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Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als 
doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen 
worden één keer per jaar gecontroleerd op juistheid en relevantie. 

Examenopgaven Basisveiligheid  
 
 
Evenementcode:   proefexamen  
 
 
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 een werknemer het werk onderbreken?  
a) Alleen met toestemming van zijn werkgever. 
b) Als er ernstig en onmiddellijk gevaar dreigt voor mensen.
c) Als de Arbo-dienst daar opdracht voor geeft. 
 

 

3 van 40  

Wat is een specifieke taak van de Arbo-dienst?  
a) Het uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
b) Het opleggen van boetes in geval van slecht Arbo-beleid. 
c) Het bijhouden van een ongevalregister per bedrijf. 
 

 

4 van 40  

Wat is juist?  
a) Een risico is de kans dat een bepaald ongewenst gevolg/effect zich zal voordoen. 
b) Een risico is het aantal keren dat een ongewenst gevolg zich heeft voorgedaan. 
c) Een risico is niet te bepalen omdat het onbekend is. 
 

 

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) Vervuilde lucht in de ruimte waarin we werken.
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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 is een voorbeeld van een onveilige handeling?  
a) Ondeugdelijk elektrisch gereedschap gebruiken.
b) Een niet-afgeschermde vloeropening. 
c) Veel rommel en gereedschap in een werkruimte.
 

 

8 van 40  

Waar moet u bijna-ongevallen melden?  
a) Bij uw chef. 
b) Bij de Arbo-dienst. 
c) Bij de Arbeidsinspectie. 
 

 

9 van 40  

Wat wordt verstaan onder 'maatregelen voorgeschreven door de verstrekkende afdeling'?  
a) De maatregelen die genomen moeten worden om milieuvriendelijk te werken. 
b) De maatregelen die genomen moeten worden om schoon te werken. 
c) De maatregelen die genomen moeten worden om veilig te werken. 
 

 

10 van 40  

Wat betekent het voor het werk als een werkvergunning aan de uitvoerenden wordt 
gegeven?  
a) De vergunninghouder kan direct aan de slag, de verantwoordelijkheid ligt bij de 

vergunningverstrekker. 
b) Het werk mag worden uitgevoerd als is voldaan aan alle voorwaarden die zijn vermeld op 

de werkvergunning. 
c) Het werk is ongevaarlijk zolang de vergunningaanvrager toezicht houdt. 
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11 van 40  

Welke bronmaatregel kunnen we nemen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te 
voorkomen?  

a) De werknemers opleiden of trainen. 
b) Het toepassen van ventilatie. 
c) Grondstof in tabletvorm in plaats van in poedervorm.
 

 

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 gevaar van een te hoog zuurstofgehalte in uw werkomgeving?  
a) Een te hoog zuurstofgehalte verstoort de ademhaling. 
b) Een te hoog zuurstofgehalte veroorzaakt ozonvorming. 
c) Een te hoog zuurstofgehalte verhoogt het risico van brand en explosie. 
 

 

14 van 40  

Waaraan kunnen we op het etiket zien welke risico's aanwezig zijn bij een gevaarlijk 
product?  
a) Aan S-zinnen. 
b) Aan R-zinnen. 
c) Aan M-zinnen. 
 

 

15 van 40  

Wat geeft het gele vlak van de gevarendiamant aan?  
a) Instabiliteit. 
b) Brandgevaar. 
c) Stralingsgevaar. 
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16 van 40  

Hoe noemt men vloeistoffen met een vlampunt lager dan 0°C?  
a) Zeer licht ontvlambaar. 
b) Brandbaar. 
c) Ontvlambaar. 
 

 

17 van 40  

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

 

18 van 40  

Welk blusmiddel moet u gebruiken als u de zuurstof wilt afsluiten?  
a) Koolzuursneeuw. 
b) Poeder. 
c) Schuim. 
 

 

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. 
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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  

Wanneer moet bij werkzaamheden in een besloten ruimte een persoon buiten de wacht 
houden?  
a) Altijd. 
b) Nooit. 
c) Wanneer er iemand gaat lassen. 
 

 

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. 
 

 

24 van 40  

Welke beveiliging is verplicht op een tafelcirkelzaag die gebruikt wordt op de bouwplaats?  
a) Een spouwmes. 
b) Een stofafzuiging. 
c) Een geluiddemper.
 

 

25 van 40  

Mag u de steel van een moersleutel/slagsleutel verlengen?  
a) Nee, deze mag nooit worden verlengd. 
b) Ja, deze steel mag altijd worden verlengd. 
c) Ja, dat mag. Maar nooit meer dan 2x de lengte van de steel.
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26 van 40  

Bij het werken met pneumatisch gereedschap ontstaan vaak trillingen. Hoe kunt u de 
ongewenste effecten van deze trillingen verminderen?  
a) Door regelmatig onderhoud te plegen aan het gereedschap. 
b) Door alleen te werken met goedgekeurd pneumatisch gereedschap.
c) Door regelmatig het werk te onderbreken. 
 

 

27 van 40  

Wanneer mogen er geen hijswerkzaamheden meer plaatsvinden?  
a) Vanaf windkracht 4.
b) Vanaf windkracht 5.
c) Vanaf windkracht 6.
 

 

28 van 40  

Wat is een hijsgereedschap?  
a) Een leng. 
b) Een spanband. 
c) Een harnasgordel. 
 

 

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. 
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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.
 

 

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  

Is er verschil in het effect op het menselijk lichaam tussen wisselspanning en gelijkspanning?  
a) Nee, het effect op het menselijk lichaam is precies hetzelfde. 
b) Ja, wisselspanning heeft een groter effect op het menselijk lichaam.
c) Ja, gelijkspanning heeft een groter effect op het menselijk lichaam. 
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36 van 40  

Mag een ondeskundig persoon, met toestemming van een deskundige, werken aan onder 
spanning staande elektrische installaties?  
a) Neen, nooit. 
b) Ja, mits men ouder is dan 21 jaar. 
c) Ja, alleen als de deskundige constant geraadpleegd kan worden.
 

 

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  

Wie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en het vervangen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen?  
a) De werknemer. 
b) De werkgever. 
c) De Arbo-dienst. 
 

 

39 van 40  

Als de omgevingslucht niet kan worden gebruikt, wat moet u dan als adembescherming 
gebruiken?  
a) Een verseluchtmasker of persluchtmasker. 
b) Een volgelaatsmasker met een verwisselbare filterbus.
c) Een halfgelaatsmasker met een verwisselbare filterbus.
 

 

40 van 40  

Wat moet u doen met een valbeveiligingsapparaat dat een val heeft gestuit?  
a) De werking van het valbeveiligingsapparaat laten keuren door een deskundige. 
b) Het valbeveilgingsapparaat vernietigen en door een nieuwe vervangen. 
c) De lijn of staalkabel vernietigen en door een nieuwe vervangen. 
 

 


