
400012-1-672o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
1 

 
 

 ELEKTROTECHNIEK CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 24 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________



400012-1-672o 2 ga naar de volgende pagina 

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

 1        2      3         4 
 

1p  1 In bovenstaande afbeelding staan vier atomen getekend. 
Welk atoom heeft in de kern de meeste protonen? 
A atoom 1 
B atoom 2 
C atoom 3 
D atoom 4 
 
 

 
 

1p  2 Wat is de naam van het bovenstaande meetapparaat? 
A een aardlektester 
B een functiegenerator 
C een isolatieweerstandsmeter 
D een oscilloscoop

A 
B 
C 
D
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1p  3 Hoe heet op bovenstaande foto onderdeel 1? 

A een automatische zekering 
B een hulpblok 
C een magneetschakelaar 
D een tijdrelais 
 

1p  4 Bij de aanleg van een installatie worden gewone lasdozen of normaaldozen gebruikt. 
Naar welk installatiemateriaal mag vanuit deze dozen geen aftakking worden gemaakt? 
A naar lichtpunten 
B naar schakelaars 
C naar wandcontactdozen 
D naar zwakstroomzoemers 
 

1p  5 Een beschermingsleiding is een leiding die met de aarde is verbonden. 
Wat is het doel van een beschermingsleiding? 
A apparaten beschermen tegen kortsluiting 
B apparaten beschermen tegen overbelasting 
C mens en dier beschermen tegen draaiende machineonderdelen 
D mens en dier beschermen tegen te hoge stroom door het lichaam 
 

1p  6 Een motor wordt ingeschakeld met behulp van een relais. 
Welke functie heeft het hulpcontact van een relais? 
A als overneemcontact 
B de motor in driehoek schakelen 
C de motor in ster schakelen 
D de motor inschakelen 
 

1 
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1p  7 Wat is de benaming van de hierboven getekende spanning? 

A blokspanning 
B gelijkspanning 
C wisselspanning 
D zaagtandspanning 
 
 

         
 

1p  8 Bovenstaande afbeeldingen geven de zone-indelingen van een badruimte weer. 
In welke zone mag een wandcontactdoos voor 230 V~ gemonteerd worden? 
A zone 0 
B zone 1 
C zone 2 
D zone 3 
 

1p  9 Een Ohmmeter geeft 80 aan. De keuzeschakelaar staat op  x 10 k. 
Hoe groot is de weerstandswaarde? 
A        800 Ω 
B     8.000 Ω 
C   80.000 Ω 
D 800.000 Ω 
 

1p  10 Een 11-polig insteekrelais heeft twee aansluitingen voor de spoel. 
Hoeveel wisselcontacten kan dit relais hebben? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

U 

 0 

 _

 +

t 
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1p  11 In het schema hierboven staan twee weerstanden parallel geschakeld op een spanning 
van U = 40 V. 
Hoe groot is de totale stroom I t? 
A 1,33 A 
B 2      A 
C 4      A 
D 6      A 
 

 
1p  12 Hoe groot is de weerstand R1 in bovenstaande grafiek? 

A   5 Ω 
B 10 Ω 
C 20 Ω 
D 40 Ω 
 

1p  13 Hoe wordt de draairichting van een draaistroommotor bepaald?  
A door tegen de as te kijken 
B door tegen de rotor te kijken 
C door tegen de stator te kijken 
D door tegen het aansluitkastje te kijken 
 

U = 40 V 

R1 = 10 Ω 

R2 = 20 Ω I t 

R1 

I (A) 
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1p  14 Een elektromonteur verricht tijdens zijn werkzaamheden diverse handelingen. 
Welk van de onderstaande voorbeelden is een gevaarlijke handeling? 
A boren met gebruik van gehoorbescherming 
B boren zonder gebruik van een veiligheidsbril 
C werken met geïsoleerd gereedschap 
D werken met veiligheidsschoenen aan 
 
 
 spanning vermogen stroom 
gloeilamp    230 V       25 W       9,5   A 
halogeenlamp      12 V       50 W       0,25 A 
koffiezetapparaat    230 V     920 W       4      A 
wasmachine    230 V   3450 W     12      A 
 

1p  15 In de tabel hierboven staan van vier apparaten enkele gegevens genoteerd.  
Bij welk apparaat is de stroomwaarde juist ingevuld? 
A gloeilamp 
B halogeenlamp 
C koffiezetapparaat 
D wasmachine 
 
 

 
 

1p  16 Bovenstaande boormachine wordt ingesteld op kloppen. 
In welk materiaal mag nu met deze boormachine geboord worden? 
A in hout 
B in kunststof 
C in metaal 
D in steen  
 

1p  17 Waarom worden TL-armaturen vaak voorzien van een reflector? 
A om de lichtkleur aan te passen 
B om de TL-buis sneller te laten ontsteken 
C om een lager rendement te krijgen 
D om het licht te richten 
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AANTAL AANSLUITPUNTEN RUIMTE 

  
 
 

  
OPMERKINGEN 

 
Verblijfsruimte: 
* vloeroppervlakte ≥ 20 m2 
* vloeroppervlakte < 20 m2  

1 per 7 m2  of per 
gedeelte daarvan; 
tenminste 2 per 
verblijfsruimte 

  
 

2 
1 

1 tweevoudige wandcontactdoos binnen 
het gedeelte van de verblijfsruimte waar 
zich een voorgeschreven aanrecht 
bevindt 

 
1p  18 Maak bij deze vraag gebruik van de bovenstaande tabel. 

Hoeveel wandcontactdozen en lichtpunten moet een woonkamer van 30 m² minimaal 
hebben? 
 wandcontactdozen lichtpunten 
A 2 1 
B 3 2 
C 4 1 
D 5 2 
 

1p  19 De stroom naar een draaistroommotor wordt gemeten zonder dat de voedingsdraden 
worden onderbroken. 
Met welk meetinstrument kan dat gedaan worden? 
A een Ampèremeter 
B een Ampèretang 
C een Ohmmeter 
D een Voltmeter 
 

1p  20 Wat betekent de aanduiding 1000 V op geïsoleerd gereedschap? 
A De isolatie is getest tot een spanning van 1000 Volt. 
B Er mag aan een installatie gewerkt worden, waar meer dan 1000 Volt op staat.  
C Er mag tot een spanning van 1000 Volt mee gewerkt worden. 
D Het gereedschap is van speciaal gereedschapsstaal gemaakt. 
 

1p  21 Waarom heeft een waterdichte wandcontactdoos een deksel? 
A om de contactdoos mechanisch te beschermen 
B om de contactdoos tegen indringen van vocht en stof te beschermen 
C om de contactstop mechanisch te beschermen 
D om de contactstop tegen indringen van vocht en stof te beschermen 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 
In een woning wordt een elektrische installatie aangelegd. 
Het installatieschema van deze installatie is hieronder te zien. 
 
De vragen 22 tot en met 26 gaan over dit onderwerp. 
 
 

 
 

1p  22 Hoeveel eindgroepen heeft bovenstaande installatie? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  23 Welke draadkleuren zijn er in de eindgroepen gemonteerd? 
A bruin, blauw, geel/groen 
B bruin, blauw, zwart 
C bruin, zwart, geel/groen 
D zwart, blauw, geel/groen 
 

1p  24 Wat is de doorsnede van de PE-leiding die naar de waterleiding gaat? 
A   2,5 mm² 
B   4    mm² 
C   6    mm² 
D 16    mm² 
 

1p  25 Met welke onderdelen zijn de eindgroepen van deze elektrische installatie beveiligd? 
A met aardlekautomaten 
B met aardlekschakelaars met smeltveiligheden 
C met groepsschakelaars en smeltveiligheden 
D met smeltpatronen 
 

1p  26 Wat betekent de aanduiding BC16 voor een aardleiding? 
A blank vertind koperdraad met een doorsnede van 16 mm² 
B geïsoleerd koperdraad met een doorsnede van 16 mm² 
C de lengte van de aardelektrode is 16 m 
D de maximale spanning op de aardelektrode mag 16 V zijn 

naar waterleiding BC6

naar gasleiding BC6

centraal aardpunt (badkamer) CAP BC4
BC4

BC4BC16

     kWh
230 V

Zie ook aparte bijlage “Aarding” 
achter in dit boek
 



400012-1-672o 9 ga naar de volgende pagina 

1p  27 Het elektriciteitsbedrijf stelt vaak extra eisen aan een installatie, die niet in de NEN 1010 
zijn opgenomen. 
Wat staat er in deze extra eisen omschreven? 
A de eisen waaraan de installatie voor goedkeuring moet voldoen 
B de extra eisen voor goedkeuring die de klant stelt 
C wat de installatie mag kosten  
D wie de installatie mag maken 
 

1p  28 Welke twee metingen moeten er minimaal verricht worden vóór oplevering van een 
elektrische installatie? 
A aardlektest en aardverspreidingsweerstandsmeting  
B aardlektest en apparatentest 
C apparatentest en aardverspreidingsweerstandsmeting 
D apparatentest en isolatieweerstandsmeting 
 
 

 
 

1p  29 Welke hulpmiddelen zijn op bovenstaande foto afgebeeld? 
A hoofdaardrails 
B koppelstukken 
C kroonstrippen 
D waterleidingklemmen 
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1p  30 Welk soort verbinding is op bovenstaande afbeelding te zien? 
A een draailasverbinding 
B een insteeklasverbinding 
C een LSA-verbinding 
D een snoeroogverbinding 
 
 

 
 
1p  31 Welk kanalisatiesysteem is hierboven afgebeeld? 

A een kabelbaan 
B een kabelgoot 
C een kabelladder 
D een wandgoot 
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1p  32 In meterkasten zitten tegenwoordig meestal installatie-automaten, zoals hierboven 
afgebeeld. 
Voor welke onderdelen van een vroegere meterkast is de installatie-automaat in de plaats 
gekomen? 
A in de plaats van een aardlekschakelaar en een groepsschakelaar 
B in de plaats van een aardlekschakelaar en een smeltveiligheid 
C in de plaats van een groepsschakelaar en een aardlekautomaat 
D in de plaats van een groepsschakelaar en een smeltveiligheid 
 

1p  33 Wat is een eigenschap van supergeleiding? 
A De vrije elektronen hebben een grote capaciteit.  
B De vrije elektronen hebben een grote inductie. 
C De vrije elektronen ondervinden geen weerstand. 
D De vrije elektronen ondervinden veel weerstand. 
 
 

 
 1 2 3 4 
 

1p  34 In welke van de bovenstaande figuren is de driefasenleiding juist beveiligd? 
A in figuur 1 
B in figuur 2 
C in figuur 3 
D in figuur 4 
 

1p  35 Een elektromagneet bestaat uit een spoel met een ijzeren kern.  
Wat is een eigenschap van een elektromagneet? 
A Als er stroom door de spoel loopt wordt de kern magnetisch. 
B Een elektromagneet heeft een hoge weerstand. 
C Een elektromagneet heeft veel remanent magnetisme. 
D Een elektromagneet is altijd magnetisch. 
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1p  36 In bovenstaande tekening heeft de sinusvorm een periodetijd van 10 milliseconden. 

Hoe groot is de frequentie? 
A  25 Hz 
B  50 Hz 
C 100 Hz 
D 200 Hz 
 
 

 
 
1p  37 Waarvoor is het bovenstaande gereedschap bedoeld? 

A voor het afknippen van installatiekabel 
B voor het afkorten van PVC-buis 
C voor het inkorten van boutjes 
D voor het strippen van installatiedraad 
 

T = 10 ms
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1p  38 In bovenstaand figuur is de vorm van een spanning en een stroom getekend. 
Hoe groot is de faseverschuiving (φ) tussen spanning en stroom? 
A 30 ° 
B 45 ° 
C 60 ° 
D 90 ° 
 
 

U=230 V

L N

 
 

1p  39 Hoe wordt bovenstaande TL-schakeling genoemd? 
A een capacitieve schakeling 
B een duoschakeling 
C een inductieve schakeling 
D een tandemschakeling 
 

1p  40 Waaruit bestaat een elektromagnetische omkeerschakeling die wordt toegepast bij 
draaistroommotoren? 
A 1 magneetschakelaar 
B 1 magneetschakelaar en 1 tijdrelais 
C 2 magneetschakelaars 
D 2 magneetschakelaars en 1 tijdrelais 
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Open vragen 
 

 
 

2p  41 In bovenstaande sterschakeling zijn de meters met nummers aangegeven. 
 Met welke meter(s) wordt de fasespanning gemeten? 

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

 Met welke meter(s) wordt de lijnspanning gemeten? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  42 Een apparaat is aangesloten aan een twee-aderige kabel met een totale lengte van 5 m. 
De leidingdoorsnede is 2,5 mm². ρ = 0,0175.10-6 Ωm. 

 Bereken de leidingweerstand RL. 
 
..........................................................................................................................................  
 

 Hoe groot mag het spanningsverlies in een leiding (in procenten) maximaal zijn? 
 
..........................................................................................................................................  
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2p  43 Op bovenstaande tekening is de ‘linkerhandregel’ afgebeeld. Deze wordt gebruikt bij het 

bepalen van de richting van Lorentzkracht. 
 Noteer de betekenis van de pijlen 1, 2 en 3. 

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

 
2p  44 Teken in de bovenstaande figuur: 

 de richting van de krachtlijnen rondom de geleiders. Gebruik de kurkentrekkerregel. 
 de richting waarin de wijzer zal draaien. 

 
 

2p  45 Op een motorplaatje van een éénfasemotor staan de volgende gegevens:  
U = 230 V,  I = 3 A en cos φ = 0,8. 

 Bereken het schijnbare vermogen Ps. 
 
..........................................................................................................................................  
 

 Bereken het werkelijke vermogen Pw. 
 
..........................................................................................................................................  

 

21 

3
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2p  46 Vier condensatoren van elk C = 100 µF worden parallel geschakeld. 
 Teken het schema met de vier condensatoren. 

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

 Bereken de totale capaciteit (Ct) van deze schakeling. 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  47  Noteer twee soorten beveiligingen die draaistroommotoren beschermen tegen te hoge 
stromen. 

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

2p  48  Waarom mag een Ohmmeter niet gebruikt worden bij het doormeten van onder 
spanning staande delen? 

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

 Wat voor soort spanningsbron zit in een Ohmmeter? 
 
..........................................................................................................................................  
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naar groepschakelaar

patroonhouder

afschermkap

naar kWh-meter

1

10 A

2 schroefkop

 
 

2p  49 In bovenstaande afbeelding zijn bij drie onderdelen van de smeltveiligheid de namen 
genoteerd. 

 Noteer de namen van de onderdelen 1 en 2. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  50 Een elektromonteur komt vaak in aanraking met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid.  

 Noem twee maatregelen om verantwoord met schadelijke stoffen te kunnen werken. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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