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Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlagenboekje. 
 
Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei

13.30 – 15.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
VERBOUWING 
 
Aan een woonhuis is een nieuwe garage gebouwd. Deze garage moet worden voorzien van 
een elektrische installatie volgens bijlage 1, installatietekening. 
In de tuin van dit woonhuis is een vijver gemaakt. Deze vijver wordt voorzien van een 
fonteinpomp en een spotlamp. Om de fonteinpomp en de lamp van spanning te voorzien is 
een verlengsnoer gemaakt met een dubbele wandcontactdoos op een paaltje zoals 
afgebeeld in bijlage 2, tekeningenboekje. 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 1 tot en met 7 bijlage 1, installatietekening. 
 

1p  1 Wat voor soort schakeling is er voor de verlichting getekend? 
A enkelpolige schakeling 
B serieschakeling 
C vereenvoudigde wisselschakeling 
 

2p  2 In de garage wordt gebruik gemaakt van een elektronisch hoogfrequent voorschakelapparaat 
voor het lichtarmatuur. 

 Noem twee voordelen van een elektronisch hoogfrequent voorschakelapparaat ten 
opzichte van een voorschakelapparaat met een smoorspoel. 

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

1p  3 De verlichting in de garage heeft een vermogen van 36 W en een nominale spanning van 
230 V. De cos ϕ is 0,8. 

 Met welke formule kan men uit bovenstaande gegevens de stroom berekenen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  4 De spanning in het woonhuis bedraagt 230 V. 
Hoe wordt deze spanning volgens de NEN 1010 genoemd? 
A extra lage spanning 
B lage spanning 
C hoge spanning 
 

A 
B 
C 
D
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B 
C 
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X 
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  (1) 
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2p  5 De installatie in het woonhuis is met 16 A per eindgroep gezekerd. 
 Wat is de maximaal toegestane belasting op een eindgroep? 

Schrijf ook de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  6 Wat betekent het symbool bij A ? 
A Perilex wandcontactdoos 
B wandcontactdoos 
C wandcontactdoos met beschermingscontact 
 

1p  7 Met welk type boor kan de muurdoorvoering bij D  geboord worden? 
 
 

 
 

 
   

A B C D 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 8 tot en met 14 bijlage 2, tekeningenboekje. 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 8 en 9 onderstaande afbeelding. 
 
 

 
 

1p  8 Het werkstuk in bovenstaande afbeelding is stuknummer 5 . 
Met welke uitslag is het mogelijk om stuknummer 5  te maken? 
 

  
 

A B C D 
 
1p  9 Waarmee kan stuknummer 5  gebogen worden? 

A platenwals 
B vingerzetbank 
C zetbank 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 10 bijlage 3, tabel. 
 

1p  10 Stuknummer 5  wordt gemaakt van constructiestaal met de aanduiding S235. 
Wat voor soort constructiestaal is dit? 
A lasbaar fijnkorrelig constructiestaal 
B ongelegeerd constructiestaal 
C weervast constructiestaal 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 11 en 12 stuknummer 1 . 
 

1p  11 Aan stuknummer 1  moet een 'punt' gedraaid worden. 
Welke slede van de draaimachine wordt daarvoor gebruikt? 
A beitelslede (bovenslede) 
B dwarsslede 
C langsslede 
 

1p  12  Waarom mag bij het draaien van de 'punt' het werkstuk niet te ver uitsteken? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  13  Welke beveiliging moet de draaimachine in geval van nood spanningsvrij maken? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 14 en 15 stuknummer 3 . 
 

1p  14 Welke schroefdraad moet aan stuknummer 3  gesneden worden? 
A M6 
B M16 
C M20 
 

1p  15 Bij het snijden van schroefdraad wordt gebruik gemaakt van een snijkussen (snijplaat) en 
snijolie. 

 Wat moet nog meer gebruikt worden bij het schroefdraadsnijden? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BOORMACHINE 
 
 

boorkop II  elektromotor I 
 toerental   toerental 

4 1984  4 1000 

3 1250  3 1000 

2 800  2 1000 

1 504  1 1000 
 

1p  16 De boormachine moet op het juiste toerental ingesteld worden. 
Het berekende toerental is 1750 omw/min. 
Op welke schijf moet de riem geplaatst worden? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

II I
1

3
2

4
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1p  17 In welke afbeelding ligt de V-riem goed? 
 

 

 

 

 

 
A B C 

 
1p  18 Wat is de juiste handelingsvolgorde voor het verleggen van een V-riem? 

 
1 V-riem verleggen 
2 V-riem ontspannen 
3 hoofdschakelaar van de 

boormachine op nul zetten 
4 V-riem op spanning zetten 
 
A 1-2-3-4 
B 2-3-1-4 
C 3-2-1-4 
D 3-1-2-4 
 
 
FREZEN 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 19 en 20 onderstaande tekst. 
 
 
 
 
 
 

1p  19 Hoe wordt dit regelmatig terugkerende onderhoud genoemd? 
A correctief onderhoud 
B periodiek onderhoud 
C preventief onderhoud 
 

1p  20 Welk logo heeft de afvalbak waar in het vat met afgewerkte olie in gegooid wordt? 
 

  

GLASBAK

  
A B C D 

 

Volgens de onderhoudsinstructies van de freesmachine moet om het halfjaar de olie 
van de freesmachine vervangen worden. 
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1p  21 Een freesmachine heeft drie bewegingsassen. 
Aan welke as wordt altijd de frees bevestigd? 
A X-as 
B Y-as 
C Z-as 
 

 
 

2p  22 Er kan meelopend of tegenlopend gefreesd worden. 
 Welke freesmethode wordt weergegeven in bovenstaande afbeelding? 

 Verklaar je antwoord. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

a

 
 

1p  23 De bovenstaande afbeelding is een uitvergroting van het gearceerde gebied uit vraag 22. 
Wat wordt er aangegeven met maat a? 
A snedediepte 
B snijsnelheid 
C voeding 
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DRAAIEN 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 24 tot en met 27 onderstaande afbeelding. 

 
1p  24 Er moet een lang werkstuk op maat gedraaid worden. 

Tussen welke twee onderdelen van de draaimachine wordt dit werkstuk ingespannen?  
A tussen de losse kop en de vaste kop 
B tussen de meenemer en de bril 
C tussen het meedraaiend center en de losse kop 
 

1p  25 Wat gebeurt er als tijdens het draaien de klauwplaatbescherming omhoog geklapt wordt? 
A De automatische voeding stopt. 
B De digitale aflezing wordt op nul gezet. 
C De draaimachine stopt. 
 

1p  26 Er moet gecontroleerd worden of de beitel op de juiste hoogte staat. 
Welk onderdeel van de draaimachine wordt hiervoor gebruikt? 
A beitelhouder 
B beitelslede 
C losse kop 
D vaste kop 
 

1p  27 In welke afbeelding staat de beitel op de juiste hoogte? 
 

   
A B C 
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VERLICHTING 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 28 en 29 onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  28 De bovenstaande lamp zit in het armatuur van de draaimachine. 
Wat voor soort lamp is dit? 
A fluorescentielamp 
B gasontladingslamp 
C gloeilamp 
D halogeenlamp 
 

1p  29 Welke lampvoet heeft deze lamp? 
A B22 
B E27 
C GY6.35 
 

 
 

2p  30 Op de verpakking van de lamp staat de bovenstaande afbeelding. 
 Wat geeft deze afbeelding aan? 

Verklaar je antwoord. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
METEN EN AFTEKENEN 
 

1p  31 Welk gereedschap wordt gebruikt voor het aftekenen van lijnen? 
A blokhaak 
B centerpons 
C maatlat 
D steekpasser 
 

1p  32 Wat is een niet-afleesbaar meetgereedschap? 
A blokhaak 
B hoogtemeter 
C maatlat 
D schuifmaat 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 30 40

 
 

1p  33 Welke maat is af te lezen in bovenstaande afbeelding?  
A 20,8 mm 
B 22,8 mm  
C 38    mm 
D 38,8 mm  
 
 
PLAATBEWERKEN 
 
buitenbocht

binnenbocht

neutrale lijn

 
 

1p  34 In bovenstaande afbeelding is een gebogen hoek afgebeeld. 
Op welke plaats wordt het materiaal tijdens het buigen gerekt? 
A in de binnenbocht 
B in de buitenbocht 
C op de neutrale lijn 
 

X

9
0
�

4
5
�

 
 

1p  35 Welke hoek heeft maat X in bovenstaande afbeelding? 
A   45° 
B   90° 
C 135° 
D 180° 
 

1p  36 Welke hamer wordt er gebruikt als het plaatwerk niet beschadigd mag worden? 
A Duitse bankhamer 
B Engelse bankhamer 
C hardhouten hamer 
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VERLENGSNOER 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 37 tot en met 42 onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  37 Wat is de volledige naam van de contactstop? 
A 2-polige contactstop met beschermingscontact 
B 2-polige eurocontactstop met uitsparingen 
C 2-polige toestelcontactstop met beschermingscontact CEE 
 

1p  38 Op welke wijze worden de aders uit de afbeelding van vraag 37 het beste afgewerkt? 
A met kabelschoenen 
B met kernhulzen 
C met snoerogen 
 

1p  39 Welke tang kan het best gebruikt worden voor het strippen van de aders? 
 

    
A B C D 

 
1p  40  Waarom zijn de koperen aders in een rubbermantelleiding vertind? 

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

2p  41  Welke ader in de contactstop wordt als laatste losgetrokken? 
Verklaar je antwoord. 
 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  42 De aders in het snoer aan de contactstop hebben de kleuren bruin, blauw en geel/groen. 
Welke kleurcombinatie is nog meer mogelijk? 
A bruin, zwart en blauw 
B bruin, zwart en geel /groen 
C zwart, blauw en geel/groen 
 
 
SCHAKELAARS 
 

1p  43 Welke afbeelding geeft een serieschakelaar weer? 
 

P
 

P

 

P

 
P

A B C D 
 

1p  44 Welke draad wordt meestal op het P-contact van een schakelaar aangesloten? 
A beschermingsdraad 
B fasedraad 
C nuldraad 
D schakeldraad 
 
 

 
 

1p  45 Wat is de naam van bovenstaande doos? 
A centraaldoos 
B inbouwdoos 
C kabeldoos 
 

1p  46  Welke diepte moet deze doos minimaal hebben als er ook draden in gelast worden? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  47 Volgens de NEN 1010 moet gebruik gemaakt worden van goedgekeurd gereedschap. 
Welk keurmerk moet het gereedschap dragen? 
 

III
 

1000 V

  
 

A B C D 
 
 
METERKAST 

 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 48 tot en met 50 bijlage 4, meterkastopstelling. 
 

1p  48 Welk onderdeel van de meterkast geeft A  aan? 
A de aansluitkast 
A de groepenkast 
B de hoofdaardrail 
C het meterbord 
 

1p  49 Welke doorsnede moet de beschermingsleiding B  minimaal hebben? 
A 1,5 mm² 
B 2,5 mm² 
C 4  mm² 
D 6  mm² 
 

1p  50 Hoe wordt onderdeel D  genoemd? 
A aardklem 
B beschermingscontact 
C centraal aardpunt 
D hoofdaardrail 
 


