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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 

110

 
 

1p  1 Volgens welk systeem mogen de dozen van de bovenstaande tekening zó geplaatst 
worden? 
A het centraaldoossysteem 
B het gemodificeerd centraaldoossysteem 
C het normaaldoossysteem 
D het plintsysteem 
 
 

 
 

1p  2 Wat is de benaming van de schakelaar/automaat in bovenstaande afbeelding? 
A aardlekschakelaar 
B hoofdschakelaar 
C installatie-automaat 
D thermische schakelaar 
 

1p  3 Welk installatie-onderdeel is volgens de NEN 1010 een aansluitpunt? 
A een aardlekschakelaar 
B een centraal aardpunt 
C een enkelpolige schakelaar 
D een wandcontactdoos 

A 
B 
C 
D
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1p  4 Een badkamer heeft een oppervlakte van 16 m2. 
Uit hoeveel zones bestaat deze badkamer? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  5 In zone 3 van een badruimte is op een hoogte van meer dan 2,25 meter een doos 
gemonteerd. 
In deze doos bevindt zich een blauwe, een bruine en een geel/groene draad. 
Wat wordt meestal op deze doos aangesloten? 
A een badkamerkachel 
B een centraal aardpunt 
C een scheer-wandcontactdoos 
D een trekschakelaar voor de verlichting 
 

1p  6 Het energiebedrijf zorgt voor de voeding van een huisinstallatie. 
In de voedingskabel naar de verdeelkast in woningen wordt soms geen aarddraad 
meegevoerd. 
Hoe wordt dan toch voor een goede aarding in de woning gezorgd? 
A door een aansluiting op de gasleiding 
B door een aansluiting op de waterleiding 
C door een aansluiting op een aardelektrode 
D door een aansluiting op het centraal aardpunt 
 
 

 
 

1p  7 Een relais, zoals hierboven afgebeeld, heeft vaak meerdere contacten. 
Om welk soort contact gaat het als hierop de nummers 21 en 22 staan? 
A een maakcontact 
B een verbreekcontact 
C een vertraagd maakcontact 
D een vertraagd verbreekcontact 
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1p  8 In de groepenkast bevindt zich vaak een transformator, zoals hierboven afgebeeld. 
Waarvoor dient deze transformator? 
A voor de antenneversterker 
B voor de belinstallatie 
C voor de telefooninstallatie 
D voor het modem van de PC 
 

1p  9 Welke kleur heeft de passchroef voor een smeltpatroon van 16 Ampère? 
A blauw 
B geel 
C grijs 
D rood 
 

1p  10 Wanneer gaat er in een driefasennet geen stroom door de nuldraad? 
A als alleen door L1 een stroom loopt van 10 A 
B als alleen door L1 en L2 een stroom loopt van 10 A 
C als alleen door L2 en L3 een stroom loopt van 10 A 
D als door L1 en L2 en L3 een stroom loopt van 10 A 

 
 

S

N

N

S

 
     
1p  11 De twee magneten hierboven naderen elkaar met gelijke polen. 

Wat zal er gebeuren? 
A De magneten stoten elkaar af. 
B De magneten trekken elkaar aan. 
C Er gaan binnen de magneet krachtlijnen lopen van noord naar zuid. 
D Er gaan buiten de magneet krachtlijnen lopen van zuid naar noord. 
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1p  12 Op bovenstaande afbeelding wordt een magneet in een spoel heen en weer bewogen. 
Wat is het gevolg ervan? 
A Er ontstaat een gelijkspanning. 
B Er ontstaat een inductiespanning. 
C Er ontstaat een pulserende gelijkspanning. 
D Er ontstaat een pulserende gelijkstroom. 
 

1p  13 Welke spanning wordt op de primaire zijde van een beltransformator aangesloten? 
A 8 Volt - 50 Hertz 
B 8 Volt gelijkspanning 
C 230 Volt gelijkspanning 
D 230 Volt - 50 Hertz 
 
 

 
 

1p  14 Welk soort schakelaar is hierboven afgebeeld? 
A een dubbelpolige schakelaar 
B een enkelpolige schakelaar 
C een serieschakelaar 
D een wisselschakelaar 
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VERDEELKAST 
 
Een assistent-monteur krijgt van de elektromonteur de opdracht om onderstaande 
verdeelkast van een woning te bekijken. 
De vragen 15 tot en met 19 gaan over dit onderwerp. 
 
 

1 2 3 4 5 6
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1p  15 Welk instrument geeft pijl 2 aan? 
A de Ampèremeter 
B de gasmeter 
C de kWh-meter 
D de Wattmeter 

 
1p  16 Waarom heeft de leiding voor een fornuis, aangeduid met pijl 1, een diameter van 

19 millimeter? 
Deze moet geschikt zijn voor 
A 2 draden van 2,5 mm2 en 3 draden van 1,5 mm2. 
B 3 draden van 2,5 mm2 en 2 draden van 1,5 mm2. 
C 4 draden van 2,5 mm2. 
D 5 draden van 2,5 mm2. 
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1p  17 Welke doorsneden hebben de hoofdvereffeningsleidingen bij pijl 5? 
A   2,5 mm2 
B   4    mm2 
C   6    mm2 
D 16    mm2 
 

1p  18 Hoe heet het blokje bij pijl 4, waarop alle ‘aardleidingen’ worden aangesloten? 
A aardklem 
B centraal aardpunt  
C hoofdaardrail 
D kroonsteen 
 

1p  19 De bewoners van het huis willen driefasen-krachtstroom gaan gebruiken. 
Hoeveel hoofdzekeringen zullen dan geplaatst worden in de verdeelkast bij pijl 3? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  20 Welke maat schroefdraad heeft een normale gloeilamp voor huisinstallaties? 
A B15 
B B22 
C E27 
D E40 

 

A2 

A1 

A3 

H1 

H2 

   
 

1p  21 Van bovenstaand schema is gegeven: A1 geeft 5 A aan, A2 geeft 2 A aan. 
Hoe groot is de stroom door A3 ? 
A 2 A 
B 3 A 
C 5 A 
D 7 A 
 

1p  22 Een lamp bij de trap wordt vaak bediend door twee schakelaars (S1 en S2). 
Welk soort schakelaar wordt hiervoor gebruikt? 
 S1  S2 
A enkelpolige schakelaar tweepolige schakelaar 
B enkelpolige schakelaar wisselschakelaar 
C tweepolige schakelaar wisselschakelaar 
D wisselschakelaar wisselschakelaar 
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1p  23 Gevaarlijke machines worden vaak bediend met tweehandbediening. 
Waaruit bestaat tweehandbediening? 
A een drukknop met een maakcontact en een overneemcontact 
B een drukknop met een maakcontact en een verbreekcontact 
C twee drukknoppen met maakcontacten 
D twee drukknoppen met verbreekcontacten 
 

1p  24 Op een elektrisch toestel staat aangegeven dat het een vermogen heeft van 1000 Watt. 
Welk van onderstaande toestellen zal dit zijn? 
A een droogtrommel 
B een haarföhn 
C een televisie 
D een wasmachine 
 

1p  25 De weerstand van een strookje materiaal (l x b x h = 100 x 3 x 10 mm) wordt gemeten 
met behulp van een Ohmmeter, twee meetsnoeren en twee krokodillenklemmen.  
De Ohmmeter geeft een weerstand aan van 100 MΩ. 
Van welk materiaal is de strook waarschijnlijk gemaakt? 
A brons 
B hout 
C ijzer 
D koper 
 

1p  26 Een spoel heeft drie weerstanden: Z (impedantie), XL (inductieve weerstand) en  
R (ohmse weerstand). 
Welke weerstand is altijd het grootst? 
A R 
B XL 
C Z 
D Dit is afhankelijk van de cos φ. 
 
 

I

V

A

P

U  
1p  27 Bij het meten van een weerstand ontstaat bovenstaande grafiek. 

Wat is de oorzaak van de kromme bij punt P? 
A een meetfout 
B een overbelasting 
C een spanningstoot 
D een stroomstoot 
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1p  28 Op het motorplaatje van een draaistroommotor staat aangegeven: Uspoel = 230 V / 400 V. 
De netspanning bedraagt 3 x 400 V. 
Hoe moeten de motorspoelen hier worden aangesloten? 
A in driehoek 
B in serie 
C in ster 
D parallel 
 
 

 
 

1p  29 Hoe werkt het bovenstaande contact bij in- en uitschakelen? 
 inschakelen uitschakelen 
A normaal normaal 
B normaal vertraagd 
C vertraagd normaal 
D vertraagd vertraagd 

 
 

1p  30 In een automatische ster-/driehoekschakeling voor draaistroommotoren zijn de 
hoofdcontacten van een contactor aan één zijde doorverbonden. 
Waarvoor dient deze contactor? 
A Deze dient als hoofdschakelaar. 
B Deze schakelt de motor in driehoek. 
C Deze schakelt de motor in ster. 
D Deze schakelt het tijdrelais in. 
 

1p  31 In welke eenheid wordt geluidssterkte uitgedrukt? 
A Ampère 
B Decibel 
C Hertz 
D Megabyte 
 
 

 
 

1p  32 Wat stelt bovenstaand symbool voor? 
A een installatie-automaat 
B een magnetische beveiliging 
C een schakelaar met lamp 
D een thermische beveiliging 
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1p  33 Wat is de naam van bovenstaande dozen? 
A centraaldozen 
B inbouwdozen 
C kabeldozen 
D normaaldozen 
 

1p  34 Welk onderdeel beveiligt de leiding naar een toestel tegen kortsluiting? 
A de contactor 
B de hoofdschakelaar 
C de smeltveiligheid 
D het thermisch relais 
 

1p  35 In welk materiaal worden pluggen gebruikt? 
A in hout 
B in kunststof 
C in metaal 
D in steen 
 

1p  36 In welk NEN-boek staan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties? 
A NEN 1010 
B NEN 3140  
C NEN 3152 
D NEN 5152 

 

1p  37 Welk onderdeel geeft pijl A aan in de bovenstaande tekening van een smeltpatroon? 
A de smeltdraad 
B de verklikker 
C de verklikkerdraad 
D het veertje 

A 
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1             2      3          4 
 
1p  38 Welk van bovenstaande symbolen hoort bij een smeltveiligheid? 

A symbool 1 
B symbool 2 
C symbool 3 
D symbool 4 
 

1p  39 Door een draad van 16 mm2 wordt achtereenvolgens een stroom gestuurd van 5 A,  
van 10 A en van 15 A. 
Wat gebeurt er met de weerstand van de draad? 
A De weerstand is het grootst bij een stroom van 5 A. 
B De weerstand is het grootst bij een stroom van 10 A. 
C De weerstand is het grootst bij een stroom van 15 A. 
D De weerstand blijft ongeveer even groot. 
 
 

C1 = 9 µF C2 = 9 µF C3 = 9 µF 

 
 

1p  40 De drie bovenstaande condensatoren worden vervangen door één condensator met 
dezelfde totale capaciteit. 
Welke waarde moet deze condensator hebben? 
A   3 µF 
B   9 µF 
C 18 µF 
D 27 µF 
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2p  41 In zone 1 en 2 van een badkamer mogen de leidingen alleen verticaal of horizontaal 
lopen. 

 Wat is hiervan de reden? 
 
..........................................................................................................................................  
 

 Hoe diep in de muur (in cm) moeten de leidingen in zone 1 en 2 minimaal gelegd 
worden? 

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

2p  42 In de badkamer moet de waterleiding verbonden worden met het centraal aardpunt. 
 Noteer nog twee geleidende onderdelen die met het centraal aardpunt verbonden 

moeten worden. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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S1

K1-1S2 K1-2

K1 H1 H2

L

N  
 

S1 
 

S2 H1 H2 

0 0 1  
0 1   
1 0   
1 1   

 
2p  43  Vul de bovenstaande tabel verder in met behulp van het schema erboven. 

 (voor schakelaars geldt: 0 = niet ingedrukt; 1 = wèl ingedrukt, 
  voor lampen geldt:         0 = brandt niet,     1 = brandt wèl) 

L = 100 m
     A = 0,2 mm2

L = 100 m
 A = 1 mm2

bos draad bos draad

R = 10 Ω  
A

 
 

2p  44 De Ampèremeter in bovenstaande tekening geeft een stroom aan van 500 mA. 
 Hoe groot is de stroom door de linkse bos draad van 0,2 mm2? 

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

 Hoe groot is de stroom door de rechtse bos draad van 1 mm2? 
 
..........................................................................................................................................  
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2p  45  Wat is de reden dat een SKA-draaistroommotor wordt ingeschakeld met 
een ster-driehoekschakelaar? 

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

 Hoeveel spoelen heeft een SKA-draaistroommotor?  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  46 Een elektromotor is thermisch beveiligd. 
 Op welke stroom moet de thermische beveiliging worden afgesteld? 

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

 Teken het symbool van een thermische beveiliging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  47 Relais worden onder andere gebruikt om verschillende spanningen te schakelen. 
 Noteer nog twee toepassingen van relais. 

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

2p  48 Hieronder is het aansluitkastje van een draaistroommotor getekend. De draaistroommotor 
wordt in ster aangesloten. 

 Hoeveel draden gaan er naar de motor (de beschermingsdraad meegeteld)? 
 
..........................................................................................................................................  
 

U1 

U2 
 

 
 Teken in het aansluitkastje hierboven de doorverbindingen om de motor in ster te 

schakelen. 
 
 



0000-0000 15  

2p  49  Waarom wordt bij een automatische ster-driehoekschakeling altijd een tijdrelais 
gebruikt?  

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

 Wat gebeurt er als het tijdrelais overschakelt? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 

U = 230 V

L

D

N

 
 
2p  50  Hoeveel starters worden in het TL-armatuur van bovenstaande tekening gebruikt? 

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

 Wat betekent de lijn boven het spoelsymbool? 
 
..........................................................................................................................................  
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