Voorbeeldvragen

R i j b e w i j s Va k b e k w a a m h e i d 1

Verkeer:
1. In een bocht verhoogt u de snelheid.
Wat gebeurt er met de centrifugaalkracht?
A. Die wordt kleiner
B. Die wordt groter
C. Die blijft gelijk
2. Aan welke zijde van de rijbaan treft u witte reflectoren aan?
A. Alleen de linkerzijde
B. Alleen de rechterzijde
C. De linker- en de rechterzijde
3. Waar moet u rekening mee houden als u de autosnelweg verlaat?
A. Alle uitvoegstroken hebben dezelfde lengte
B. De snelheid dient zoveel mogelijk op de uitrijstrook te worden verminderd
C. De snelheid dient zoveel mogelijk op de doorgaande rijbaan te worden verminderd
4. U heeft de laagstaande zon in de rug.
Wat moet u doen om de zichtbaarheid van uw voertuig te verhogen?
A. Stadslichten ontsteken
B. Dimlichten ontsteken
C. Groot licht ontsteken
5. Wanneer is het rijden met groot licht verboden?
A. Alleen bij het tegenkomen van andere weggebruikers
B. Alleen bij het op korte afstand volgen van andere voertuigen
C. Bij het tegenkomen van andere weggebruikers en het op korte afstand
volgen van een ander voertuig
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Techniek:
1. Wat is de functie van de brandstofinspuitpomp?
A. De brandstof op het juiste moment naar een verstuiver persen
B. De brandstof vanuit de tank in het systeem persen
C. De brandstofdruk regelen in het systeem
2. Wat gebeurt er in een verstuiverleiding?
A. De brandstof wordt van de brandstofinspuitpomp naar de verstuiver gevoerd
B. De overtollige brandstof van de verstuiver wordt retour naar de brandstoftank
gevoerd
C. De overtollige brandstof van de brandstofinspuitpomp wordt retour naar
de brandstoftank gevoerd
3. Wat is een taak van het motormanagementsysteem?
A. Het onderhoud van de motor beheren
B. In het koelsysteem de druk regelen
C. De brandstofinspuiting aansturen
4. Wat is de functie van de overdrukdop van het motorkoelsysteem?
A. Het kookpunt van de koelvloeistof verhogen
B. De radiator beschermen tegen corrosie
C. Het verlies van koelvloeistof voorkomen
5. Wat is de functie van de radiateur?
Door rijwind koelen van de
A. intercooler
B. turbocompressor
C. koelvloeistof
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Goederenvervoer:
1. Een chauffeur levert een TV onder rembours af. De geadresseerde kan niet contant betalen.
Wat moet de chauffeur doen?
A. De chauffeur vraagt zijn werkgever om instructies
B. De chauffeur levert de TV niet af en neemt deze weer mee terug
C. De chauffeur levert de TV af en schrijft op de vrachtbrief dat de TV niet betaald is
2. Wie moet volgens de Algemene Vervoerscondities (AVC) de belading en stuwing controleren?
A. De afzender
B. De expediteur
C. De chauffeur
3. Een chauffeur wil een normale dagelijkse rusttijd opsplitsen in twee perioden.
Hoe moet de chauffeur dit doen?
Binnen een periode van 24 uur
A. eerst 9 uur en dan 3 uur
B. eerst 3 uur en dan 9 uur
C. A en B zijn beide toegestaan
4. Geldt het Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATB vervoer) ook in het buitenland?
A. Ja, als de chauffeur zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in
het buitenland verricht
B. Nee, deze regeling geldt niet in het buitenland
C. Ja, als de chauffeur van zijn werkzaamheden daar een aantekening maakt
5. Welke hulpmiddelen worden gebruikt om een graafmachine op een dieplader vast te zetten?
A. Kettingen
B. Keggen
C. Rongen
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Personenvervoer:
1. Hoe heet de vergunning die nodig is om openbaar vervoer en besloten
busvervoer te verrichten?
A. Vergunning Personenvervoer per bus
B. Vergunning Collectief Personenvervoer
C. Vergunning voor openbaar en besloten busvervoer

2. Welke vorm van vervoer noemt men cabotagevervoer?
A. Vervoer door een in Nederland gevestigde onderneming tussen twee plaatsen
in een ander EU-land
B. Vervoer tussen twee in Nederland gelegen plaatsen via Duitsland of België
C. Vervoer door een in Nederland gevestigde onderneming tussen twee plaatsen
buiten de Europese Unie via een EU-lidstaat

3. Op een rit zijn de KNV-busvervoer voorwaarden van toepassing.
Waar moet een ontevreden reiziger zijn klacht over de rit indienen?
A. Bij de vervoerder
B. Bij het reisbureau
C. Bij de touroperator

4. Een Nederlandse buschauffeur neemt zijn wekelijkse rust in het buitenland.
Hij heeft inmiddels 20 uur gerust.
Hoelang moet deze rust nog minimaal duren?
A. 4 uur
B. 8 uur
C. 12 uur
5. Welke voertuigen moeten voorzien zijn van een tachograaf?
A. Alleen touringcars
B. Alle bussen
C. Alle bussen, behalve de bussen in het geregeld vervoer over
een traject van minder dan 50 kilometer
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