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Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
CONSTRUCTIE 
 

1p  1 Wat is een vlakplaat? 
A een rei waarlangs lange lijnen worden afgetekend 
B een stevige steun waartegen het materiaal wordt gezet om af te tekenen 
C een vlakke plaat waarop wordt afgetekend 
D een voet waarop de hoogteschuifmaat is gemonteerd 
 

1p  2 Van welk materiaal wordt een volblad cirkelzaag gemaakt? 
A duralumin 
B hardmetaal 
C silumin 
D snelstaal 
 

1p  3 Hieronder is een lasmethode afgebeeld. 
 

 
 
Hoe wordt deze lasmethode genoemd? 
A MIG/MAG-lassen 
B puntlassen 
C rolnaadlassen 
D TIG-lassen 
 

1p  4 Welk apparaat wordt gebruikt om aluminiumplaat van 20 mm dik te snijden? 
A autogeenlasbrander 
B gloeidraad van wolfraam 
C plasmasnijder 
D snijbrander 
 

1p  5 Over een kanaal ligt een stalen brug. 
Waarom ligt de brug aan één kant op rollen? 
A De brug kan gemakkelijker doorbuigen wanneer er verkeer over gaat. 
B De brug kan tijdens het plaatsen gemakkelijk op de plaats worden gerold. 
C De brug kan uitzetten of krimpen bij temperatuurswisselingen. 
D De brug maakt minder lawaai wanneer er verkeer over gaat. 
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1p  6 In de vliegtuigindustrie worden vooral materialen gebruikt die licht van gewicht zijn. 
Welk van de volgende materialen wordt vooral gebruikt? 
A aluminium 
B koper 
C lood 
D staal 
 

1p  7 Onderdelen worden met MIG/MAG-lassen met elkaar verbonden. 
Nu blijkt dat de gastoevoer wervelend is. Daardoor wordt de las poreus. 
Wat is de oorzaak van een wervelende gastoevoer? 
A een te grote draadtoevoer 
B een te grote spanning 
C een verkeerde diameter van het contactbuisje 
D een vervuild mondstuk 
 
 
DRAAIEN 
 

1p  8 Onderstaand werkstuk wordt gedraaid. 

 
Welke twee gereedschappen worden gebruikt? 
A boorbeitel en blindboorbeitel 
B boorbeitel en kamerbeitel 
C doorboorbeitel en blindboorbeitel 
D steekbeitel en kamerbeitel 
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1p  9 In onderstaande afbeelding staat de beitel onder de centerhoogte. 

 
 
Wat gebeurt er met de beitel? 
A Deze maakt het werkstuk onrond. 
B Deze wil gaan happen. 
C Deze wil niet in dwarsrichting verspanen. 
D Deze wil niet meer verspanen. 
 

1p  10 Een gedraaide bus wordt gebruikt als glijlager. 
Van welk materiaal is deze bus gemaakt? 
A aluminium 
B brons 
C koper 
D messing 
 

1p  11 In onderstaande afbeelding is een te draaien holle as getekend. 

 
 
Welk meetgereedschap wordt gebruikt om de diameter van het gat op te meten? 
A binnenschroefmaat 
B diepteschroefmaat 
C gatpenkaliber 
D schuifmaat 
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BANKWERKEN 
 

1p  12 Hieronder wordt het dressen van een slijpsteen afgebeeld. 
 

 
 
Wat is dressen? 
A het balanceren van de steen 
B het controleren van de ruwheid van de steen 
C het instellen van de leunspaan 
D het opheffen van de slijtplekken op de steen 
 

1p  13 Wat wordt bedoeld met het afbinden van een lijm? 
A het drogen van de lijm 
B het dun aanbrengen van de lijm 
C het met een lijmtang vastzetten van de te lijmen delen 
D het verdunnen van de lijm 
 

1p  14 Er bestaan ruimers met spiraalgroeven. 
Wanneer worden deze altijd gebruikt? 
A voor extra diepe gaten 
B voor gaten met een conisch gedeelte 
C voor gaten met een onderbreking, zoals spiegleuven 
D voor niet ronde gaten 
 
 
MONTEREN EN STELLEN 
 

1p  15 Er is een overbrenging nodig, waarin een beveiliging tegen overbelasting moet zitten. 
Welke overbrenging moet worden gekozen? 
A kettingoverbrenging 
B tandriemoverbrenging 
C tandwieloverbrenging 
D V-riemoverbrenging 
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1p  16 Onderstaande grafiek wordt gebruikt bij het monteren van tandwielen. 
 

 
 
Twee rechte tandwielen met een modulus van 9 worden gemonteerd. 
Tussen welke twee waarden moet de flankspeling liggen? 
A 0,15 en 0,21 mm 
B 0,22 en 0,30 mm 
C 0,24 en 0,34 mm 
D 0,30 en 0,40 mm 
 

1p  17 Wat is een rubberbandkoppeling? 
A een elastische koppeling 
B een flenskoppeling 
C een klemkoppeling 
D een kruiskoppeling 
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1p  18 Hieronder is een tandwieloverbrenging getekend. 
 

 
 
Hoe wordt de vertanding van de overbrenging genoemd? 
A axiale vertanding 
B pijlvertanding 
C rechte vertanding 
D schroefvertanding 
 
 
ELEKTRONICA 
 

1p  19 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 
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1p  20 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  21 Hoe luidt de wet van Ohm? 
A I = P x U 
B It = I1 + I2 + … 
C U = I x R 
D Ut  = U1 + U2 + … 
 

1p  22 Wat is een LDR? 
A een draaibare weerstand 
B een lichtgevoelige weerstand 
C een regelbare weerstand 
D een temperatuurgevoelige weerstand 

 
1p  23 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 
 
 
AUTOMATISEREN 
 

1p  24 Welk van de onderstaande ventielen is juist getekend? 
 

 
 A B C D 
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1p  25 Hieronder is een foto-elektrische cel afgebeeld. 
 

 
 
Volgens welk principe werkt deze foto-elektrische cel? 
A direkt-reflectie-principe 
B inductie-principe. 
C passief-infrarood-principe. 
D zender-ontvanger-principe. 
 

1p  26 Bij een bepaald proces hoort een eigen regelsysteem. 
Wat voor soort regeling wordt toegepast bij inbraakbeveiliging? 
A aan/uit-regeling 
B continu-regeling 
C open regeling 
D volgorde-regeling 
 

1p  27 Waarop worden sensoren en schakelaars bij een PLC aangesloten? 
A geheugens 
B ingangen 
C uitgangen 
D voeding 
 

1p  28 Waardoor wordt een reedcontact bediend? 
A infrarood licht 
B magneet 
C ultraviolet licht 
D warmte 
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TEKENINGLEZEN 
 

1p  29 Kijk bij onderstaande afbeelding in de pijlrichting. 

 
Wat is het juiste aanzicht? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3 
D aanzicht 4 
 

1p  30 Welk cijfer geeft in onderstaande afbeelding de juiste uitslag weer? 
(Let op de plaats van de verbindingsnaad.) 
 

 
 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
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Bij de vragen 31 tot en met 43 heb je de tekeningen en tabellen in de bijlage nodig! 
 

1p  31 Hoe groot is maat A? 
A 73 
B 74 
C 80 
D 81 
 

1p  32 Hoe groot is maat B? 
A 50 
B 52 
C 58 
D 59 
 

1p  33 Hoe groot is maat C? 
A 0,5 
B 1 
C 1,5 
D 2 
 

1p  34 Hoe groot is maat D? 
A 38 
B 40 
C 42 
D 44 
 

1p  35 Hoe groot is maat E? 
A 1 
B 1,5 
C 2 
D 2,5 
 

1p  36 Hoe groot is maat F? 
A 24 
B 25 
C 26 
D 27 
 

1p  37 Hoe groot is maat G? 
A 69 
B 73 
C 77 
D 80 
 

1p  38 Hoe groot is maat H? 
A  8,4 
B 10 
C 10,4 
D 12 
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1p  39 Hoe groot is maat I? 
A 0,5 
B 1 
C 3 
D 3,5 
 

1p  40 Hoe groot is maat J? 
A 11 
B 21 
C 23,5 
D 25 
 

1p  41 Hoe groot is maat K? 
A 2 
B 3 
C 3,5 
D 4 
 

1p  42 Onderstaande afbeelding is een aanduiding in stuknummer 6. 
 

 
 
 
 

Wat is de betekenis van de pijl in deze aanduiding? 
A circulaire slagtolerantie 
B evenwijdigheids-tolerantie 
C haaksheid-tolerantie 
D referentievlak-aanduiding 
 

1p  43 De onderstaande afbeelding is een aanduiding in stuknummer 2. 
 

 
 
 

 
Wat is de betekenis van                    in deze aanduiding? 
 
A circulaire slagtolerantie 
B concentriciteits-tolerantie 
C evenwijdigheids-tolerantie 
D haaksheid-tolerantie 
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CONSTRUCTIE 
 

2p  44 Er wordt door middel van MIG/MAG-lassen een hoeklas gelegd. De las wordt te bol. 
 Welke twee lasparameters kan de lasser veranderen? 

 
1p  45 Hieronder worden in plaatmateriaal verschillende vormen gebogen. 

 
 

 Op welke machine wordt dit gedaan? 
 

2p  46 Het onderstaande hek wordt van vierkante buis gelast. De lengte van het hek is 14 meter 
en de hoogte is 2 meter. De bestellengte van vierkante buis is 6 meter. 
 

 
 

 Bereken het aantal lengtes dat moet  worden besteld. 
Laat de volledige berekening zien. 
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DRAAIEN 
 

2p  47 Hieronder is een draaiwerkstuk getekend. 
 

 
 
De beitel heeft in langsrichting een aanzet van 0,5 mm/omw. Het toerental is 
300 omw/min. 

 In hoeveel tijd heeft de beitel de afstand van 50 mm afgelegd? 
Laat de volledige berekening zien. 

 
1p  48 Hieronder is een spangereedschap afgebeeld. 

 

 
 

 Hoe wordt dit spangereedschap genoemd? 
 

1p  49 Met behulp van de losse kop is het mogelijk gaten te boren met een spiraalboor. Vooraf 
worden dan centergaatjes geboord met de centerboor. 

 Waarom wordt speciaal een centerboor gebruikt? 
 

1p  50 In een draaierij worden de ruwheids-vergelijkingsplaatjes gebruikt. Dit dient om de 
ruwheid van de gedraaide werkstukken te controleren. 

 Op welke manier wordt de ruwheid dan vergeleken? 
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BANKWERKEN 
 

1p  51 Hieronder is een ruimer afgebeeld. 
 

 
 

 Wat voor soort ruimer is dit? 
 

1p  52 In onderstaande afbeelding wordt een verbindingstechniek uitgevoerd. 

 
 

 Hoe wordt deze verbindingstechniek genoemd? 
 

1p  53 In veel werkplaatsen worden stalen werkbanken met rubbermatten bekleed. 
 Waarom wordt deze veiligheidsmaatregel uitgevoerd? 

 
 
MONTEREN EN STELLEN 
 

2p  54 Hieronder is de overbrenging van een kolomboormachine getekend. 
 

 
 
Het toerental van de motor is 720 omw/min. 

 Bereken in de gegeven situatie het toerental van de boorspil. 
Laat de volledige berekening zien. 

 
 
Let op! De laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  55 Hieronder is een lager afgebeeld. 

 
 

 Wat voor soort lager is dit? 
 
 
ELEKTRONICA EN AUTOMATISEREN 
 

1p  56  Teken op de uitwerkbijlage het symbool van een wisselklep. Raadpleeg de tabel in de 
bijlage. 

 
1p  57  Vul op de uitwerkbijlage de waarheidstabel van een EN-poort in. 

 
1p  58 Het automatisch aan- en uitgaan van lampen wordt vaak geregeld met een tijdrelais. 

 Noem nog een manier om verlichting automatisch te laten werken. 
 

1p  59  Waarvoor dient een ladderdiagram? 
 

1p  60 Hieronder mag de enkelwerkende cilinder alleen uitgaan, wanneer de twee 3/2 ventielen 
tegelijk bediend worden. 
 

 

 
 

 Wat voor soort ventiel is in het schema weggelaten? 
 

einde 400012-1-692o* 


