
1 van 60 

Hoe kan de werkgever het welzijn van de werknemer waarborgen? 
a) Door een werknemer invloed te laten uitoefenen op eigen werkzaamheden. 

b) Door een werknemer regelmatig aaneensluitend enkele vrije dagen te laten opnemen. 

c) Door regelmatig een werkbespreking met de werknemer te houden. 

2 van 60 

Wat is risico-evaluatie (RE)? 
a) Aandachtspunten verzamelen/maatregelen vaststellen tegen risico's. 

b) Evalueren met leidinggevenden aan het eind van het werk. 

c) Overleggen en vastleggen van mogelijke gevaren op de werkvloer. 

··-------·--------------------------

3 van 60 

Wie nemen deel aan het overleg van de ondernemingsráad? 
a) De werkgever en alle werknemers. 

b) De werkgever en een vertegenwoordiging van de werknemers. 

c) Leidinggevenden en de medewerkers van hun afdeling 

4 van 60 

Welke bewering over toezichthoudende taken in het kader van de Arbo-wet is juist? 
a) De werkgever kan alleen toezichthoudende taken delegeren aan werknemers die in 

leidinggevende functies zitten. 
b) De werkgever kan meerdere werknemers met dezelfde toezichthoudende taak mondeling 

met taken belasten. 

c) De werkgever moet aan de werknemer met toezichthoudende taken de juiste middelen en 
bevoegdheden verlenen. 

---~·--··---------------------------------
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5 van 60 

Bij samenwerking van meerdere aannemers op een groot project is besloten dat een van de 
aannemers het toezicht houdt, de middelen verstrekt en de aanwijzingen geeft. Waarvoor is 
deze aannemer verantwoordelijk? 

a) Voor de hierboven genoemde taken. 

b) Voor de veiligheidsopleidingen van al het aanwezige personeel. 

c) Voor naleving van de Arbo-wetverplichtingen. 

~----~----------------------------------------------------------

6 van 60 

Op grond van welke wet kan de Arbeidsinspectie het gebruik van bepaalde stoffen 
verbieden? 

a) Op grond van de Wet chemische afvalstoffen. 

b) Op grond van de Wet milieubeheer. 

c) Op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen. 

7 van 60 

Door wie worden de Europese richtlijnen op het gebied van VG & M vastgesteld? 

a) Door het Internationale Gerechtshof 

b) Door de Veiligheidsraad 

c) Door de Europese Raad 

8 van 60 

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. 

9 van 60 

Wat zijn kenmerken van een ongevallenonderzoek? 

a) Onderzoek op de plaats van het ongeval- onderzoek bij de betrokkenen thuis- analyse. 

b) Veiligstellen van bewijsmateriaal- analyse- eindrapport. 

c) Melden van een ongeval- veiligstellen van bewijsmateriaal- onderzoek op de plaats van 
het ongeval. 
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10 van 60 

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 

11 van 60 

Hoe kan een leidinggevende het succes van veilig gedrag vergroten? 
a) Door in overleg de te verstrekken persoonlijke beschermingsmiddelen te beperken. 

b) Door positieve medewerking van al de medewerkers te eisen. 

c) Door regelmatig en op een positieve manier veiligheidsonderwerpen te bespreken. 

12 van 60 

Wat is belangrijk bij veiligheidsobservaties? 
a) Veiligheidsobservaties moeten worden uitgevoerd door drie of meer personen. 

b) Veiligheidsobservaties moeten we dicht bij de te observeren personen uitvoeren. 

c) Bij veiligheidsobservaties moeten we gericht de veiligheidsaspecten bekijken . 

..... ~ .. - ..... --·---·-------------------------------
13 van 60 

Waar moet u op letten bij het organiseren van een toolboxmeeting? 
a) Nodig nooit meer dan 8 deelnemers uit. 

b) Beperk u tot één hoofdonderwerp. 

c) Nodig voor de bijeenkomst ook de directie uit. 

14 van 60 

Hoe kunt u een tooiboxmeeting verpersoonlijken? 
a) Door herkenbare onderwerpen te bespreken. 

b) Door iedere deelnemer persoonlijk uit te nodigen. 

c) Door meerdere onderwerpen middels fotomateriaal te tonen. 
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15 van 60 

Waarop kunnen algemene veiligheidsregels betrekking hebben? 

a) Het verlenen van vergunningen. 

b) Het scheiden van afval. 

c) Het vaststellen van een maximumleeftijdsgrens. 

16 van 60 

Wat is correct? 
a) Er bestaat maar één soort werkvergunning voor alle werkzaamheden. 

b) Als we een werkvergunning hebben, kan er geen gevaar meer optreden. 

c) De ontvanger van de werkvergunning moet zich op de hoogte stellen over de inhoud van 
de vergunning. 

______ , _______________________________ _ 
17 van 60 

Voor welke werkzaamheden hebben we een aanvullende specifieke werkvergunning nodig? 

a) Voor het werken met hogedrukspuiten. 

b) Voor graafwerkzaamheden. 

c) Voor werkzaamheden bij lage temperaturen. 

18 van 60 

Is de werkplekomgeving van invloed op de risico's van het werk? 
a) Alleen bij werkzaamheden in de open lucht. 

b) Ja. 
c) Nee. 

19 van 60 

Wat maakt deel uit van een technische werkvoorbereiding? 

a) Het bepalen van de vluchtwegen. 

b) Het vaststellen van de veiligste werkmethode. 

c) Het opstellen van een tijdsplanning voor het totale karwei. 
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20 van 60 

Met wie moet een taak-risico-analyse doorgesproken worden? 
a) Met alle leidinggevenden van het betreffende project. 

b) Met iedereen die bij de uitvoering van het project betrokken is. 

c) Met de veiligheidsdeskundige van de Arbo-dienst. 

21 van 60 

Wat dient een leidinggevende te doen als er tijdens het werk nieuwe risico's ontstaan? 
a) Alle werkzaamheden onmiddellijk stilleggen en overleggen met de directie. 

b) Een veiligheidsdeskundige inschakelen en de arbeidsinspectie inschakelen. 

c) De taak-risico-analyse bijstellen met alle betrokken medewerkers. 

--·------·------------------------------

22 van 60 

Wat maakt deel uit van een bedrijfsnoodplan? 
a) Een geldige milieuvergunning. 

b) Een inspectierapport van de Arbeidsinspectie. 

c) De beschikbare hulpbronnen. 

23 van 60 

Wie mag verklaren dat een incident beëindigd is? 
a) Alleen de werkgever. 

b) De persoon die het incident heeft gemeld. 

c) De gemachtigde die is benoemd in het bedrijfsnoodplan. 

24 van 60 

Wat is een taak van de bedrijfshulpverlening? 
a) Het personeel trainen. 

b) Milieuadviezen geven. 

c) De kans op slachtoffers en schade beperken. 

'm~-·-·-·-------------------------------

VOL VCA proefexamen 
Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en is hiervoor vrijelijk te gebruiken. Auteursrechten 
berusten bij de VCA Examenbank. 

pagina 6 van 14 



25 van 60 

Waardoor wordt bij geluid de toonhoogte bepaald? 
a) Door het aantal trillingen per seconde. 

b) Door de luchtdruk. 

c) Door de gevoeligheid van het menselijk oor. 

26 van 60 

Welke vuistregel kun je gebruiken om in te schatten wanneer het geluidsniveau schadelijk 
is? 
a) Het niveau is schadelijk als er geen gesprek meer gevoerd kan worden zonder je stem te 

verheffen op een afstand van 1 meter. 

b) Het niveau is schadelijk als er geen gesprek meer gevoerd kan worden zonder je stem te 
verheffen op een afstand van 1 ,5 meter. 

c) Het niveau is schadelijk als er geen gesprek meer gevoerd kan worden zonder je stem te 
verheffen op een afstand van 2 meter. 

27 van 60 

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

b) Kokosmatten. 

c) Rubbermatten. 

28 van 60 

Hoe kunt u gewond raken door elektriciteit? 
a) Door een vlamboog tijdens kortsluiting. 

b) Door het aanraken van een geïsoleerde stroomvoerende geleider. 

c) Door het verwisselen van de+ en de- bij wisselspanning. 

29 van 60 

Waardoor kan statische elektriciteit ontstaan? 
a) Contact met de aarde tijdens installatiewerkzaamheden. 

b) Fouten in een elektrische installatie. 

c) Opstijgende gas- en dampbellen die turbulentie veroorzaken. 
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30 van 60 

Welke bewering over keramiek is juist? 
a) Keramiek is een goede geleider voor elektriciteit. 

b) Keramiek isoleert elektriciteit zeer goed. 

c) Keramiek mag niet in elektrotechnische apparatuur worden toegepast. 

31 van 60 

Welke maatregelen kunnen we nemen om besmetting door natuurlijke radioactiviteit te 
voorkomen? 
a) Het inzetten van goed opgeleide werknemers, een stralingsdeskundige en het dragen van 

thermische kleding. 

b) Het afzetten van de werkplek, het slechts gedurende korte tijd werken in de omgeving van 
de stralingsbron en het gebruiken van antistatisch gereedschap. 

c) Het afzetten van de werkplek, het dragen van beschermende kleding, het voorkomen van 
stofverspreidende werkzaamheden en het afdekken van vloeren met folie. 

·-"----·-------------------------------

32 van 60 

Wat kan een gevolg voor de gezondheid zijn van werken met astbest? 
a) Long- en buikvliesaandoeningen. 

b) Spieraandoeningen. 

c) Stralingsziekten. 

33 van 60 

Wat moet u doen wanneer u op de werkplek 'asbest verdacht' materiaal aantreft? 
a) U moet door een onafhankelijk laboratorium vast laten stellen of het om asbest gaat. 

b) U moet de Arbeidsinspectie onmiddellijk uitnodigen voor een inspectie. 

c) U moet een gespecialiseerd bedrijf de opdracht geven het materiaal te verwijderen. 
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34 van 60 

Waarom mag u uw handen nooit met oplosmiddelen wassen? 
a) Omdat dan via de ademshalingorganen een schadelijke stof het lichaam binnendringt. 

b) Omdat dan uw huid ontvet wordt, waardoor er open wonden ontstaan. 

c) Omdat dan een schadelijke stof via de huid het lichaam binnendringt. 

35 van 60 

Wanneer ontstaat een chronische vergiftiging? 
a) Na langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan een giftige stof. 

b) Vrij snel tijdens, of direct na een kortstondige blootstelling aan een giftige stof. 

c) Na een kortstondige blootstelling aan een giftige stof met een hoge concentratie. 

36 van 60 

Hoe kan toch gewerkt worden in ruimten met onvoldoende zuurstof? 
a) Door een zuurstoffles mee te nemen. 

b) Door te zorgen dat geen zuurstof kan ontsnappen. 

c) Door de ruimte (mechanisch) te beluchten. 

37 van 60 

Hoe noemen we vloeistoffen met een vlampunt tussen 21 oe en 55aC? 
a) Licht ontvlambaar. 

b) Brandbaar. 

c) Ontvlambaar. 

38 van 60 

Welk soort brand blussen we met een blusmiddel met vermelding B+C? 
a) Vloeistoffen. 

b) Gassen. 

c) Vloeistoffen en gassen. 

-~-~"·--.. ·-··~--------------------------------
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39 van 60 

Wat betekent onderstaand symbool op een oranje bord? 

a) De stof is milieugevaarlijk. 

b) De stof is gemakkelijk ontplofbaar. 

c) De stof kan kanker verwekken. 

40 van 60 

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. 

41 van 60 

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 MAG-waarde snel kan worden bereikt. 

42 van 60 

Hoeveel personen moeten er minimaal aanwezig zijn om werkzaamheden in besloten 
ruimten te mogen uitvoeren? 
a) Eén persoon. 

b) Twee personen. 

c) Drie personen. 
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43 van 60 

Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet u standaard dragen in een besloten ruimte? 
a) Gehoorbescherming. 

b) Een veiligheidsbril. 

c) Onafhankelijke adembescherming. 

44 van 60 

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. 

-------------------------------------------------------------------------
45 van 60 

Wat is een eis bij het werken met een vast opgestelde slijpmachine? 
a) De beschermkap moet de slijpsteen voor minstens 75°/o van de omtrek overdekken. 

b) De afstand tussen de steenomtrek en de beschermkap moet minimaal6 mm zijn. 

c) Het verplicht aanwezige beschermruitje moet altijd gebruikt worden. 

46 van 60 

Aan welke eisen moet een hamer voldoen zodat u er veilig mee kunt werken? 
a) De steel moet gemaakt zijn van kunststof. 

b) De hamer moet geïsoleerd zijn. 
c) De kop moet gaaf zijn. 

47 van 60 

Bij wisselspanning kennen we een maximale veilige spanning. Hoe groot is deze maximale 
veilige spanning? 
a) 42 volt. 

b) 50 volt. 

c) 100 volt. 
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48 van 60 

Wat zijn staalkabels? 
a) Kabels met een taaie kern met daaromheen gevlochten staal. 

b) Kabels met een stalen kern met daaromheen gevlochten canvas. 

c) Kabels met een stalen kern met daaromheen een plastic coating. 

49 van 60 

Hoe kunt u de belasting bij tilwerkzaamheden beperken? 
a) Door altijd vanuit dezelfde houding te tillen. 

b) Door hulpmiddelen te gebruiken. 

c) Door het werktempo te verhogen. 

50 van 60 

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 ne~es en de doorgangen vrij. 

51 van 60 

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 

52 van 60 

Waar moet u voor zorgen als u een ladder veilig wilt opstellen? 
a) De ladder moet een opstelhoek hebben van meer dan 85 graden. 

b) De ladder moet op een stevige, vlakke ondergrond staan. 

c) De ladder moet boven minimaal 0,5 meter uitsteken om op- of af te stappen. 
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53 van 60 

Wat is het doel van een steigerkaart? 
a) Een steigerkaart geeft een overzicht van de soorten steigers 

b) Een steigerkaart geeft aan of de steiger betreden mag worden of niet 

c) Een steigerkaart geeft aan van welk materiaal de steigerdelen zijn gemaakt 

54 van 60 

Op een schuin dak van golfplaten maakt u gebruik van? 
a) Loopplanken. 

b) Kunststof folie. 

c) Steigers. 

55 van 60 

Wat is de maximaal toegestane luchtsnelheid in de zomer? 
a) 0,15 meter per seconde. 

b) 0,20 meter per seconde. 

c) 0,25 meter per seconde. 

56 van 60 

Wat is statische belasting? 
a) Belasting veroorzaakt door het contactoppervlak van het lichaam met een last. 

b) Belasting door het voortdurend aanspannen van spieren. 

c) Belasting veroorzaakt door achtereenvolgens aanspannen en ontspannen van spieren. 

57 van 60 

Wanneer moeten we persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken? 
a) We moeten ze alleen gebruiken, als ze het werk niet hinderen. 

b) We moeten ze gebruiken, wanneer we de gevaren niet bij de bron kunnen wegnemen, 
isoleren of afschermen. 

c) We moeten ze gebruiken, als alles beveiligd is door voldoende collectieve 
beschermingsmiddelen. 
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58 van 60 

Wanneer is een werkgever verplicht gehoorbeschermermingsmiddelen te verstrekken? 
a) Boven 80 dB(A). 

b) Boven 85 dB(A). 

c) Boven 90 dB(A). 

59 van 60 

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. 

60 van 60 

Op een fabrieksterrein geeft een bord aan dat u een helm moet dragen. Wat voor soort bord 
is dat? 
a) Een gebodsbord. 

b) Een verbodsbord. 

c) Een waarschuwingsbord. 
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