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Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf van de meerkeuze vragen alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
GASTECHNIEK 
 
Vanaf vraag 1 tot en met vraag 24 kun je de isometrische tekening gasleidinginstallatie in 
de bijlage nodig hebben. 
 

4p  1 In de gasleidinginstallatie zijn vier toestellen geplaatst en aangesloten. 
 Noteer in de tabel in de uitwerkbijlage de leidingdiameter (in inch) naar elk toestel. 

 
1p  2  

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 
isolatielaag  gemenied bitumenlaag kartonlaag 
gemenied verzinkt isolatielaag gemenied 
verzinkt met kunststofmantel verzinkt bitumenlaag 
met 
kunststofmantel 

zonder 
beschermlaag 

kunststoffolielaag verzinkt 

 
In welke kolom staan de uitvoeringen van stalen draadbuis zoals de buis in een 
gasleidinginstallatie gebruikt mag worden? 
A kolom 1 
B kolom 2 
C kolom 3 
D kolom 4 
 

1p  3 Welke uitvoering van stalen draadbuis wordt gebruikt voor montage in de kruipruimte van 
de woning? 
A buis met kunststofmantel 
B buis zonder beschermlaag 
C gemeniede buis 
D verzinkte buis 
 

1p  4 Stalen buis wordt geleverd in de kwaliteiten licht, middel en zwaar. 
Welke kwaliteiten mogen in de gasinstallatieleiding worden gebruikt? 
A licht en middel 
B licht en zwaar 
C licht, middel en zwaar 
D middel en zwaar 
 

1p  5 In welk normblad staan de eisen voor de aanleg van de gasleidinginstallatie beschreven? 
A normblad 1006 
B normblad 1078 
C normblad 3215 
D normblad 3378 
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1p  6 De gasinstallatieleiding, in de isometrische tekening, gaat vanaf de uitlaat van de 
gasmeter direct naar de kruipruimte. 
 

0d
g3

afbeelding I afbeelding II afbeelding III afbeelding IV

G G GG

 
 
Volgens welke afbeelding wordt dit aangegeven in de plattegrondtekening? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 

1p  7 Op welke wijze is leidingdeel K – L in de gasleidinginstallatie aangebracht? 
A in het zicht 
B weggewerkt, bereikbaar 
C weggewerkt, gedeeltelijk bereikbaar 
D weggewerkt, onbereikbaar 
 

1p  8 Bij L wordt een doorvoering met mantelbuis gemaakt. 
Hoeveel mm moet de inwendige middellijn van de mantelbuis groter zijn dan de 
uitwendige middellijn van de gasleiding? 
A   5 mm 
B 10 mm 
C 15 mm 
D 20 mm 
 

2p  9 Een fitverbinding bestaat uit een buitendraad en een binnendraad. 
 Zet in de uitwerkbijlage een kruis in het vak van de juiste vorm van de buitendraad 

en de binnendraad. 
 

3p  10 In de kruipruimte wordt de leiding met ophangstroppen aan het plafond bevestigd. 
Het aantal stroppen is afhankelijk van de middellijn van de leiding. 

 Bereken in de uitwerkbijlage het aantal benodigde stroppen en vul deze in in de 
tabel. 

 

afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 afbeelding 4 
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1p  11 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 
 

1p  12 Afgebeeld is een detailtekening van de meterkast. 

0e
yb

 
Welke appendage is hier met een pijl aangegeven? 
A belastingbegrenzer 
B drukregelaar 
C gasgebrekbeveiliging 
D gaszeef 
 

 

 afbeelding 1 afbeelding 2 

 afbeelding 3 afbeelding 4 
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2p  13 Afgebeeld is een elektrische machine. 

 
 

 Noteer twee werkzaamheden waarvoor deze machine gebruikt kan worden. 
 

1p  14 Een toestel in de gasleidinginstallatie heeft de volgende kenmerken: 
- open toestel 
- aangesloten met een buigzame verbinding 
- één van de branders is een H-brander 

 Welk toestel wordt bedoeld? 
 

2p  15 In de aansluitleiding van het warmwatertoestel wordt het hieronder afgebeelde leidingdeel 
aangebracht. 
 

50

10
0

40
0f

c5
45°

R = 60
Maten in mm

 
 

 Bereken de gestrekte lengte van dit leidingdeel. 
 

2p  16 Afgebeeld is een deel van de plattegrondtekening. 

0f
c6

o.
vl

.

i.v
.p

l.

o.
vl

.

 
 Geef in de isometrische tekening in de uitwerkbijlage, door middel van een dikke lijn, 

de plaats aan van dit leidingdetail. 
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1p  17 Afgebeeld is een principetekening van de cv-ketel. 

0c
fs

 
Welke type cv-ketel is afgebeeld? 
A gesloten toestel 
B open toestel 
C half gesloten toestel 
D half open toestel 
 

1p  18 Welke soort(en) aansluitleidingen mogen gebruikt worden om de cv-ketel aan te sluiten? 
A vaste aansluitleiding 
B vaste en buigbare aansluitleiding 
C vaste en buigzame aansluitleiding 
D vaste, buigbare en buigzame aansluitleiding 
 

1p  19 Wat wordt bedoeld met de belasting van een toestel? 
A de hoeveelheid energie die per tijdseenheid door het toestel wordt geleverd 
B de hoeveelheid energie die per tijdseenheid door het toestel wordt verbruikt 
C de opgenomen energie gedeeld door de afgestane energie 
D het verschil tussen opgenomen energie en afgestane energie 
 

1p  20 De aansluitmaat van de afsluiter van het warmwatertoestel is ½”. 
Welke middellijn moet gebruikt worden voor de koperen aansluitleiding? 
A 12 mm 
B 15 mm 
C 18 mm 
D 22 mm 
 

1p  21 De dakdoorvoer van een warmwatertoestel bestaat uit een binnen- en een buitenbuis. 
Wat is de functie van de buitenbuis? 
A afvoeren van rookgassen 
B toevoeren van verbrandingslucht 
C ventileren van de ruimte waarin het warmwatertoestel staat  
D voorkomen dat rookgassen zich mengen met de verbrandingslucht 
 

1p  22 De afvoerleiding voor de rookgassen wordt bevestigd met houtdraadpennen. 
Met welk gereedschap kunnen deze pennen in de muur gedraaid worden? 
A combinatiesleutel 
B montagesleutel 
C nijptang 
D waterpomptang 
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1p  23 Welke boor is nodig als de houtdraadpennen in een stenen muur bevestigd moeten 
worden? 
 

0f
hn

I II

III IV  
 
A boor 1 
B boor 2 
C boor 3 
D boor 4 
 

1p  24 Als de gasmeter is geplaatst, wordt de gasleidinginstallatie op dichtheid beproefd. 
 
 kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 
drukstoot ja nee nee ja 
aansluitkraan open open open dicht 
toestelkraan dicht dicht open open 
beproevingsdruk 125 mbar werkdruk 100 mbar werkdruk 
beproevingstijd 5 minuten 3 minuten 3 minuten 3 minuten 

 
In welke kolom is de juiste dichtheidsproef aangegeven?  
A in kolom 1 
B in kolom 2 
C in kolom 3 
D in kolom 4 
 
 
SANITAIRTECHNIEK 
 
Vanaf vraag 25 tot en met vraag 40 kun je de isometrische tekening rioleringsinstallatie in 
de bijlage nodig hebben. 
 

2p  25  Vul in de uitwerkbijlage het aantal bochten (mof/mof en mof/spie) in van 110 mm 45˚ 
die nodig zijn voor de installatie. 

 
1p  26 Waarom zijn er arceringen in de isometrische tekening gebruikt? 

A om aan te geven dat er verbindingen zijn toegepast 
B om aan te geven dat er diameter veranderingen zijn toegepast 
C om de stand van de bochten aan te geven 
D om de tekening te verfraaien 
 

boor 1 boor 2 

boor 3 boor 4 



400012-1-686o  ga naar de volgende pagina 8

1p  27 De ontspanningsleiding van de grondleiding passeert tweemaal een vloer. 
 

0f
bp

A CB D  
 
Welke afbeelding toont deze constructie zoals het in de plattegrondtekening wordt 
aangegeven? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 

1p  28 Afgebeeld is een staafdiagram van bedrijfsinkomsten per maand (in euro). 
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kwartaal I kwartaal II kwartaal III kwartaal IV  
 
In welk kwartaal zijn de inkomsten het hoogst? 
A in kwartaal 1 
B in kwartaal 2 
C in kwartaal 3 
D in kwartaal 4 
 

1p  29 Welk keurmerk moet PVC-buis hebben? 
A CE 
B GIVEG 
C KOMO 
D NEN 
 

3p  30  Noteer vier middellijnen van PVC-buis tot 125 mm, die toegepast kunnen worden in 
een (willekeurige) binnenhuisriolering. 

 
3p  31  Noteer drie verbindingsmethoden die mogen worden toegepast in de riolering. 

 

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 

 afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 afbeelding 4 
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1p  32 Om de grondleiding op het juiste afschot te monteren, wordt gebruik gemaakt van een 
waterpas, ondersteund door een plankje. 
Het afschot is 5 mm per meter. 
 

stroomrichting

leiding plankje

0c
5j

500 mm

 
Hoe dik moet het plankje zijn? 
A   2,5 mm 
B   5 mm 
C   7,5 mm 
D 10 mm 
 

1p  33 Welk zaagblad kan het best gebruikt worden om de verschillende leidingdelen af te 
korten? 
A met fijne en gezette tanden 
B met fijne en niet-gezette tanden 
C met grove en gezette tanden 
D met grove en niet-gezette tanden 
 

1p  34 Welke slag is tijdens het zagen de zogenaamde ‘zagende slag’? 
A heengaande slag 
B teruggaande slag 
C zowel de heengaande als de teruggaande slag 
 

1p  35 Welke functie heeft het onderdeel bij het symbool P in de grondleiding? 
A expansiestuk om uitzetting van de leiding te compenseren  
B keerklep om terugstroming te voorkomen 
C meetput om de vervuiling van het water te meten 
D ontstoppingsstuk om de leiding te ontstoppen 
 

2p  36 In de standleiding K ontstaat tijdens het lozen van water overdruk en onderdruk. 
 Geef in de uitwerkbijlage aan, waar de overdruk en de onderdruk voorkomen. 
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1p  37 Leiding K wordt met onderstaande beugel bevestigd. 
 

0c
5i

 
 
 
kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 
schietlood slaglijn waterpas waterpas 
boormachine boormachine boormachine schietlood 
montagesleutel steek- of ringsleutel steek- of ringsleutel boormachine 
bankhamer schroevendraaier bankhamer montagesleutel 
schroevendraaier bankhamer momentsleutel bankhamer 

 
In welke kolom staat het gereedschap dat nodig is om de plaats van bovenstaande beugel 
te kunnen aftekenen en te bevestigen? 
A kolom 1 
B kolom 2 
C kolom 3 
D kolom 4 
 

1p  38 Wat is de juiste benaming van leiding L? 
A aansluitleiding 
B liggende leiding 
C standleiding 
D verzamelleiding 
 

1p  39 PVC-buis zet uit bij verwarming en krimpt bij afkoeling. 
 
factoren kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 
lengte van de buis X X X  
materiaal van de buis X X  X 
onderlinge beugelafstand X  X  
temperatuurverschil  X  X 
middellijn van de buis   X X 

 
In welke kolom zijn de factoren aangekruist, die bepalend zijn voor de hoeveelheid 
lengteverandering van de PVC-buis? 
A kolom 1 
B kolom 2 
C kolom 3 
D kolom 4 
 

1p  40 Na het beëindigen van de werkzaamheden moet er opgeruimd worden. 
Op welke manier dient er omgegaan te worden met resten PVC-buis? 
A behandelen als chemisch afval 
B gescheiden verzamelen in een aparte bak 
C in de grond begraven 
D weggooien in de container voor bouwafval
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Vanaf vraag 41 tot en met vraag 47 kun je de plattegrondtekening badkamer in de bijlage 
nodig hebben. 
 

1p  41 Waarmee wordt het bad op de afvoerleiding aangesloten? 
A een badoverloopcombinatie 
B een bekersifon en omstelinrichting 
C een Duplex-afvoercombinatie 
D een S-sifon met overloop 
 

1p  42 Alle leidingen in de badkamer worden uitgevoerd in PVC. 
De PVC-leiding wordt aangesloten op een standleiding van mofloos gietijzer. 
Hieronder zijn vier materiaalovergangen afgebeeld.  
 

PVC

afbeelding II afbeelding III afbeelding IV 0a
q mafbeelding I

PVC PVC PVC

 
 
Welke afbeelding toont de gebruikte overgang van PVC op mofloos gietijzer? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 

 afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 afbeelding 4 
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2p  43 Afgebeeld is een maatschets van het bad. 
 

07
vy

800 100
1100
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0

49
0

265

3046
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68
5

vooraanzicht  
 
Het bad wordt op de onafgewerkte vloer geplaatst. 
De vloer wordt voorzien van een afwerklaag met een dikte van 25 mm. 

 Bereken de instaphoogte van het bad. 
 

1p  44 Afgebeeld is een montageset voor het bevestigen van een sanitair toestel. 
 

0f
cd

 
 
Voor welk toestel in de badkamer wordt deze montageset gebruikt? 
A bad 
B closetpot 
C douchebak 
D wastafel 
 

1p  45 In de bijlage is de plattegrond van een woonhuis afgebeeld.  
In de doorsnede A - A is op de verdieping een deur zichtbaar. 
In welke ruimte draait deze deur open? 
A in ruimte 101, de overloop 
B in ruimte 104, de opstellingsruimte 
C in ruimte 106, de badkamer 
D in ruimte 6, de keuken 
 

vooraanzicht 
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2p  46 Hieronder staat het montageschema van de closetpot. 

0f
cf

A

 
 

 Welk type en soort closetpot is hier afgebeeld? 
 

1p  47 De douchebak wordt aangesloten met een stankafsluiter van polipropyleen (PP). 
 
voordelen kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 
het materiaal is flexibeler X X X  
het materiaal is milieuvriendelijker X  X  
je kunt het materiaal lijmen X X  X 
het materiaal is minder breukgevoelig  X X X 
 
In welke kolom zijn de voordelen aangekruist van PP ten opzichte van PVC? 
A in kolom 1 
B in kolom 2 
C in kolom 3 
D in kolom 4 
 
 
ELEKTRONICA 
 

1p  48 Hieronder staat een schakeling met twee weerstanden. 

0f
8m

R1 = 200Ω

R2 = 200Ω

24V= 

A

 
 
Hoe groot is de stroomsterkte in weerstand R1? 
A 0,06 A 
B 0,12 A 
C 0,24 A 
D 0.48 A 
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1p  49 Een weerstand van 200 Ω staat in serie met een weerstand van 600 Ω.  
De weerstanden zijn aangesloten op een wisselspanning van 24 V.  
Hoe groot is de spanning over de weerstand van 200 Ω ? 
A   6 V 
B 12 V 
C 18 V 
D 24 V 
 

1p  50 Een weerstand van 100 Ω wordt in serie geschakeld met een weerstand van 300 Ω en 
aangesloten op een wisselspanning van 24 V.  
Hoe groot is de stroomsterkte in de weerstand van 300 Ω? 
A 0,06 A 
B 0,08 A 
C 0,12 A 
D 0,24 A 
 

1p  51 Afgebeeld is een schema van een stroomvertakking.  
 

0f
8n

Ι 1 = 5A Ι 3

Ι 5 = ?

Ι 4 = 2A

Ι 2 = 8A

 
 
Hoe groot is de stroomsterkte I5? 
A   7 A 
B 10 A 
C 11 A 
D 15 A 
 

4p  52 Afgebeeld is een schakeling met vier meters, M1, M2, M3 en M4. 

0f
8r24V= 

M3
R2

M2

R1

M1

R3
M4

 
 

 Noteer welke meter als voltmeter is geschakeld en welke meter als ampèremeter is 
geschakeld. 

 
1p  53 Met welk type weerstand kan het toerental van een boormachine variabel gemaakt 

worden? 
A LDR 
B NTC-weerstand 
C PTC-weerstand 
D regelbare weerstand
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AUTOMATISEREN 
 

2p  54 Afgebeeld is een relais met een wisselcontact. 

0d
e y

III

I II
 

 
 Omschrijf in het kort de werking van het relais. 

 
1p  55 Wat is de juiste definitie van ‘meten’? 

A het optellen van het aantal eenheden 
B het vergelijken van een grootheid met een eenheidsmaat 
C het vermenigvuldigen van het aantal eenheden met het aantal grootheden 
 

1p  56 Er moet een temperatuur gemeten worden van 70 ˚C. 
De meter die daarvoor gebruikt wordt, kan in verschillende standen gezet worden. 
Welke stand is het meest geschikt? 
A 0 tot 10 ˚C 
B 0 tot 100 ˚C 
C 0 tot 200 ˚C 
D 0 tot 1000 ˚C 
 

1p  57 Een temperatuuropnemer wordt gebruikt in een elektrisch regelcircuit. 
Het gemeten signaal veranderd van temperatuur in ˚C naar spanning in V. 
Wat is de juiste benaming van dit apparaat? 
A datalogger 
B interface 
C omzetter 
D versterker 
 

1p  58 Waarmee kan een signaal uit een computer (digitaal) geschikt gemaakt worden voor het 
aansturen van een servomotor (analoog)? 
A A/D omzetter 
B D/A omzetter 
C elektromagnetische omzetter 
D galvanische omzetter 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

 3 

 1  2 
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1p  59 De temperatuur van het water van een douche wordt elektronisch geregeld. 
 

0e
do

M

regelaar

12warm water 65 °C

koudwater 5 °C

 
 
Wat is de juiste benaming van de onderdelen 1 en 2? 
A 1 is een actuator 2 is een opnemer 
B 1 is een opnemer 2 is een voeler 
C 1 is een sensor 2 is een actuator 
D 1 is een voeler 2 is een sensor 
 

2p  60 Afgebeeld is een pneumatische schakeling met een dubbelwerkende cilinder. 
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 Wat gebeurt er met de onderdelen 5 en 6 op het moment dat de cilinder uitgaat (zoals 
getekend)? 

 

 6  5 
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