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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Met welke letter wordt de spanning aangegeven? 
A I 
B P 
C R 
D U 
 

1p  2 Bij het aanleggen van een elektrische installatie is het belangrijk dat de werknemer veilig 
werkt. 
Onder welke wet valt het veilig werken door werknemers? 
A de Arbo-wet 
B de milieuwetgeving 
C de warenwet 
D het Bouwbesluit 
 

1p  3 Welke letter geeft de periodetijd bij een wisselspanning aan?  
A f 
B P 
C s 
D T 
 
 

 
 

1p  4 Welk soort lamp/armatuur is afgebeeld op bovenstaande foto? 
A een bull's eye 
B een waterdichte handlamp 
C een waterdicht hoekarmatuur 
D een waterdicht TL-armatuur 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
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1p  5 Welk soort kabeldoos is afgebeeld op bovenstaande foto? 
A een kabeldoos met blindnippels 
B een kabeldoos met doordruktule 
C een kabeldoos met wartels 
D een kabeldoos met wurgnippels 
 

1p  6 Hoe wordt de draairichting van een draaistroommotor omgekeerd?  
A door twee fasedraden te verwisselen 
B door drie fasedraden te verwisselen 
C door de fasedraad en de nuldraad te verwisselen 
D door de fasedraad en de beschermingsleiding te verwisselen 
 

1p  7 Hoe kan de draairichting van een motor vastgesteld worden?  
A door naar de as van de motor te kijken 
B door naar het aansluitkastje te kijken 
C door naar het achterschild van de motor te kijken 
D door naar het motorhuis te kijken 
 

1p  8 Voor welke grootheid moeten toestellen geschikt zijn als ze parallel worden aangesloten? 
A voor dezelfde spanning 
B voor dezelfde stroom 
C voor dezelfde weerstand 
D voor hetzelfde vermogen 
 

1p  9 Wat is een andere benaming voor Ohmmeter?  
A Galvanometer 
B universeelmeter 
C Wattmeter 
D weerstandmeter 
 

1p  10 Welk meetinstrument maakt wisselspanningen zichtbaar? 
A een oscilloscoop 
B een universeelmeter 
C een Voltmeter 
D een Wattmeter 
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Kooktoestel 
In het onderstaande schema staan twee elementen van een kooktoestel in serie 
geschakeld. De weerstanden van de elementen zijn R1 = 9 Ω en R2 = 14 Ω. 
De vragen 11 tot en met 14 gaan over dit onderwerp. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1p  11 Hoe groot is de totale weerstand (Rt) in het bovenstaande schema? 
A   0,64 Ω 
B   1,55 Ω 
C   5      Ω 
D 23      Ω 
 

1p  12 Hoe groot is de stroom (I) in het bovenstaande schema? 
A     5 A 
B   10 A 
C   23 A 
D 230 A 
 

1p  13 Waaruit bestaat de stroomkring in het bovenstaande schema?  
A uit een spanningsbron en een batterij 
B uit een spanningsbron en verlichting 
C uit een spanningsbron en verwarmingstoestellen 
D uit een spanningsbron en weerstanden  
 

1p  14 Welke richting heeft de elektronenstroom in het bovenstaande schema?  
A de richting van het grootste aantal elektronen 
B van min naar plus 
C van plus naar min 
D verschillende richtingen

                                    +              - 

                      R1 = 9 Ω         R2 = 14 Ω   

            U = 230 V 
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1p  15 Welk hulpmiddel is op bovenstaande foto afgebeeld? 
A een aardband 
B een hoofdaardrail 
C een koppelstuk 
D een kroonstrip 
 

1p  16 Van welk materiaal kan een aardmat in de badkamervloer gemaakt zijn? 
A glasfiber 
B metaal 
C PVC 
D rubber 
 

1p  17 Met welke spanning wordt de isolatieweerstand van een huisinstallatie gemeten? 
A     10 V  
B     50 V  
C   500 V  
D 1000 V  
 

1p  18 In welke eenheid wordt de verlichtingssterkte uitgedrukt? 
A Candela/Watt 
B lumen 
C lumen/Watt 
D lux 
 
 

 
1p  19 Op het bovenstaande motorplaatje staat de internationale code voor de 

beschermingsgraad van elektrische apparaten.  
Welke internationale code is dit? 
A International Building (IB-code) 
B International Cooling  (IC-code) 
C International Mounting  (IM-code) 
D International Protection (IP-code) 
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1p  20 Welke van onderstaande lampen heeft het hoogste lichtrendement?  

A een fietslampje 
B een gloeilamp 
C een halogeenlamp 
D een TL-buis 
 

 
 

1p  21 Waarvoor zorgt het bovenstaande voorschakelapparaat (VSA) bij TL-buizen? 
A voor de ontsteekspanning en het begrenzen van de stroom 
B voor het branden van de gloeidraden en het begrenzen van de stroom 
C voor het ontsteken van de starter 
D voor het sluiten van de starter 
 

1p  22 Welke instantie keurt in Nederland elektrische materialen?  
A de arbeidsinspectie 
B de KEMA 
C de Uneto 
D het NNI 
 

1p  23 Hoe groot moet de isolatieweerstand tussen de geïsoleerde leidingen in een installatie 
minimaal zijn?  
A   1000 Ω/V  
B   2300 Ω/V 
C 10000 Ω/V 
D 23000 Ω/V 
 
 

 
 

1p  24 Bovenstaande afbeelding toont een passchroefsleutel. 
Van welk materiaal is de kleminrichting van een passchroefsleutel gemaakt?  
A aluminium 
B goud 
C vernikkeld messing 
D zilver 



300008-669o 7 ga naar de volgende pagina 

 
1p  25 Hoe wordt de spanning tussen de fasen L1 en L2 in een viergeleidernet genoemd?  

A de fasespanning 
B de lijnspanning 
C de netspanning 
D de nominale spanning 
 

1p  26 Hoe groot mag het spanningsverlies van de netspanning maximaal zijn?  
A 2 % 
B 3 % 
C 4 % 
D 5 % 
 

1p  27 Welke van onderstaande leidingen van koperdraad heeft de hoogste weerstand?  
A 100 m van 1,5 mm² 
B 200 m van 1,5 mm² 
C 100 m van 2,5 mm² 
D 200 m van 2,5 mm² 
 

1p  28 Een sinusvormige wisselspanning wordt gemeten met een Voltmeter.  
Hoe heet de gemeten waarde?  
A de effectieve waarde 
B de gemiddelde waarde 
C de maximale waarde 
D de topwaarde 
 

1p  29 In welk apparaat wordt de opgewekte warmte voor het grootste deel nuttig gebruikt? 
A in een CD-speler 
B in een computer 
C in een gloeilamp 
D in een wasmachine 
 

1p  30 Welke instantie geeft de bepalingen van de NEN 1010 uit?  
A de arbeidsinspectie 
B de werkgeversorganisatie 
C de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) 
D het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) 
 

1p  31 Welk systeem wordt meestal gebruikt om zwaardere kabels te bevestigen in industriële 
ruimten?  
A energiezuil  
B kabelladder 
C kabelschoenen 
D wandgoot 
 

1p  32 Welke schakelaar wordt ook wel universeelschakelaar genoemd?  
A een dubbelpolige schakelaar 
B een kruisschakelaar 
C een serieschakelaar 
D een wisselschakelaar 
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1p  33 Met welk hulpmiddel moet een kabelmes scherp gemaakt worden?  

A een slijpsteen 
B een vijl 
C een wetsteen 
D schuurpapier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  34 In het bovenstaande schema heeft iedere condensator een capaciteit van C = 60 µF. 
Welke waarde heeft de vervangingscapaciteit Cv van deze schakeling? 
A   20 µF 
B   50 µF 
C   90 µF 
D 180 µF 
 

1p  35 Kan een condensator gelijkstroom doorlaten?  
A ja, maar alleen tijdens het inschakelen 
B ja, maar alleen tijdens het uitschakelen 
C ja, tijdens het in- en uitschakelen 
D nee, dat kan een condensator niet 
 

1p  36 Wat geldt voor een condensator? 
A De stroom ijlt na op de spanning. 
B De stroom ijlt voor op de spanning. 
C De spanning ijlt voor op de stroom. 
D De spanning is in fase met de stroom. 
 

C3 

C2 

C1 
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1p  37 In welk van de bovenstaande schema’s zijn de spanningen en/of stromen juist 

weergegeven? 
A schema 1 
B schema 2 
C schema 3 
D schema 4  
 
 

1p  38 Bij elektrische apparaten kan sprake zijn van een ohmse, een capacitieve of een 
inductieve belasting. 
Welke invloed overheerst bij een inductieve belasting? 
A de invloed van de condensatoren 
B de invloed van de spoelen 
C de invloed van de weerstanden 
D de invloed van condensatoren en van weerstanden 
 

1p  39 Waarvoor zorgt het CENELEC (European Committee for Electrotechnical 
Standardization)? 
Voor het op elkaar afstemmen (harmoniseren) van 
A elektrotechnische voorschriften in Europa 
B elektrotechnische voorschriften in Nederland 
C KEMA-keuringen 
D VDE-keuringen in Europa 
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1p  40 Voor welk soort stroom is de bovenstaande draaispoelmeter zonder gelijkrichter geschikt? 
A alleen voor gelijkstroom 
B alleen voor veldstroom 
C alleen voor wisselstroom 
D voor gelijkstroom en wisselstroom 
 
 
 
 
  I = 5 A 
 
 
                                            U = 230 V 
 

2p  41 Een strijkijzer wordt volgens bovenstaand schema aangesloten op een spanning (U) van 
230 V. De opgenomen stroom (I) is 5 A. 

 Met welk soort snoer wordt dit strijkijzer aangesloten? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Bereken de weerstand (R) van het verwarmingselement. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  42  Noteer twee voordelen van een aardlekautomaat (Alamat) in vergelijking met een 
smeltveiligheid. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  43  Noteer twee metingen die een installateur verricht vóór de oplevering van een 
huisinstallatie. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

 
 

2p  44 Bovenstaande afbeelding laat de afstand tussen een lamp en het werkvlak zien. 
 Wat gebeurt er met de verlichtingssterkte (E) bij gebruik van een lamp met minder 

vermogen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
De afstand tussen de lamp en het werkvlak wordt vergroot. 

 Wat gebeurt er met de verlichtingssterkte (E) op het werkvlak? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  45 Een elektromonteur gebruikt een draaispoel-Voltmeter met een meetbereik (Um) van  
0,1 Volt. Hij wil met dit meetinstrument een spanning meten van 100 Volt. 

 Welke voorziening is nodig vóórdat de monteur met deze Voltmeter kan gaan meten? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Teken het schema dat hierbij hoort. 
 
 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  46 In de buis van een TL-lamp bevindt zich een poeder.  
 Wat is de naam van dit poeder?  

 
.......................................................................................................................................... 
 

 Waarvoor dient dit poeder? 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  47 Een wasmachine met een vermogen (P1) van 3300 Watt en een wasdroger met een 
vermogen (P2) van 1000 W worden aangesloten op een spanning (U) van 230 Volt.  

 Wat bedraagt het totale vermogen (Pt)? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Op hoeveel groepen worden deze twee apparaten aangesloten? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

 
 

2p  48  Van welk materiaal is de schacht van bovenstaande steenboor gemaakt?  
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Van welk soort metaal is de punt van een steenboor gemaakt? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  49 Een éénfase-motor heeft een vermogen (P) van 2208 Watt en neemt een stroom (I) op 
van 12 Ampère. Deze motor wordt aangesloten op een spanning (U) van 230 Volt. 

 Bereken het schijnbaar vermogen (Ps) van deze motor. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Bereken de arbeidsfactor (cos ϕ) van deze motor. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  50 Een monteur wil bij motoren en machines de stromen meten zonder de stroomvoerende 
geleider te onderbreken. 

 Welk meetinstrument wordt hiervoor gebruikt?  
 
.......................................................................................................................................... 
 


