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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. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

 
1p  1 Aan welke eisen moet veilig klimgereedschap, zoals een ladder, voldoen? 

A mag niet hoger zijn dan 7,5 meter 
B moet door de werkgever gekeurd zijn  
C moet van aluminium gemaakt zijn 
D moet voldoen aan de ARBO-eisen  
 
 
L 
 
 
 
 
 
N 
 

1p  2 Hoe zijn de toestellen in bovenstaand schema geschakeld? 
A in driehoek  
B in ster  
C parallel  
D serie  
 

1p  3 Zilver geleidt de stroom beter dan koper. 
Waarom wordt geen zilver, maar koper als installatiedraad gebruikt? 
A Zilver geeft te veel spanningsverlies.  
B Zilver is te duur.  
C Zilver oxideert. 
D Zilverdraad wordt te warm. 
 

1p  4 Wat is in bovenstaande afbeelding de betekenis van 60 W/3? 
A Het totale vermogen van dit lichtpunt bedraagt 20 Watt. 
B Op deze centraaldoos is 1 lamp van 60 Watt aangesloten, behorend bij groep 3. 
C Op deze centraaldoos zijn 3 lampen van elk 20 Watt aangesloten. 
D Op deze centraaldoos zijn 3 lampen van 60 Watt aangesloten. 

 
1p  5 Wat geeft het VDE-keurmerk op een schroevendraaier aan? 

Dat de isolatie is getest op een spanning van: 
A     50 Volt 
B   110 Volt 
C   500 Volt 
D 1000 Volt 
 
 

 60 W/3 
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        a    b      a           b 
     
 
 
 

1p  6 De lampen van bovenstaande tekening bevinden zich in dezelfde ruimte. Ze hebben elk 
een vermogen van 40 Watt. 
Hoeveel aansluitpunten moeten voor deze lampen gerekend worden? 
A 1 aansluitpunt van 40 Watt 
B 4 aansluitpunten van elk 40 Watt 
C 2 aansluitpunten van elk 80 Watt 
D 1 aansluitpunt van in totaal 160 Watt 
 

1p  7 Op een bouwplaats staat aangegeven dat het dragen van een helm verplicht is. 
De arbeidsinspectie constateert dat een werknemer geen helm draagt. 
Wie zal hier een boete krijgen van de arbeidsinspectie? 
A de ARBO-dienst 
B de opzichter 
C de werkgever 
D de werknemer 
 

1p  8 Door een elektrisch circuit loopt een stroom (I) van 10 A. De spanning (U) en de 
weerstand (R) worden beide verdubbeld. 
Hoe groot wordt de stroomsterkte? 
A Deze wordt   5 A. 
B Deze blijft   10 A. 
C Deze wordt 20 A. 
D Deze wordt 40 A. 
 

1p  9 Welke eigenschappen hebben isolatoren? 
A De atomen hebben geen protonen. 
B De atomen hebben geen vrije elektronen. 
C De elektronen kunnen vrij rond de kern van het atoom bewegen. 
D De protonen kunnen vrij rond het atoom bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  10 Hoe groot is de vervangingsweerstand in bovenstaand schema? 
A 4 Ω 
B 15 Ω 
C 25 Ω 
D 100 Ω 
 

 

a b 

  

R1 

R2 

Itotaal = 5A 

U = 20V 
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1p  11 Voordat men aan een machine gaat werken, wordt deze spanningsloos gemaakt. 
Welk soort vaardigheid is dit?  
A een communicatieve vaardigheid 
B een elektrotechnische vaardigheid 
C een niet-technische vaardigheid 
D een theoretische vaardigheid 
 
 
INSTALLATIE IN EEN SLAAPKAMER 
 
In een nieuwe slaapkamer moet een elektrische installatie aangebracht worden. 
De oppervlakte van de slaapkamer is 15 m2. 
 
De vragen 12 tot en met 15 hebben betrekking op dit onderwerp. 
 

1p  12 Hoeveel wandcontactdozen moeten er volgens de modelbouwverordening in deze 
slaapkamer worden aangebracht? 
  
 meervoudige wandcontactdozen beschermingscontact 
A 2 mèt b.c. 
B 2 zonder b.c 
C 3 mèt b.c. 
D 3 zonder b.c. 

 
1p  13 Hoeveel vermogen per wandcontactdoos moet in deze slaapkamer gerekend worden? 

A 50 VA 
B 100 VA 
C 150 VA 
D 200 VA 
 

1p  14 In deze kamer wil men het lichtpunt op twee plaatsen kunnen in- en uitschakelen. 
Welke schakeling moet men dan toepassen? 
A een dubbelpolige schakeling 
B een enkelpolige schakeling 
C een serieschakeling 
D een wisselschakeling 
 

1p  15 Welke maat moet men voor buis en draden toepassen in deze slaapkamer? 
 buis fase-, nul- en beschermingsdraad schakeldraad (zwart)
A 16 mm 1,5 mm2 2,5 mm2 
B 16 mm 2,5 mm2 1,5 mm2 
C 19 mm 1,5 mm2 2,5 mm2 
D 19 mm 2,5 mm2 1,5 mm2 
 

1p  16 Wat is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking in de werkplaats? 
A dat men dezelfde werkgever heeft 
B dat men goed met elkaar kan communiceren 
C dat men lang met elkaar heeft samengewerkt 
D dat men ongeveer dezelfde leeftijd heeft 
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1p  17 In welke eenheid wordt de capaciteit van een condensator aangegeven? 
A Coulomb 
B Farad 
C Hertz 
D Henry 
 
 
 
 
 

1p  18 Van welk apparaat staat hierboven het symbool afgebeeld? 
A een diode 
B een groepenkast 
C een transformator 
D een transistor 
 

1p  19 Wat wordt verstaan onder het vermogen van een driefasenmotor? 
A wat de motor aan energie verbruikt 
B wat de motor aan spanning opneemt 
C wat de motor nominaal kan leveren (presteren) 
D wat de motor per uur aan energie opneemt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  20 Van welk soort weerstand is hierboven de grafiek afgebeeld? 
A een LDR-weerstand 
B een NTC-weerstand 
C een PTC-weerstand 
D een VDR-weerstand 
 

1p  21 Tot welke groep behoren lampen, motoren en relais? 
A actuatoren 
B besturingseenheden 
C regelsystemen 
D sensoren 
 

1p  22 Wat is een eigenschap van een spoel? 
A Deze heeft een even grote weerstand voor gelijkstroom als voor wisselstroom. 
B Deze heeft een hogere weerstand voor gelijkstroom dan voor wisselstroom. 
C Deze heeft een lagere weerstand voor gelijkstroom dan voor wisselstroom. 
D Deze heeft geen weerstand voor gelijkstroom en wèl voor wisselstroom. 

R (Ω) 

t (°C) 
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1p  23 Met welke digitale poortschakeling is bovenstaand schema te vergelijken? 
A met een EN-poort 
B met een NEN-poort 
C met een OF-poort 
D met een NOF-poort 
 

1p  24 Waarvoor worden dioden gebruikt? 
A om de gelijkspanning te vergroten  
B om de wisselspanning te vergroten 
C om van gelijkspanning wisselspanning te maken 
D om van wisselspanning gelijkspanning te maken 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1p  25 In bovenstaand schema wordt een Voltmeter met een hele hoge weerstand aangesloten 
op de punten a en b. 
Hoeveel Volt wijst de Voltmeter ongeveer aan? 
A 0 Volt 
B 100 Volt 
C 200 Volt 
D 300 Volt 
 

1p  26 Wat betekent de term pneumatiek? 
A schakelen door middel van een elektrische stroom 
B schakelen door middel van luchtdruk 
C schakelen door middel van oliedruk 
D schakelen door middel van waterdruk 
 

1p  27 Welke eigenschap heeft een kooldraadlamp? 
A Deze gedraagt zich als een NTC-weerstand. 
B Deze gedraagt zich als een PTC-weerstand. 
C Deze heeft een lichtgevoelige weerstand. 
D Deze heeft een lineaire weerstand. 

V 

a b 100 Ω 

R1 R3R2 

U = 300 Volt 

100 Ω 100 Ω 

a b 

K1 

K1-1

H 
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1p  28 Op welke stoffen reageren inductieve en capacitieve naderingsschakelaars? 
 inductieve capacitieve
A kunststoffen metalen 
B kunststoffen vloeistoffen 
C metalen kunststoffen 
D vloeistoffen metalen 
 

1p  29 In welke van onderstaande apparaten treedt inductie op? 
A koffiezetapparaat en soldeerbout 
B koffiezetapparaat en transformator 
C motor en soldeerbout 
D motor en transformator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  30 Hierboven zijn symbolen van relais getekend. 
Wat is het symbool van een relais met opkomvertraging? 
A symbool 1 
B symbool 2 
C symbool 3 
D symbool 4 
 

1p  31 Een elektromonteur geeft zijn assistent de opdracht om onder spanning (1000 Volt) een 
las te maken. 
Mag de assistent dit doen? 
A ja, wanneer de assistent ouder is dan 16 jaar 
B ja, wanneer de assistent veiligheidsschoenen draagt 
C ja, wanneer de elektromonteur een veiligheidscursus heeft gevolgd  
D nee, dit mag niet 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  32 Wat betekent het bovenstaande symbool? 
A een dubbelwerkende cilinder 
B een enkelwerkende cilinder 
C een pneumatische energiebron 
D een verzorgingseenheid 
 

1 3 2 4 
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1p  33 Welk soort bediening hebben de bovenstaande schakelaars? 

A elektronische bediening 
B hydraulische bediening 
C mechanische bediening 
D pneumatische bediening 
 

1p  34 Wat is de gelijktijdigheidsfactor (in procenten) bij een huisinstallatie? 
A 20% 
B 30% 
C 60% 
D 100% 
 
 

 
 

1p  35 Wat is de benaming van het snoer in bovenstaande afbeelding? 
A een aansluitsnoer met koppelcontactstop 
B een aansluitsnoer met toestelcontactstop 
C een compleet snoer 
D een incompleet snoer 
 

1p  36 Met welke regelgeving moet rekening gehouden worden bij het uitwerken van een 
elektrische installatie (aan de hand van het bestek)? 
A de aansluitvoorwaarden van het nutsbedrijf en de grootte van de hoofdzekering 
B de NEN 1010 en de aansluitvoorwaarden van het nutsbedrijf 
C de NEN 1010 en de grootte van de hoofdzekering 
D het totale vermogen mag maximaal 16 Ampère x 230 Volt bedragen 
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          1   2    3      4 
 

1p  37 In welke van bovenstaande tabellen is de stroom recht evenredig met de spanning? 
A tabel 1 
B tabel 2 
C tabel 3 
D tabel 4 
 

1p  38 Een schakeling met weerstanden en elektronische componenten moet spanningsloos 
doorgemeten worden. 
Welk apparaat is hiervoor het meest geschikt? 
A een duspol 
B een Ohmmeter 
C een spanningzoeker 
D een tester 
 

1p  39 Welke eigenschappen gelden voor een staafmagneet? 
A is aan de uiteinden èn in het midden magnetisch 
B is aan de uiteinden magnetisch en in het midden niet-magnetisch 
C is aan de uiteinden niet-magnetisch en in het midden magnetisch 
D is aan één uiteinde magnetisch en in het midden niet-magnetisch 
 

1p  40 Wat is de functie van een smeltpatroon in de groepenkast? 
A beveiligt de aangesloten toestellen 
B beveiligt de leiding alleen tegen kortsluiting  
C beveiligt de leiding alleen tegen langdurige overbelasting  
D beveiligt de leiding tegen kortsluiting èn langdurige overbelasting 
 
 

5 40

10 20

20 10

40 5

U I

V A

5 10

10 20

20 40

40 80

U I

V A

5 10

10 15

20 25

40 45

U I

V A

5 5

10 10

30 15

40 20

U I

V A
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Open vragen 
 

2p  41  Noteer twee persoonlijke beschermingsmiddelen bij het boren van gaten in beton. 
 
 

 
 

2p  42  Wat is de benaming van bovenstaande afbeelding? 
Bovenstaande afbeelding is een lineaire uitvoering.  

 Wat betekent dat? 
 

2p  43 In een keuken moeten de wandcontactdozen voor algemeen gebruik over tenminste twee 
verschillende eindgroepen zijn verdeeld. 

 Noteer een reden waarom dit is voorgeschreven. 
 

2p  44 Handgereedschappen moeten jaarlijks gekeurd worden. 
 Noteer twee aspecten waarop dit gereedschap gekeurd wordt. 

 
2p  45  Noteer twee toepassingen van PTC’s (temperatuurgevoelige weerstanden). 

 
 
L

N

K1

S3

S2

II
24 V

K1-1

 
 

2p  46  Waarvoor dient contact K1-1 in bovenstaand stroomkringschema? 
 Voor welke spanning en spanningssoort moet de relaisspoel geschikt zijn? 
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2p  47  Teken de waarheidstabel van bovenstaande schakeling. 
 Teken het vervangingsschema met drie schakelaars en een lamp. 

 
2p  48  Noteer twee toepassingen van een transistor. 

 
 

2p  49  Bereken van bovenstaand schema de weerstanden R1 en R2. 
 Bereken de vervangingsweerstand Rv. 

 
 

 
2p  50 Bovenstaand is het beeld van een sinusvormige wisselspanning op een oscilloscoop te 

zien. De afstand tussen de rasterlijnen bedraagt 1 cm. 
 Bereken de spanning Umax . 
 Bereken de frequentie van de wisselspanning. 

Umax 

T 1 cm   15 Volt 
1 cm    5 msec 

Itotaal = 3A 
I1 

I2 = 2A 

R1 

R2 

U = 12V 

& 

a 

c

b

H 
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