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1 Vraagtypen enkelvoudige meerkeuzevragen 

Hieronder vindt u voorbeelden van mogelijke soorten vragen die bij de enkelvoudige 

meerkeuzevragen kunnen worden gesteld op het examen IPMA-PMO.  

1.1 Standaardvragen 

 
Wat is de scope? 
a. De op te leveren resultaten met een beschrijving wat niet tot de scope behoort. 
b. De te realiseren effecten en baten van het project. 
c. Het totaal van de op te leveren producten, diensten en uit te voeren werkzaamheden. 
d. De te realiseren effecten en baten van het project. 

 

1.2 Ontbrekend woord 

 
Op het eind van de projectdefinitiefase wordt de/het …. voorgelegd aan de stuurgroep ter 
goedkeuring. 
a. Projectopdracht. 
b. Projectmanagementplan. 
c. Projectvoortgangsrapport. 
d. Fase-eindrapport. 

 

1.3 Negatieve geformuleerde vragen 

 
Welke van het volgende is GEEN doel van een project start-up workshop? 
a. Helderheid verkrijgen over scope, eisen en restricties. 
b. Draagvlak creëren bij de belanghebbenden (stakeholders). 
c. Het projectteam informeren en enthousiasmeren. 
d. Afspraak maken over de verdeling van de risico’s.  

 

1.4 Combinatievragen standaard 

 
De vertegenwoordiger van de leverancier in de stuurgroep is eindverantwoordelijk voor: 
1 Inzet mensen en middelen. 
2 Dat het op te leveren product op tijd en binnen budget wordt opgeleverd. 
3 Dat de projectborging voor de opdrachtgever wordt uitgevoerd. 
 
Welke van de bovenstaande stellingen zijn juist: 
a. Alleen 1 en 2. 
b. Alleen 2 en 3. 
c. Alleen 1 en 3. 
d. Alle stellingen. 
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1.5 Combinatievragen variant  

 
De vertegenwoordiger van de leverancier in de stuurgroep is eindverantwoordelijk voor: 
1 Dat het op te leveren product op tijd en binnen budget wordt opgeleverd. 
2 Dat de projectborging voor de opdrachtgever wordt uitgevoerd. 
 
Welke van de bovenstaande stellingen zijn juist: 
a. Alleen 1.  
b. Alleen 2.  
c. Beide stellingen. 
d. Geen van beide stellingen. 

 

 

Per examen zullen maximaal 5 negatief geformuleerde vragen en maximaal 5 combinatievragen 
worden opgenomen. De overige vragen zullen standaard vragen of vragen met een ontbrekend woord 
zijn. 


