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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 24 mei
9.00 – 11.00 uur



400012-1-599o 2 ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
MONTEREN EN BEKABELEN 
 

1p  1 Aluminium platen van 2 mm dikte moeten recht afgeknipt worden. 
Welke schaar wordt gebruikt? 
A guillotineschaar 
B handschaar 
C knabbelschaar 
D rondschaar 
 

1p  2 De spiraal van de aluminiumboor voert spanen af. 
Wat wordt met de spanen gedaan? 
A Ze worden bij het andere fabrieksafval gevoegd. 
B Ze worden met het staalschroot afgevoerd. 
C Ze worden verzameld en apart afgevoerd. 
 

1p  3 Hieronder is zowel bij 1 als bij 2 een boor afgebeeld. 
 

 
 1 2 
 
Welk boor is bij 1 en welke is bij 2 afgebeeld? 
 1 2 
A plaatboor centerboor 
B plaatboor verzinkboor 
C verzinkboor centerboor 
D verzinkboor plaatboor 
 

1p  4 Wat is de naam van onderstaand voorwerp? 
 

 
 
A centraaldoos 
B inbouwdoos 
C T-doos dubbel rechts 
D universele lasdoos 
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1p  5 Waarvoor staat onderstaand teken? 
 

 
 
A centraaldoos met leidingen 
B inbouwdoos met leidingen 
C T-doos met leidingen 
D universeeldoos met leidingen 
 

1p  6 Een tekening geeft de juiste werking van de elektrische installatie weer. 
Hoe wordt zo’n tekening genoemd? 
A elektrisch schema 
B installatieschema 
C stroomkringschema 
D werkschema 
 

1p  7 Wat is de benaming van onderstaand onderdeel? 

 
 
A dimmer 
B lamp 
C relais 
D spoel 
 

1p  8 Welke draadkleuren moeten in Nederland worden gebruikt voor achtereenvolgens: 
fase – nul – aarde – schakeldraad? 
A blauw – bruin – geel/groen – zwart 
B bruin – blauw – geel/groen – zwart 
C rood – blauw – geel/groen – zwart 
D rood – zwart – geel – groen 
 

1p  9 Wat is een afgeschermde kabel? 
A leiding in een hostaliet buis 
B leiding in een PVC-buis 
C leiding in een stalen buis 
D leiding met een gevlochten metalen omhulsel 
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1p  10 Wat is de naam van onderstaande schakelaar? 
 

 
 
A dubbelpolige schakelaar 
B enkelpolige schakelaar 
C opbouwschakelaar 
D serieschakelaar 
 

1p  11 Onderstaande wisselschakelaar heeft drie aansluitpunten. 
 

 
 
Welk van de drie is het P-contact? 
A 1 
B 2 
C 3 
D allemaal als P-contact te gebruiken 
 

1p  12 Er zijn maximale beugelafstanden gegeven voor de montage van een PVC-buis. 
Hoe groot zijn deze afstanden horizontaal en verticaal? 
A  300 mm en   400 mm 
B  400 mm en   500 mm 
C  500 mm en 1000 mm 
D  1000 mm en 1000 mm 
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1p  13 Hieronder is een zogenaamde DIN-rail afgebeeld. 
 

 
 
Welke drie onderdelen kunnen hierop vastgeklikt worden? 
A aardlekautomaten, installatieautomaten en stuurrelais 
B dimschakelaars, wisselschakelaars en tijdrelais 
C relais, wisselschakelaars en rijgklemmen 
D universeeldozen, aardlekautomaten en installatieautomaten 
 

1p  14 Hieronder is een contactor afgebeeld met zware contacten. 
 

 
 
Waarvoor dient deze contactor? 
voor het schakelen van 
A grote stromen 
B grote weerstanden 
C hoge spanningen 
D kleine vermogens 
 

1p  15 Wat geeft onderstaand symbool aan? 
 

 
A relais 
B tijdrelais vertraagd afvallend 
C tijdrelais vertraagd opkomend 
D zekering 
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1p  16 Op een leiding in een installatietekening staat het onderstaand symbool. 
 

 
 
Wat zit er dan in de leiding? 
A vier installatiedraden waarvan de aarde is afgesneden en op de fasedraad een dop zit 
B vier installatiedraden zwart, blauw, bruin, geel/groen 
C vier zwarte installatiedraden  
D Dit is geen teken voor het aantal draden, maar voor de soort leiding bijvoorbeeld 

hostaliet. 
 

1p  17 Van welke drie factoren is de weerstand van de stroomdraad afhankelijk? 
A dikte, lengte en breedte 
B lengte, oppervlak en soort materiaal 
C lengte, isolatie en soort materiaal 
D oppervlak, dikte en soort materiaal 
 

1p  18 Er moet een gat in een plaat worden geboord. 
Wat is de juiste bewerkingsvolgorde? 
A aftekenen, centeren, boren 
B centeren, voorboren, boren 
C centeren, boren, afbramen 
D plaat inklemmen, centeren, boren 
 

1p  19 Een haakse hoek wordt op een plaat afgetekend. 
Welke twee gereedschappen worden gebruikt? 
A blok(hoek)haak en kraspen 
B liniaal en kraspen 
C schuifmaat en kraspen 
D zweihaak en kraspen 
 

1p  20 In een plaat moet een geboord gat groter geboord worden. 
Welke boor wordt gebruikt? 
A een plaatboor 
B een spiraalboor met cilindrische schacht 
C een spiraalboor met conische schacht 
D een verzinkboor 
 
 



400012-1-599o 7 ga naar de volgende pagina 

ELEKTRONICA 
 

1p  21 Hieronder is een onderdeel afgebeeld. 
 

 
1 = lange aansluitdraad 
2 = korte aansluitdraad 

 
Welk onderdeel is het en waarop zijn de aansluitdraden aangesloten? 
 

De naam van 
het onderdeel 
is: 

Aansluitdraad 1 is 
aangesloten op: 

Aansluitdraad 2 
is aangesloten 
op: 

A lampje min plus 
B lampje plus min 
C LED anode kathode 
D LED kathode anode 
 

1p  22 Hieronder staat een schakeling in een gesloten onderdeel. 
 

 
 
Wat voor schakeling is dit? 
A brugmeetschakeling 
B brugschakeling met dioden 
C brugschakeling met transistoren 
D relaisschakeling 
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1p  23 In onderstaande afbeelding is een regelbare weerstand te zien in een schema dat we een 
spanningsdeler noemen. 
 

 
 
Wat gebeurt er met het lampje als de ruiter (pijl) wordt bewogen? 
A Het lampje blijft even fel branden, wat je ook met de ruiter (pijl) doet. 
B Het lampje gaat feller brander als de ruiter (pijl) naar links beweegt. 
C Het lampje gaat feller brander als de ruiter (pijl) naar rechts beweegt. 
D Het lampje gaat zwakker branden als de ruiter (pijl) naar links beweegt 
 

1p  24 Wat geldt voor de weerstand van een spoel bij wissel- en gelijkspanning? 
Een spoel heeft voor 
A gelijkspanning een grotere weerstand dan voor wisselspanning. 
B wissel- of gelijkspanning een even grote weerstand. 
C wisselspanning een grotere weerstand dan voor gelijkspanning. 
D wisselspanning een weerstand en voor gelijkspanning niet. 
 

1p  25 In een elektromotor wordt tussen de wikkelingen een PTC geplaatst. Deze wordt in de 
stuurschakeling opgenomen. 
Waartegen wordt de motor nu beveiligd? 
A een te hoge spanning 
B een te hoge stroom 
C een te hoge temperatuur 
D een te hoge weerstand 
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AUTOMATISEREN 
 

1p  26 Een machine heeft een toerentalregeling zoals in onderstaande afbeelding is 
aangegeven. 
 
 
 
 
 A B C D E 

1 20   40 120   300   900 
2 30   80 240   720 2160
3 50 120 360 1080 3240
 
Hoe moet deze machine ingesteld worden op het toerental van 720 omw/min? 
A C 3 
B D 2 
C D 3 
D E 3 
 

1p  27 Welk van de onderstaande ventielen is juist getekend? 
 

 
 A B C D 
 

1p  28 Waarop worden sensoren en schakelaars bij een PLC aangesloten? 
A geheugens 
B ingangen 
C uitgangen 
D voeding 
 

1p  29 Wat is hieronder afgebeeld? 
 

 
 
A een actuator 
B een schakelaar 
C een sensor 
D een ventiel 
 

1p  30 Waardoor wordt een reedcontact bediend? 
A infrarood licht 
B magneet 
C ultraviolet licht 
D warmte 
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TEKENINGLEZEN 
 

1p  31 Kijk bij onderstaande afbeelding in de richting van de pijl. 
 

 
 
Welk aanzicht is juist? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3 
D aanzicht 4 
 

1p  32 Welke uitslag in onderstaande afbeelding is juist? 
 

 
A uitslag 1 
B uitslag 2 
C uitslag 3 
D uitslag 4 
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De vragen 33 tot en met 41 gaan over de tekeningen van de wanddraaikraan in de 
bijlage. 
 

1p  33 Hoe groot is maat A? 
A   68 
B   80 
C   92 
D 110 
 

1p  34 Houd rekening met één stuks van de stelvullingen stuknummers 11, 12 en 13. 
Hoe groot is dan maat B? 
A 737 
B 746 
C 753 
D 760 
 

1p  35 Hoe groot is maat C? 
A 3102 
B 3112 
C 3124 
 

1p  36 Hoe groot is maat D? 
Gebruik tabel 1 (Hoekstalen) in de bijlage. 
A 20 
B 25 
C 30 
D 35 
 

1p  37 Hoe groot is maat E?  
A 15 
B 22,5 
C 30 
D 45 
 

1p  38 De wanddraaikraan is in gebruik.   
Welk soort spanning treedt er op in punt F? 
A drukspanning 
B schuifspanning 
C trekspanning 
D wringspanning 
 

1p  39 Hoe groot is maat G? 
A 330 
B 372 
C 392 
D 398 
 

1p  40 Wat betekent het rondje bij de lasaanduiding van stuknummer 1 aan 2? 
A aan beide zijden lassen 
B alleen aan de pijlkant lassen 
C rondom lassen 
D rondom lassen aan binnen- en buitenzijde 
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1p  41 Hoe groot kan de maximale speling zijn tussen de as (stuknummer 3) en de lagervoering 
(stuknummer 9)? 
A 0,6 
B 0,8 
C 0,9 
D 1,0 
 
 
MONTEREN EN BEKABELEN 
 
De vragen 42 tot en met 45 gaan over onderstaande plattegrond. 
 
 

Er moet voor een nieuw te bouwen huis een elektrische installatie worden 
ontworpen. Daarbij moet goed rekening gehouden worden met de wensen van 
de klant. 
De klant geeft hiervoor een plattegrond met zijn wensen erop. 
 

 
 

1p  42 Voor een goede prijscalculatie is onder meer belangrijk: 
1 welke en hoeveel componenten er nodig zijn 
2 hoeveel manuren de bouw van de installatie vergt 

 Wat is als derde punt belangrijk voor een goede prijscalculatie? 
 

1p  43  Wat is een belangrijke reden voor hergebruik van materialen? 
 

1p  44  In welke ruimte wordt vaak gebruik gemaakt van een systeem met 
opbouwcomponenten? 

 
1p  45  Waar zouden waterdichte componenten gemonteerd moeten worden? 
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1p  46 Je hebt de opdracht een tuinverlichting aan te leggen. 
 Welk soort kabel moet je gebruiken? 

 
1p  47 Vergelijk een staalboor met een betonboor. 

 Wat is het meest opvallende verschil? 
 
 
ELEKTRONICA 
 

1p  48 Welke spanning een halfgeleider aankan is belangrijk. 
 Waarom is dat zo? 

 
 
Onderstaand schema hoort bij de vragen 49 en 50. 
 
In het schema: 
− brandt de lamp; 
− is de spanning over R1 10 V; 
− is de basis-emitter-stroom 25 mA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2p  49 In een metaalbewerkingsproces worden producten geteld. Tijdens dat proces valt op de 

lichtgevoelige weerstand meer licht. De weerstand R1 en de LDR vormen samen een 
spanningsdeler. 

 Beschrijf wat er door de grotere lichtinval gebeurt in dit stroomkringschema. Met name 
wat er gebeurt met de weerstand van de LDR en de spanning over de LDR. 

 Beschrijf wat dat betekent voor de basis-emitter en de lamp. 
 

1p  50  Bereken de grootte van de weerstand R1 in het stroomkringschema. 
Laat de volledige berekening zien. 
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1p  51 Tijdens een meetproef van een weerstand moet een U-I diagram gemaakt worden. 
Hieronder staat de meetlijst. 
 

U I 
0 0 
2 0,05 
4 0,10 
6 0,15 
8 0,20 

10 0,25 
 

 Teken aan de hand van deze gegevens het U-I diagram. 
Neem voor de x-as U en voor de y-as I. 

 
1p  52 Hieronder staat een tekening van een diode in wisselstroomkring. 

 

 
 
De diode wordt geplaatst in de stroomkring van een wisselspanning. 

 Hoe ziet dan de spanning er uit na de diode? 
 

3p  53 Hieronder is een chip afgebeeld. 

 
 Noem drie functies die op een chip kunnen voorkomen. 

 
 
AUTOMATISEREN 
 

2p  54 Een reedrelais kan op twee manieren worden bediend. 
 Welke zijn dat? 

 
2p  55 In een winkel gaat een bel als je binnen komt. 

 Noem twee manieren voor detectie om deze bel te laten rinkelen. 
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1p  56 Het automatisch aan- en uitgaan van lampen wordt vaak geregeld met een tijdrelais. 
 Noem nog een andere manier om een verlichting automatisch te laten werken. 

 
2p  57 In de pneumatiek wordt een ventiel aangeduid met bijvoorbeeld '5/2 monostabiel'. 

 Wat betekenen de cijfers 5 en 2 en waarom staat er 'monostabiel' bij? 
 

1p  58  Waarom zit bij een luchtverzorgingseenheid de filter-waterafscheider vóór het 
drukregelventiel? 

 
1p  59 Er moet spanning worden gemeten aan een elektrisch systeem. De waarde van de 

spanning is niet goed in te schatten. Dan stel je de multimeter eerst in op een hoge 
waarde. 

 Waarom wordt dat gedaan? 
 

2p  60 In een drukvat van een zonnecollector worden verschillende sensoren geplaatst. 
 Welke twee grootheden worden met deze sensoren gemeten? 
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