Examen: Proefexamen VOL-VCA (BE)
Reeks: Proefexamen VOL-VCA (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

Hoe kunnen werknemers en werkgevers meewerken aan de bescherming van het milieu?
A Door mee te werken aan controles door milieuambtenaren.
B Door het voorkomen en verkleinen van schadelijke effecten op de omgeving.
C Door het opstellen van werkvergunningen volgens de milieuwetgeving.

2

Wat is een taak van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid?
A Controleren of bedrijven zich aan de Veiligheids- en Gezondheidswetgeving (V&G-wetgeving)
houden.
B Controleren of ziek gemelde werknemers thuis zijn.
C Controleren of bedrijven zich aan de Milieuwetgeving houden.

3

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

4

Wat is het doel van het gezondheidstoezicht?
A Het voorkomen en tijdig opsporen van beroepsziekten.
B De mensen met een ziekte of aandoening verwijderen uit de arbeidssituatie.
C Het verbeteren van de gezondheid van de werknemers.

5

Welk gevolg heeft de CE-markering op een product?
A Het product mag overal ter wereld vrij worden verhandeld en gebruikt.
B Het product mag uitsluitend in de EU-landen worden gebruikt.
C Het product mag in de EU-landen vrij worden verhandeld.

6

Tijdens je werk zie je een onveilige situatie. Wat moet je doen?
A De situatie onderzoeken en daarna je leidinggevende waarschuwen.
B De betrokken werknemers waarschuwen.
C De situatie tijdens de volgende toolboxmeeting melden.
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7

Waarom wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld?
A Om technische problemen op te lossen.
B Om risico’s te beheersen.
C Om veiligheidsprocedures uit te werken.

8

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

9

Waaruit bestaat een risicobeheerssysteem hoofdzakelijk?
A Plannen van veiligheidsopleidingen.
B Analyse van ongevallen en incidenten en de verbeteracties.
C Risico’s, de maatregelen en de in te zetten middelen voor de uitvoering.

10

Wat moet de leidinggevende doen, als werknemers bezig zijn met risicovolle werkzaamheden?
A Hij moet regelmatig controleren of het werk volgens de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.
B Hij moet zich niet met het werk bemoeien, want de werkvergunning is duidelijk genoeg.
C Hij moet meehelpen met de uitvoering van het werk, want alleen de leidinggevende weet wat
er in de werkvergunning staat.

11

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

12

Welke taakgebonden factor kan aanleiding geven tot een incident?
A Geconcentreerd werken.
B Onvoldoende kennis.
C Niet aanwezig zijn van de juiste apparatuur.
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13

Een bedrijf neemt organisatorische maatregelen om ongevallen te voorkomen. Wat is hier
een voorbeeld van?
A Altijd werken in een groepje collega’s.
B Werkzaamheden uitvoeren in continudienst.
C Toezicht door leidinggevenden.

14

Wat is de belangrijkste reden om ongevallen te onderzoeken?
A Om een overzicht te krijgen van het veiligheidsniveau binnen het bedrijf.
B Om maatregelen te nemen, zodat dergelijke ongevallen niet meer kunnen gebeuren.
C Om de gegevens van het onderzoek aan de verzekeringsmaatschappij te kunnen geven.

15

Wat is belangrijk bij het verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal na een ongeval?
A Het bewijsmateriaal opslaan op de plaats van het ongeval.
B Het verzamelde bewijsmateriaal op een veilige plaats bewaren.
C Het bewijsmateriaal laten bewaren door het slachtoffer van het ongeval.

16

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

17

Wat is de belangrijkste oorzaak van struikelen?
A Losliggende voorwerpen of tegels op de werkvloer.
B Te weinig verlichting.
C Vermindering van het zicht van een persoon.

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.
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19

Hoe kan je er voor zorgen dat onveilig gedrag wordt bemoeilijkt?
A Door ervoor te zorgen dat de apparatuur alleen werkt als de bijbehorende beveiligingen worden
gebruikt.
B Door veiligheidsonderwerpen regelmatig op een positieve wijze te bespreken.
C Door informatie over de gevaren te verstrekken en de gevolgen duidelijk te maken.

20

Wat is belangrijk voor een goede veiligheidsgedrag observatieronde?
A Concentreer je op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en niet op procedures.
B Informeer over positieve en negatieve veiligheidsaspecten van wat je gezien hebt.
C Onderbreek nooit de werkzaamheden tijdens de observatie zelf.

21

Wanneer mag je het werk onderbreken?
A Als je vindt dat het werk te lang duurt en te zwaar is.
B Als er veel neerslag is en de temperatuur beneden 0 ºC is.
C Als je de werksituatie voor jou of je collega’s te gevaarlijk vindt.

22

Wie moet op de werkplek bezoekers beschermen tegen risico’s?
A De werkgever.
B Degene die het bezoek ontvangt.
C De bezoekers zelf.

23

Hoe kan je als leidinggevende de mentaliteit van je medewerkers verbeteren om bij te
dragen aan veilig werken?
A Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in het karakter en capaciteiten van je medewerkers.
B Handel als baas, wees niet te kritisch op jezelf. Jij neemt de beslissingen.
C Behandel al je medewerkers gelijk bij het verdelen van de taken en opdrachten.

24

Wat is een toolboxmeeting?
A Een korte vergadering over de werkopdrachten.
B Een korte vergadering in informele sfeer over veiligheid.
C Een bijeenkomst waarin informatie over een nieuw project wordt gegeven.
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25

Wat betekent de afkorting VCU?
A Veiligheid Checklist Uitzendkrachten.
B Veiligheid en gezondheid Checklist Uitvoerende aannemers.
C Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties.

26

Wat is een richtlijn voor het gebruik van specifieke veiligheidsregels?
A Schriftelijk beschikbaar zijn voor de betrokken werknemer.
B Uitleggen aan iedere persoon die voor het eerst in het bedrijf komt.
C Uitleggen aan elke werknemer die voor het eerst in het bedrijf komt.

27

Waarvoor waarschuwt dit bord?

(zwart symbool op gele achtergrond met zwarte rand)
A Irriterende stoffen.
B Radioactieve stoffen.
C Giftige stoffen.

28

Hoe moet je omgaan met de maatregelen die in een werkvergunning staan?
A Ze moeten worden nageleefd, behalve als de leidinggevende anders beslist.
B Ze moeten altijd worden nageleefd.
C Ze gelden alleen als richtlijn voor de gebruiker.
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29

Wat betekent dit bord?

(wit symbool op blauwe achtergrond)
A Veiligheidshelm aanbevolen.
B Veiligheidshelm verplicht.
C Gevaar van vallende voorwerpen.

30

Waarop moet het uitzendbureau wijzen, bij het voorlichten van een uitzendkracht?
A Om op de veiligheid van anderen te letten tijdens het werk.
B Op de noodzaak en het goede gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
C Op het op de hoogte houden van het uitzendbureau van de voortgang van het werk.

31

Wanneer is een werkvergunning geldig?
A Als iedereen een instructie heeft gehad over de veiligheidsmaatregelen.
B Als de werkvergunning is ondertekend voor akkoord.
C Als alle voorgeschreven maatregelen zijn genomen.

32

Waarom moeten in het bedrijf regelmatig evacuatieoefeningen gehouden worden?
A Om uit te zoeken welk evacuatiesignaal gebruikt zal worden.
B Om na te gaan of de externe hulpdiensten meewerken.
C Om het bedrijfs- (intern) noodplan te testen.

33

Welke informatie van het bedrijfs(intern)noodplan moet zeker aan uitzendkrachten meegedeeld worden?
A Evacuatieplan.
B Jaaractieplan.
C Samenstelling van het crisisteam.
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34

Tot welke categorie van gevaarlijke stoffen horen zuren en basen?
A Bijtende stoffen.
B Milieugevaarlijke stoffen.
C Irriterende stoffen.

35

Wanneer mag je met gevaarlijke stoffen werken?
A Altijd, er zijn geen specifieke regels voor.
B Als je ouder bent dan 18.
C Als je medisch geschikt bent verklaard.

36

Welke informatie geven S-zinnen op het oude etiket van een gevaarlijke stof?
A Informatie over het onderzoek naar die stof en de selectie van die stof.
B Informatie over de normen waaraan het product moet voldoen.
C Informatie over de veiligheidsmaatregelen die je moet nemen

37

Waardoor kunnen lekkages van een installatie ontstaan?
A Verouderde installaties lekken altijd.
B Brandbare vloeistoffen tasten de installaties van binnenuit aan.
C Kranen kunnen na verloop van tijd lekken.

38

Welke effecten kunnen gevaarlijke stoffen op het lichaam hebben?
A Gewichtsverlies, slecht horen en vetzucht.
B Braakneigingen, duizeligheid en wazig of dubbel zien.
C Angstgevoelens, slapeloosheid en slecht zien.

39

Wat geeft het bovenste rode vlak van de gevarendiamant aan?
A Het risico voor de gezondheid.
B Het brandgevaar.
C De reactietijd met water.

40

Wat kun je krijgen van het werken met asbest?
A Longkanker.
B Een longontsteking.
C Een klaplong.
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41

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

42

Hoe kun je een brand blussen?
A Energie toevoegen.
B Ventilatie bevorderen.
C Zuurstof verdringen.

43

Wat is een nadeel van het gebruik van water als blusmiddel?
A Water geeft schade.
B Stoom vermindert het zicht.
C Water geeft weinig afkoeling.

44

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

45

Wat is een taak van de brandwacht?
A Bij brand de personen in de omgeving naar de verzamelplaats begeleiden.
B De coördinatie van de hulpverlening.
C Bij ontstaan van brand de hulpdiensten verwittigen.

46

Wat is een belangrijk aandachtspunt bij het betreden van een explosiegevaarlijke omgeving?
A Steeds de explosiemeter binnen bereik houden.
B Aangepaste werktuigen gebruiken zoals vermeld in de werkvergunning.
C Werktempo en bewegingen vertragen om vonken te vermijden.
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47

Hoe bescherm je een persoon tegen de bewegende delen van een machine?
A Een veiligheidsbril dragen.
B Vaste schermen aanbrengen.
C Een dodemansknop installeren.

48

Waar moet op worden gelet bij het werken met beitels?
A Er mag alleen gewerkt worden met beitels zonder bramen op de beitelkop.
B Er mag alleen gewerkt worden met beitels die de juiste sterkte hebben.
C Er mag alleen gewerkt worden met gekeurde beitels.

49

Waar moet het keuringscertificaat van een hijswerktuig altijd te vinden zijn?
A Op de onderhoudsdienst.
B Op de dienst voor preventie en bescherming.
C Bij het toestel.

50

Wat is een voorbeeld van een samenstel bij hijswerktuigen?
A Een tweesprong.
B Een enkele kabel.
C Een leng.

51

Wat is een belangrijk risico bij het gebruik van handtakels?
A Omvallen van het hijswerktuig.
B Te grote krachtinspanning voor de bediener.
C Breuk van het ophang- of bevestigingspunt.

52

Wat is een palletwagen?
A Een voertuig om lege pallets mee te vervoeren.
B Een voertuig waarmee je pallets in hoge magazijnstellingen kunt plaatsen.
C Een voertuig dat geschikt is om pallets op een zeer geringe hoogte horizontaal te verplaatsen.
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53

Waarvoor dient een vlamterugslagbeveiliging bij autogeen lassen en snijden?
A Om de toevoer van het gas onmiddellijk af te sluiten als de vlam in de brander terugslaat.
B Om de toevoer van de gassen te regelen en ervoor te zorgen dat het mengsel nooit explosief
wordt.
C Om de toevoer van het gas af te sluiten als de vlam gedoofd is.

54

Wat is het grootste gevaar van werken op een hoogte?
A Naar beneden vallen.
B Kou vatten.
C Je kunt moeilijk overleggen met je collega’s op de grond.

55

Welke gebruiksregel is voor het werken met een hoogwerker van toepassing?
A Er moet altijd een valbeveiliging aan de gevel bevestigd worden.
B Een hoogwerker mag vanaf windkracht 4 niet buiten gebruikt worden.
C Boven de 25 meter moet de persoon in de bak altijd een portofoon bij zich hebben.

56

Wat is het belang van zorgvuldig graven?
A Voorkomen van graafschade.
B Snel genoeg graven.
C Diep genoeg graven.

57

Welke algemene regel is van toepassing bij het werken met steigers of stellingen?
A Er is een persoon aangesteld en aanwezig die het veilig gebruik van de steiger of stelling in
het oog houdt.
B Alleen een preventieadviseur mag de constructie veranderen.
C Als de steiger of stelling gekeurd is, mag elke werknemer erop werken.

58

Wat kun je doen om het risico van elektrocutie in besloten ruimten te verkleinen?
A Dubbelgeïsoleerde 220V elektriciteitskabels gebruiken.
B Veilige spanning gebruiken.
C Dubbelgeïsoleerd 220V elektrisch gereedschap gebruiken.
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59

Waarop heeft het KLIP- en KLIM-systeem betrekking bij graafwerkzaamheden?
A Een technisch systeem om onder veilige omstandigheden graafwerkzaamheden uit te voeren.
B Een mathematisch model om de de economische en milieu schade in te schatten vooraleer
graafwerkzaamheden uit te voeren.
C Een wettelijke verplichting om graafwerkzaamheden te melden aan de netbeheerder van ondergrondse leidingen.

60

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

61

Welke maatregel in verband met elektriciteit moet je nemen bij metalen containers en
opslagtanks?
A Op een isolerende ondergrond plaatsen.
B Verbinden met een aardlekschakelaar.
C Een veiligheidsaarding aanbrengen.

62

Wat is een algemene regel voor het werken met elektrisch materieel?
A Alleen gebruik maken van een lage spanning.
B Altijd isolerende handschoenen dragen.
C Beschadigde snoeren en kabels onmiddellijk vervangen.

63

Wat is een voorbeeld van niet-ioniserende straling?
A X-straling.
B Infraroodstraling.
C Röntgenstraling.

64

Wat moet je doen om tijdens het handmatig tillen rug- of spierletsel te voorkomen?
A Je voeten tegen elkaar plaatsen.
B De last dicht tegen je lichaam houden.
C De last op 50 cm van je lichaam houden.
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65

Welke beheersmaatregel tegen lawaai heeft de voorkeur?
A Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen laten dragen.
B Gerichte opleiding en training geven.
C Geluid en trillingen dempen in de omgeving.

66

Je doet zittend werk. Waar moet je op letten bij de stoel die je gebruikt?
A De stoel moet een goede rugleuning hebben.
B De stoel moet zwenkwieltjes hebben.
C De stoel moet minimaal twee keurmerken hebben.

67

Wanneer gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)?
A Als je denkt dat er beschermingsmiddelen nodig zijn.
B Als de risico’s bij het gebruik van sommige machines of producten niet volledig afgeschermd
kunnen worden.
C Als persoonlijke beschermingsmiddelen de eenvoudigste en beste oplossing zijn.

68

Waartegen moet een laskap bij elektrisch lassen in ieder geval bescherming bieden?
A Tegen inademing van gevaarlijke lasrook.
B Tegen ultraviolette en infrarode straling.
C Tegen hitte die van het laswerk afkomt.

69

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

70

Waarvoor wordt signaalkleding gebruikt?
A Om er zeker van te zijn dat de werknemer goed zichtbaar is.
B Voor mensen die signalen moeten geven.
C Om personen met een speciale functie binnen het bedrijf te herkennen.
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