
A Vanglijnen mogen niet vervuild zijn.
B Vanglijnen moeten worden afgestemd op de lengte van de gebruiker.
C Vanglijnen moeten een bedrijfslogo hebben.
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