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                                Naam kandidaat: _______________________________ 
 
 
 
 
Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en is hiervoor 
vrijelijk te gebruiken.  
Auteursrechten berusten bij de VCA Examenbank. 
 

Examenopgaven Basisveiligheid  
 
 
Evenementcode:   00000000-NA210000 
 
 
Lees de volgende aanwijzingen goed door!  
 
Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.  
Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist 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)  
 kladpapier  
 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 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, de schrapkaart, en eventueel gebruikt kladpapier in bij de surveillant  
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1 van 40  

In welke wet wordt de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers 
geregeld?  
a) In de Arbo-wet. 
b) In de Veiligheidswet. 
c) In de wet Arbeidsvoorzieningen. 
 

 

2 van 40  

Wanneer mag u volgens de Arbo-wet het werk onderbreken?  
a) Als u ziet dat een collega weigert een opdracht van de werkgever uit te voeren. 
b) Als u het werk niet op tijd af kunt krijgen. 
c) Als u en/of anderen door het uitvoeren van de werkzaamheden ernstig gevaar lopen.
 

 

3 van 40  

Wat kan de Arbeidsinspectie doen bij ernstige overtreding van de Arbo-wet?  
a) De Arbeidsinspectie kan de directie van het bedrijf op non-actief stellen. 
b) De Arbeidsinspectie kan het bedrijf opdragen om het werk onmiddellijk stil te leggen.
c) De Arbeidsinspectie kan de taak overdragen aan de politie. 
 

 

4 van 40  

Wat wordt bedoeld met "risico"?  
a) De kans dat een effect zal plaatshebben 
b) Het gevaar waarvan men zich niet bewust is 
c) Het aantal keren dat een bijna-ongeval heeft plaatsgevonden.
 

 

5 van 40  

Wat verhoogt het gevarenrisico op de werkplek?  
a) Het aantal collega's waar we mee werken.
b) De tijd waarop we beginnen te werken. 
c) Te hoge of te lage temperaturen. 
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6 van 40  

Wat is de beste methode om risico's te beperken?  
a) Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
b) Het plaatsen van collectieve beschermingsmiddelen.
c) De risico's aan de bron uitschakelen. 
 

 

7 van 40  

Wat verstaan we onder veiligheid?  
a) Het bewust nemen van aanvaardbare risico's. 
b) Het onbewust nemen van risico's. 
c) Het verrichten van niet-risicovolle werkzaamheden.
 

 

8 van 40  

Welke preventieve maatregel kan de organisatie nemen om veilig met 'de techniek' te 
werken?  
a) Een machine door een bevriende relatie laten ontwikkelen.
b) Een machine in Duitsland bestellen. 
c) Een machine aanschaffen met het CE-keurmerk 
 

 

9 van 40  

Welke onderwerpen staan minstens in een werkvergunning?  
a) De te nemen en benodigde veiligheidsmaatregelen. 
b) De veiligheidsmaatregelen die de arbeidsinspectie moet nemen.
c) Het soort opleiding dat verplicht is. 
 

 

10 van 40  

Als men de werkvergunning heeft ingevuld en gecontroleerd, mag men dan zonder meer de 
genoemde werkzaamheden uitvoeren?  
a) Nee, de werkvergunning moet eerst getekend worden door de opdrachtgever. 
b) Nee, de werkvergunning moet altijd gecontroleerd worden door een collega. 
c) Ja, mits men ook zelf de werkvergunning heeft aangevraagd. 
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11 van 40  

Hoe kan asbest in het lichaam worden opgenomen?  
a) Door inslikken of via de huid. 
b) Door inslikken of inademen. 
c) Door inademen of via de huid. 
 

 

12 van 40  

Wat betekent een C die aan de MAC-waarde van een stof is toegevoegd?  
a) De C geeft de maximaal toegestane concentratie van de stof aan. 
b) De C geeft aan dat de stof niet door de huid wordt opgenomen. 
c) De C betekent dat blootstelling aan de stof chronische gevolgen kan hebben. 
 

 

13 van 40  

Wat is het gevolg van een te laag zuurstofpercentage in de omgevingslucht?  
a) Dat leidt tot versuffing, bewusteloosheid of de dood.
b) Dat is ongevaarlijk, want er is nu voldoende stikstof.
c) Dat leidt tot extra brandgevaar. 
 

 

14 van 40  

Welke informatie geven S-zinnen op het etiket van een gevaarlijke stof?  
a) De research en selectie van die stof. 
b) De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen.
c) De normen waaraan het product moet voldoen. 
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15 van 40  

Wat betekent onderstaand symbool op een oranje bord?  
 

 
a) Ontplofbare stoffen.
b) Oxiderende stoffen.
c) Bijtende stoffen. 
 

 

16 van 40  

Wat bedoelt men met het explosiegebied?  
a) Het gebied waar zich een ontploffing heeft voorgedaan. 
b) Het gebied waar te veel brandbaar gas aanwezig is. 
c) Het gebied tussen de onderste en bovenste explosiegrens.
 

 

17 van 40  

Wat is een brandbevorderende stof?  
a) Peroxide. 
b) Koolmonoxide. 
c) Stikstof. 
 

 

18 van 40  

Welke 2 gevarenaspecten treden op bij blussen met water?  
a) Water is slecht voor de brandweerlieden en voor het milieu.
b) De waterschade is groot en water zorgt voor onderkoeling.
c) Olie blijft drijven op water en water is elektrisch geleidend. 
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19 van 40  

Welke blusmethode moet worden toegepast bij een klasse D brand?  
a) Er moet geblust worden met speciale specifieke blusmiddelen.
b) Er moet geblust worden met bluspoeder. 
c) Er moet geblust worden met koolstofdioxide. 
 

 

20 van 40  

Wat is het kenmerk van een besloten ruimte?  
a) Het percentage zuurstof in de lucht is altijd te laag. 
b) Slachtoffers zijn over het algemeen moeilijk te redden. 
c) Werkvergunningen zijn niet nodig, als er twee veiligheidswachten zijn aangesteld. 
 

 

21 van 40  

Waardoor is er in een besloten ruimte een verhoogde kans op brand- en explosiegevaar?  
a) Er is weinig ventilatie, waardoor het LEL snel kan worden bereikt. 
b) Er is weinig ventilatie, waardoor de temperatuur snel kan oplopen. 
c) Er is weinig ventilatie, waardoor de MAC-waarde snel kan worden bereikt. 
 

 

22 van 40  

Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet u standaard dragen in een besloten ruimte? 
a) Gehoorbescherming. 
b) Onafhankelijke adembescherming.
c) Veiligheidsschoenen. 
 

 

23 van 40  

Waarom hebben we bij het verspuiten van verf in een besloten ruimte ventilatie nodig?  
a) Om onder de 10% van de onderste explosiegrens te blijven.
b) Om onder de 50% van de onderste explosiegrens te blijven.
c) Om onder de onderste explosiegrens te blijven. 
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24 van 40  

Wat moet er tijdens het werken met vast opgestelde slijpmachines altijd worden 
afgeschermd?  
a) De zijkanten van de machines. 
b) De leunspaan. 
c) De aan-uit-schakelaar van de machine.
 

 

25 van 40  

Waar moet op gelet worden bij het gebruik van moersleutels?  
a) Dat de sleutel niet meer dan een jaar oud is
b) Dat de sleutelbek goed schoon is 
c) Dat de bek precies op de moer past 
 

 

26 van 40  

Waar moet een handslijpmachine aan voldoen?  
a) Een handslijpmachine moet voorzien zijn van een 4 meter lang aansluitsnoer. 
b) Een handslijpmachine moet voorzien zijn van geluiddempers. 
c) Een handslijpmachine moet voorzien zijn van een dodemansknop. 
 

 

27 van 40  

Wat is een verplichting bij het bedienen van een hijskraan?  
a) De kraanmachinist moet minimaal 21 jaar zijn. 
b) De kraanmachinist moet in het bezit zijn van een deskundigheidsbewijs. 
c) Er zijn geen specifieke verplichtingen. 
 

 

28 van 40  

Welke regel geldt er bij het gebruik van een takel?  

a) De haak moet altijd op de punt worden belast. 
b) Een takel moet voor het gebruik worden geïnspecteerd. 
c) De hendel van de takel mag alleen met een stalen pijp worden verlengd. 
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29 van 40  

Welke bewering is juist?  
a) Gebruik bij voorkeur een ladder om materiaal naar boven te brengen. 
b) Loop om olievlekken heen. 
c) Berg materiaal goed op, houd de werkplek netjes en de doorgangen vrij. 
 

 

30 van 40  

Hoe kunnen we de gevaren op struikelen het beste voorkomen?  
a) Door het gevaar weg te nemen 
b) Door het risico te beheersen 
c) Door het gevaar te markeren 
 

 

31 van 40  

Vanaf welke hoogte moeten we wettelijk maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen?  
a) Vanaf 1,5 meter. 
b) Vanaf 2,5 meter. 
c) Vanaf 3 meter. 
 

 

32 van 40  

Wat is een veiligheidsvoorschrift bij het werken met een hoogwerker?  
a) De hoogwerker mag alleen door geïnstrueerd personeel worden gebruikt. 
b) De hoogwerker mag boven windkracht 4 niet gebruikt worden. 
c) Het gebruik van een portofoon is verplicht. 
 

 

33 van 40  

Noem een verplichte veiligheidsvoorziening bij het werken op platte daken.  
a) Er moet een dakrandbeveiliging zijn. 
b) Er moeten loopplanken gebruikt worden.
c) Er moeten heupgordels worden gebruikt.
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34 van 40  

Wat kan een oorzaak zijn van een ongeval door elektriciteit?  
a) Gebruik van vonkvrij gereedschap. 
b) Ontbreken van de 0-spanningsschakelaar.
c) Slechte of ontbrekende aardverbindingen.
 

 

35 van 40  

Welk bodemmateriaal biedt de meeste weerstand bij stroomdoorgang door het lichaam?  
a) Klinkers. 
b) Kokosmatten. 
c) Rubbermatten. 
 

 

36 van 40  

Bij elektrische machines bestaat de kans op elektrocutie, hoe kunt u dit beperken?  
a) Door machines elke 2 jaar te laten keuren. 
b) Door toepassing van dubbele isolatie. 
c) Door toepassing van een nulspanningsbeveiliging.
 

 

37 van 40  

Wat is de functie van een aardlekschakelaar?  
a) Een aardlekschakelaar controleert de installatie op juiste aardverbindingen. 
b) Een aardlekschakelaar werkt als een kunstmatige aarde die in veel installaties nodig is.
c) Een aardlekschakelaar schakelt de spanning af bij een bepaalde lekstroom. 
 

 

38 van 40  

Welke eisen worden gesteld aan de fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen?  
a) De fabrikant moet ervoor zorgen dat de PBM’s universeel toepasbaar zijn. 
b) De fabrikant moet ervoor zorgen dat de PBM’s de toegezegde bescherming daadwerkelijk 

bieden 
c) De fabrikant moet zorgen voor een verpakking die voldoet aan de CE-keuringseisen. 
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39 van 40  

Bij elektrisch lassen gebruiken we een goede laskap, die bescherming biedt tegen 
opspattende vonken. Waartegen biedt deze kap nog meer bescherming?  
a) Tegen ultraviolette en infrarode straling.
b) Tegen de vorming van stikstofoxiden 
c) Tegen de extreme hitte die ontstaat. 
 

 

40 van 40  

Wat betekent dit pictogram?  
 

 
a) Gehoorbescherming verplicht. 
b) Oorkoppen op en geen oorstopjes.
c) Hier gehoorbescherming ophalen.
 

 
 


