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Naam kandidaat _________________________________  Kandidaat-nummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
GASTECHNIEK 
 
Vanaf vraag 1 tot en met vraag 13 kun je de isometrische tekening gasleidinginstallatie in 
de bijlage nodig hebben. 
 

1p  1 Afgebeeld is de isometrische projectie van een onderdeel. 
De pijl wijst het linkerzijaanzicht aan. 

1
7
2
0

afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 afbeelding 4  
 
Welk van de vier aanzichten is het linkerzijaanzicht? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3 
D aanzicht 4 
 

2p  2  Bereken hoeveel meter stalen draadbuis ¾” nodig is voor de afgebeelde 
gasleidinginstallatie. 

 Afronden op hele meters. 
 Laat de berekening zien. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  3 In een gasinstallatieleiding mag zo weinig mogelijk drukverlies optreden. 
 Noteer twee mogelijke oorzaken van drukverlies, die door onjuiste montage kunnen 

ontstaan. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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3p  4 In de isometrische tekening staat een vloerdoorgang in het omcirkelde deel. 
Onderstaande afbeelding toont het omcirkelde deel. 
 

0f
j6

 
 

 Teken in de afbeelding op welke manier de vloerdoorgang waterdicht kan worden 
gemaakt. 

 De ruimte boven de vloerdoorgang is een natte ruimte. 
 

1p  5 Alle stijgleidingen worden in de muren weggewerkt. 
Op welke manier moeten deze leidingen beschermd worden? 
De leidingen moeten worden voorzien van een 
A isolatielaag. 
B menielaag. 
C pvc-beschermlaag. 
 

1p  6 Op de uitlaat van de gasmeter wordt een gasgebrekbeveiliging (B-klep) aangebracht. 
Wat is de functie van deze beveiliging? 
Om te voorkomen dat, als de druk weggevallen is geweest, er 
A gas in de gasleidinginstallatie achterblijft. 
B drukschommelingen in de gasleidinginstallatie kunnen ontstaan. 
C onverbrand gas in de ruimte kan stromen. 
 

1p  7 Hieronder staat gereedschap dat gebruikt wordt voor het bewerken van stalen draadbuis. 

 
 Voor welke bewerking wordt dit gereedschap gebruikt? 

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

natte ruimte 
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1p  8 Hieronder staat een draadbuis met sok afgebeeld. 

0f
km

 
Wat gebeurt er in de schroefdraadverbinding als de sok wordt aangedraaid?  
De schroefdraadverbinding wordt  
A 'geplet'. 
B 'opgerekt'. 
C 'gestuikt'. 
 

1p  9 Welk T-stuk wordt bij punt P toegepast? 
A ½” x ¾” x 1” 
B ¾” x ½” x 1” 
C ¾” x ½” x ¾” 
 

1p  10 In het T-stuk bij punt R wordt een overgang gemaakt van staal op koper. 
 

afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3

0f
8l

 
 
Welk hulpstuk moet hiervoor gebruik worden? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
 

1p  11 Volgens de NEN 1078 moet in de gasinstallatieleiding een drukmeetpunt van ½” worden  
aangebracht. 
Op welke plaats in de installatie moet dit drukmeetpunt worden aangebracht? 
A bij de cv-ketel op het hoogste punt 
B bij de gasmeter in de meterkast 
C bij het fornuis in de ½” leiding 
 

1p  12 De gasinstallatieleiding gaat direct vanaf de uitlaat van de gasmeter naar de kruipruimte.  
 

0f
8h

G

afbeelding 1 afbeelding 2

G

afbeelding 3

G

 
 
Volgens welke afbeelding wordt dit aangegeven in de isometrische tekening? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3
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1p  13 Afgebeeld is een leidingsymbool voor de gasinstallatie. 
 
 
 
 
Wat betekent bovenstaand symbool? 
A leiding komt van een lager gelegen verdieping 
B leiding gaat naar een lager gelegen verdieping 
C leiding komt van een hoger gelegen verdieping 
 
 
Vanaf vraag 14 tot en met vraag 22 kun je de aanzichttekening gasleidinginstallatie in de 
bijlage nodig hebben. 
 

1p  14 Samen met een klasgenoot moet je een opdracht uitvoeren, waarbij een veiligheidshelm 
nodig is. Je hebt nog geen helm gekregen. 
Wat doe je? 
A Je laat je klasgenoot het meeste werk doen omdat je geen helm hebt. 
B Je voert de opdracht zonder helm uit. 
C Je vraagt je leraar om een helm. 
D Je zet zolang een brommerhelm op. 
 

1p  15 Koperen buis wordt geleverd in drie kwaliteiten: hard, halfhard en zacht. 
Welke kwaliteit(en) mogen in deze gasleidinginstallatie worden gebruikt? 
A hard, halfhard en zacht 
B halfhard en zacht 
C hard 
 

1p  16 In punt A wordt een bocht gebogen met behulp van een buigtang. 

0f
8j

x

afbeelding I afbeelding II

x

afbeelding III

x

 
 
In welke afbeelding is de buigstraal X, van de buigtang, juist weergegeven? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
 

 afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 
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1p  17 Voor de fitverbindingen wordt tape als verpakkingsmateriaal gebruikt. 

0f
kr

afbeelding I

afbeelding IV

afbeelding II

afbeelding III  
 
In welke afbeelding wordt die tape op de juiste wijze aangebracht? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 

2p  18 In de afvoerleiding van de verbrandingsgassen van de geiser wordt een horizontaal 
leidingdeel aangebracht. 

 Waarom moet deze leiding op afschot worden gelegd? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  19 In welk geval is werk zoeken via een uitzendbureau een goede keus? 
A als je een vaste baan zoekt 
B als je precies weet welke baan je wilt 
C als je tijdelijk werk zoekt 
 

2p  20 Op het type-plaatje van de cv-ketel staan de volgende gegevens vermeld: 
 
  
 
 
Het toestel heeft een rendement van 80%. 

 Voltooi onderstaande berekening, zodat blijkt dat het rendement 80% is. 
 
 ….… / …..… x 100% = 80 % 
 

Minimale belasting: 20 kW 
Nominaal vermogen: 16 kW 

 afbeelding 1 afbeelding 2 

 afbeelding 3 afbeelding 4 
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1p  21 Bij de verbranding van aardgas is het belangrijk dat er voldoende verbrandingslucht wordt 
toegevoerd. 
Welk zeer giftig gas komt er vrij als er niet voldoende verbrandingslucht is? 
A kooldioxide 
B koolmonoxide 
C stikstofoxide 
 

1p  22 De gebruiksdruk in de gasleidinginstallatie moet gemeten worden. 
Op welke plaats in de installatie moet deze druk gemeten worden? 
A bij het drukmeetpunt in de meterkast 
B vlak voor de gasmeter 
C voor het verbruikstoestel 
 
 
SANITAIRTECHNIEK 
 
Vanaf vraag 23 tot en met vraag 36 kun je de isometrische tekening rioleringsinstallatie in 
de bijlage nodig hebben. 
 

1p  23 Je loopt stage bij een bedrijf.  
In welk geval voer je de veiligheid op je werkplek niet goed uit? 
A Als je een klus uitvoert zonder de verplichte veiligheidsschoenen. 
B Als je een langere pauze neemt dan is toegestaan. 
C Als je je ziek meldt, omdat je even een dag geen zin hebt. 
 

2p  24 In onderstaande advertentie wordt gevraagd naar een monteur voor de buitendienst. 
 

Wij zoeken voor onze vestigingen Utrecht en Hilversum een 
 

Monteur Buitendienst 
 

Gevraagd wordt een flexibel persoon met een installatietechnische 
opleiding, minimaal VMBO-installatietechniek of gelijkwaardige opleiding 

In bezit van rijbewijs B. Wij bieden een uitdagende, afwisselende 
en verantwoordelijke functie met ruimte voor eigen initiatief 

 
Sollicitatie schriftelijk aan het adres: 

Miele-speciaalzaak, Zuiddijk 15, 1501 CA Zaandam 

 
 Noteer twee eisen waaraan de monteur in elk geval moet voldoen. 

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

1p  25 Welk keurmerk moet PVC-buis hebben? 
A CE – keurmerk 
B GIVEG 
C KOMO 
D NEN 
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1p  26 Welke middellijn wordt niet gebruikt voor PVC-rioleringsbuis? 
A   90 mm 
B 110 mm 
C 125 mm 
 

1p  27 In welke richting stroomt het water in het leidingdeel van B – C van de isometrische 
projectie?  
A van A naar B 
B van B naar A 
C van C naar B 
 

1p  28 Wat betekent symbool P in de isometrische projectie? 
A materiaalovergangsstuk 
B ontstoppingsstuk 
C verloopstuk 
 

1p  29 In de rioleringsinstallatie is een leiding met K aangeduid. 
Wat is de benaming van deze leiding? 
A hemelwaterafvoerleiding 
B ontspanningsleiding 
C standleiding 
 

1p  30 Alle verbindingen worden gemaakt met behulp van PVC-lijm. 
Wat zijn de belangrijkste stoffen die in PVC-lijm voorkomen? 
A kleefstof en oplosmiddel 
B kleefstof en vulstof 
C oplosmiddel en vulstof 
 

1p  31 Welk gereedschap wordt gebruikt om een afgezaagde buis aan de buitenkant te 
ontbramen? 
A duimstok 
B platte vijl 
C ronde vijl (rattenstaart) 
 

1p  32 Bij M maakt de grondleiding een sprong naar beneden. 
 

0f
82

uitvoering A uitvoering B uitvoering C  
 
Op welke manier moet deze sprong in de tekening worden aangegeven? 
A volgens uitvoering 1 
B volgens uitvoering 2 
C volgens uitvoering 3 
 

uitvoering 1 uitvoering 2 uitvoering 3 
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2p  33 De liggende leiding wordt aangelegd met een afschot van 1 : 200. 
De afstand tussen punt A en punt B is 4.50 meter. 

 Bereken het hoogteverschil tussen A en B. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  34 In onderstaande afbeelding is een beugel afgebeeld die wordt gebruikt om de liggende 
leiding aan te bevestigen. 
 

0c
5i

 
 

 Welke gereedschappen zijn nodig om deze beugels te kunnen aftekenen en te 
bevestigen? (zes stuks) 

 
1 ...............................................................  4 ................................................................  
 
2 ...............................................................  5 ................................................................  
 
3 ...............................................................  6 ................................................................  
 

1p  35 In het T-stuk 110 mm van de afvoerleiding (bij het omcirkelde deel T) moet een 
inzetverloopring (zie hieronder) 110 x 50 mm gelijmd worden. 
 

0d
gw

afbeelding I afbeelding II afbeelding III  
 
Volgens welke afbeelding moet deze ring in het T-stuk gelijmd worden? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
 

 afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 
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2p  36 Tijdens het lozen van afvalwater kan in een standleiding onderdruk en overdruk ontstaan. 
Hieronder staat een voorbeeld van een standleiding. 

0f
cb

........................druk

........................druk

........................druk

 
 

 Schrijf in de afbeelding op de juiste plaats het woord onderdruk, waar onderdruk 
ontstaat.  

 Schrijf ook het woord overdruk, op de plaats waar overdruk ontstaat. 
 
 
Vanaf vraag 37 tot en met vraag 43 kun je de isometrische tekening deel 
rioleringsinstallatie in de bijlage nodig hebben. 
 

1p  37 PE heeft andere materiaaleigenschappen dan PVC. 
De verschillen staan in de linker kolom. 
 

verschillen PE-buis ten opzichte van 
PVC-buis 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 

bestand tegen temperaturen tot 100 ˚C X X  
hoge slagvastheid, ook bij vorst  X  
kan worden gelijmd X  X 
snel verwerkbaar   X 

 
In welke kolom van de tabel zijn de voordelen aangekruist van PE-buis ten opzichte van 
PVC-buis? 
A in kolom 1 
B in kolom 2 
C in kolom 3 
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2p  38 Om in PE-leidingen verbindingen te maken, kunnen stuiklassen gemaakt worden. 
 

 
Afgebeeld is een stuiklasverbinding waarbij een fout is gemaakt. 

 Welke fout is hier gemaakt?  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  39 Welk gereedschap is nodig om een stuiklasverbinding te kunnen maken? 
A lasdoorn 
B lasspiegel 
C lastransformator 
 

2p  40 De liggende leiding van de installatie wordt voorzien van draagschalen zoals in 
onderstaande afbeelding. 

0f
87

klemband

 
 

 Waarom worden deze draagschalen aangebracht? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  41 Bij punt Z wordt een sifon van PP op de PE-buis aangesloten. 
Met welke verbinding kan deze aansluiting het beste gemaakt worden? 
A klemverbinding 
B lasverbinding 
C lijmverbinding 
 

1p  42 Welk buismateriaal zet bij temperatuurverhoging het meeste uit? 
A gietijzer 
B PE 
C PVC 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

0b
zw
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1p  43 Om het uitzetten en krimpen van de buis mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van 
vastpunt- en schuifbeugels. 
 

 
Hierboven zijn twee uitvoeringen van de bevestiging bij punt A weergegeven. 
Welke uitvoering is juist weergegeven? 
A uitvoering 1 
B uitvoering 2 
C zowel uitvoering 1 als uitvoering 2 
 
 
Vanaf vraag 44 tot en met vraag 47 kun je de tekening afvoerleiding in de bijlage nodig 
hebben. 
 

1p  44 Met welk gereedschap kan een buis van mofloos gietijzer (Ø 110 mm) in de praktijk het 
beste afgekort worden? 
A beugelzaag 
B slijptol 
C snijtang 
 

1p  45 Welk belangrijk voordeel heeft mofloos gietijzer ten opzichte van kunststof buizen? 
A lichter in gewicht 
B minder stromingsgeluid 
C sneller te verwerken 
 

1p  46 Voor welk closet is het montageframe op bijlage 5 bedoeld? 
A closet met vlakstoel 
B staandcloset 
C wandcloset 
 

2p  47 Op het montageframe wordt een closetpot gemonteerd van het type 'diepspoel'. 
 Geef twee voordelen van dit type pot ten opzichte van het type 'vlakspoel'. 

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

0f
8aafbeelding I afbeelding II afbeelding III uitvoering 1 uitvoering 2 
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