Proefexamen Veilig en Gezond Werken in Vastgoed
Stichting SABV

S A BV

stichting algemene basisvaardigheden

Dit proefexamen bestaat uit 10 vragen (het echte examen uit 25 vragen).
De waardering per vraag is voor dit proefexamen 1 punt. Minimale score voor slagen is 7,0 punten.
In deze proeftoets kijk je de vragen zelf na. Vul de antwoorden in en toets enter.
Voor het nakijken van de vraag kan er op het blauwe pijltje onder de vraag geklikt worden.

1. Een pand heeft als bouwjaar 1998. Is het voor een verbouwing nodig om na te gaan of zich
asbest in het pand bevindt? Waarom?

2. Het Bouwbesluit heeft als doel:
de veiligheid van werknemers in een bedrijf te waarborgen
de aan- en afvoer van bouw- en sloopmaterialen goed te regelen
veilige panden

3. In een pand wordt hout als afwerkmateriaal gebruik. Welke type brandblusser is geschikt om
brandend hout te blussen?
Type A
Type B
Type C

4. Het volgende pictogram staat op een verpakking wat betekent dit?

5. Vanaf welke hoeveelheid dB aan geluid is een werknemer verplicht om gehoorbescherming te
dragen?
80 dB
85 dB
88 dB
90 dB

6. Vanaf welke hoogte wordt er in de wet gesproken van werken op hoogte?
1,5 meter
1,8 meter
2,0 meter
2,5 meter
7. Noem twee taken van een bedrijfshulpverlener:

8. Zet de stappen uit de Arbeidshygiënische strategie in de juiste volgorde:
	bronbestrijding, collectieve maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, individuele
maatregelen
	bronbestrijding, persoonlijke beschermingsmiddelen, collectieve maatregelen, individuele
maatregelen
	bronbestrijding, collectieve maatregelen, individuele maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

9. Arbo-veiligheid is het voorkomen van bedrijfsongevallen. Arbo-gezondheid gaat over het voorkomen van beroepsziekten. Waardoor vallen jaarlijks meer slachtoffers: door bedrijfsongevallen
of beroepsziekten?
Bedrijfsongevallen
Beroepsziekten
Er zijn ongeveer evenveel slachtoffers door bedrijfsongevallen als door beroepsziekten
10. Wat is de juiste volgorde ten aanzien van brandveiligheid?
blussen, ontruiming, alarmering, preventie
preventie, alarmering, blussen, ontruiming
preventie, alarmering, ontruiming, blussen

