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Vraag 1 

1. CROW 

1.2 Nulpuntinrichting 

1.2.1 Kent de definitie van een waarschuwingshek zoals beschreven CROW-publicatie “96A en 

96B”. 

Vraag:  Waar bestaat een waarschuwingshek uit? 

A. Twee verticaal geplaatste planken met rood-wit geblokte afbeelding.  

B. Twee horizontaal geplaatste planken met rood-wit geblokte afbeelding. 

C. Twee schuin geplaatste planken met rood-wit geblokte afbeelding. 

 

Vraag 2 

1. CROW 

1.3 Langsafzetting 

1.3.1 Weet dat een langsafzetting kan bestaan uit een voertuigkerende barrier, geleidebakens of 

verkeerskegels. 

Vraag:  Waar kan een langsafzetting uit bestaan? 

A. Een waarschuwingshek. 

B. Een botsabsorber. 

C. Geleidebakens. 

 

Vraag 3 

1. CROW 

1.4 Inleidende ruimte 

1.4.1 Kent de functies van de inleidende ruimte zoals beschreven in hoofdstuk 5.2 van CROW-

publicatie 96b. 

Vraag: Wat is de belangrijkste functie van een inleidende ruimte bij een verkeersmaatregel? 

A. Het informeren van de weggebruiker over de werkzaamden. 

B. Het veilig kunnen invoegen bij een werkvak voor het werkverkeer. 

C. Het beschermen van de werkers aan de weg. 

 

Vraag 4 

1. CROW 

1.4 Inleidende ruimte 

1.4.1 Kent het doel van de Andreas strips zoals beschreven in hoofdstuk 5.4.4 van CROW 96b. 

Vraag: Wat is het doel van Andreas strips voor weggebruikers? 

A. Visueel waarschuwen voor een afzetting. 

B. Voelbaar waarschuwen voor een afzetting. 

C. Zowel visueel als voelbaar waarschuwen voor een afzetting. 

 

Vraag 5 

1. CROW 

1.7 Verkeersruimte 

1.7.1 Kent de definitie verkeersruimte en obstakelvrees. 

Vraag: Wat wordt bedoeld met de verkeersruimte bij wegwerkzaamheden? 

A. De ruimte tussen de obstakels en de rijstrook. 

B. De ruimte tussen de werkruimte en de langsafzetting.  

C. De ruimte op de rijbaan die naast het werkvak overblijft voor het verkeer. 
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Vraag 6 

2. Verkeerswetgeving 

2.1 Wegenverkeerswet 

2.1.1 Kent het kapstok artikel 5 uit de wegenverkeerswet. 

Vraag:  Wat wordt bedoeld met het Kapstok-artikel 5 uit de Wegenverkeerswet? 

A. Verbod om zich gevaarlijk op de weg te gedragen. 

B. Verbod om zonder rijbewijs een voertuig te besturen. 

C. Verbod om bij meer dan 220 microgram alcohol een voertuig te besturen. 

 

Vraag 7 

2. Verkeerswetgeving. 

2.4 Regeling optische en geluidssignalen. 

2.4.2 Weet wanneer en hoe het zwaailicht gebruikt dienst te worden zoals beschreven in paragraaf 

3.7.2 en 3.7.3 van CROW 96a. 

Vraag: In welk nachtelijke situatie is het alleen toegestaan een geel zwaailicht op een werkvoertuig te 

gebruiken? 

A. Bij stilstand op de rijbaan. 

B. Bij een rijdende afzetting (niet op- of afbouw). 

C. Bij het in- en uitrijden van een werkvak. 

 

Vraag 8 

4. Veiligheid en Risico’s 

4.1 Risico’s bij wegwerken. 

4.1.1 Kan een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uitvoeren. 

Vraag: Wat moet je doen bij een LMRA.? 

A. Achteraf bekijken op je werkplek hoe je veiliger had kunnen werken.  

B. Direct voordat je gaat beginnen op je werkplek kijken of je veilig kunt werken.  

C. Lang van te voren kijken op je werkplek of je daar veilig kunt werken. 

 

Vraag 9 

6. Plaatsen en verwijderen 

6.4 Praktisch 

6.4.2 Weet dat het afdraaien van de bebording het zodanig verdraaien van de borden is, dat deze 

niet meer leesbaar en herkenbaar zijn voor de weggebruikers. 

Vraag: Je moet overdag borden plaatsen t.b.v. verkeersmaatregelen. Echter de maatregelen zijn pas ’s-

nachts van kracht. Op welke manier plaats je deze borden? 

A. De borden worden in de berm neergelegd, zodat ze niet opvallen. 

B. De borden worden gedraaid geplaatst zodat deze niet herkenbaar.   

C. De borden worden in zijn geheel afgedekt met reflecterende gele folie. 

 

Vraag 10 

7. Omleiden en Spoorwegovergangen 

7.2 Spoorwegovergangen 

7.2.1 Kent de risico’s voor de wegwerker bij het werken nabij het spoor, namelijk aanrijdgevaar 

door treinen en electrocutiegevaar (hoofdstuk 11.4 CROW 96b). 

Vraag: Wat zijn de extra risico’s bij het werken in de buurt van spoorwegovergangen? 

A. Aanrijdgevaar door de weggebruikers. 

B. Gehoorbeschadiging bij de wegwerkers door de langsrijdende treinen. 

C. Aanrijd- en elektrocutiegevaar door de trein en de bovenleiding. 


