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Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
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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 22 kun je de isometrische tekening van de 
gasleidingsinstallatie uit de bijlage nodig hebben. 
 

1p  1 Afgebeeld is een detail van de isometrische tekening van de gasleidinginstallatie. 
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W (34)

(34)

 
 
Wat geeft het getal aan dat tussen haakjes bij de toestelsymbolen staat? 
A de belasting van het toestel  
B het rendement van het toestel 
C het vermogen van het toestel 
 

1p  2 In de tekening staat in één van de toestelsymbolen de letter W gegeven. 
 Welk gastoestel wordt hier bedoeld? 

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

A 
B 
C 
D
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B 
C 
D
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2p  3 Afgebeeld is een 'open' gastoestel voor de bereiding van warm water. 
Dit toestel betrekt zijn verbrandingslucht uit de opstelruimte. 
 

 
 

 Wat is het verschil tussen dit toestel en een zogenaamd 'gesloten' toestel. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  4 Je moet iets over hulpstukken en leidingmaterialen opzoeken in een catalogus van een 
fabrikant. 
Op welke manier kun je in de catalogus snel de informatie opzoeken die je nodig hebt? 
A door de inhoudsopgave en de inleiding te lezen 
B door de inhoudsopgave te lezen en te kijken in het trefwoordenregister  
C door te zoeken in het register en het voorwoord lezen 
 

1p  5 In de verticale afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet een verbinding gemaakt 
worden. 
Afgebeeld zijn twee verbindingen in een aluminium afvoerbuis. 
De pijl geeft de stroomrichting aan van de verbrandingsgassen. 
 

0f
kt

afbeelding I afbeelding II  
 

 Volgens welke afbeelding moet de verbinding gemaakt worden? 
 
..........................................................................................................................................  
 

afbeelding 1 afbeelding 2 
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1p  6 De leidingen in de isometrische tekening mogen een maatafwijking (tolerantie) hebben 
van 10 mm.  
Wat wordt bedoeld met 'maatafwijking'? 
A een maat die kleiner is dan de opgegeven maat (- 10 mm) 
B een maat die groter is dan de opgegeven maat (+ 10 mm) 
C een maat die kleiner of groter is dan de opgegeven maat  (± 10 mm) 
 

2p  7 Naast de koperen leiding bestaat de gasleiding ook uit ¾" stalen draadbuis. 
 Laat door middel van een berekening zien wat de totale lengte van de ¾" stalen 

draadbuis is. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  8 Afgebeeld is een detail van de isometrische tekening van de gasleidinginstallatie. 
De leiding gaat vanuit de kruipruimte naar de verdieping. 
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o.vl o.vl o.vl

isometrische projectie

I II III  
 
Op welke manier moet dit worden aangegeven in de plattegrondtekening van de  
begane grond? 
A volgens tekening 1 
B volgens tekening 2 
C volgens tekening 3 
 

 tekening 1 tekening 2 tekening 3 
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1p  9 Afgebeeld is een T-stuk dat in de isometrische tekening bij X is omcirkeld. 

0d
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Hoe noteer je de maat van dit T-stuk op je materiaallijst? 
A 1" x ¾" x ½" 
B 1" x ½" x ¾" 
C ¾" x 1" x ½" 
 

1p  10 Bij K is een overgang van staal op koper. 
Welk hulpstuk moet gebruikt worden? 
A een puntstuk 15 mm capillair 
B een overgangskoppeling ½" buitendraad x 15 mm capillair 
C een overgangskoppeling ½" binnendraad x 15 mm capillair 
 

1p  11 In de getekende gasleidinginstallatie wordt 15 mm koperen buis toegepast. 
Welke middellijnen van koperen buis mogen bij een gasleidinginstallatie nog meer 
toegepast worden?  
A 10 mm, 18 mm, 22 mm 
B 10 mm, 12 mm, 22 mm 
C 12 mm, 22 mm, 28 mm 
 

2p  12 Om de 15 mm koperen gasleiding in de gasleidinginstallatie te bevestigen kunnen 
verschillende typen beugels gebruikt worden. 
 
 toegestaan 
gegalvaniseerde beugels  
blankstalen beugels  
kunststof beugels  
koperen beugels  

 
 Kruis in de tabel de twee soorten beugels aan die gebruikt mogen worden. 

 
1p  13 Je moet van je leraar een lasklus doen, maar je hebt nog geen lasbril. 

Voer je de opdracht wel of niet uit? 
A ja, want de leraar geeft de opdracht 
B ja, want het is maar voor één keer en dan is de lichtstraling van de vlam niet slecht 

voor de ogen 
C nee, want lassen zonder bril is slecht voor de ogen en daarom volgens de 

arbeidsvoorschriften verboden 
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1p  14 Hoeveel beugels zijn er nodig om de ¾" stalen draadbuis in de kruipruimte tegen de 
onderkant van de vloer te bevestigen? 
A 3 beugels 
B 5 beugels 
C 8 beugels 
 

1p  15 De schroefdraadverbindingen (fitverbindingen) in de gasinstallatieleidingen worden 
gasdicht gemaakt met teflontape. 
Op welke manier moet de tape om de schroefdraad gewikkeld worden? 
A mag zowel met de draairichting mee als tegen de draairichting in 
B met de draairichting mee 
C tegen de draairichting in 
 

1p  16 Welk gereedschap is het meest geschikt om een inwendige braam in stalen draadbuis te 
verwijderen? 
A een buitenfrees 
B een halfronde vijl 
C een inwendige buizenfrees 
 

1p  17 Je bent niet tevreden over je stageplaats. Je doet al een tijdje hetzelfde werk en daar zie 
je geen verandering in komen. 
Wat kun je het beste doen? 
A met je stagebegeleider gaan praten over deze situatie 
B meteen een andere stage zoeken 
C niets, want als je stage loopt heb je toch niets te vertellen 
 

1p  18 Waarom is het belangrijk om je gereedschap overzichtelijk op te bergen? 
A de kans dat er dan iets weg raakt is klein 
B het gereedschap blijft dan mooi schoon 
C het gereedschap gaat dan langer mee  
 

1p  19 Voor de doorvoering van de ½" stalen buis moet er een gat geboord worden in een 
houten tussenwand. 

I

0d
93

II III   
 
Welke van de afgebeelde boren kan hiervoor het beste gebruikt worden? 
A boor 1 
B boor 2 
C boor 3 

 1 2 3 
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1p  20 Als de toestellen en de gasmeter zijn geplaatst en aangesloten, moet de 
gasleidinginstallatie op dichtheid beproeft worden. 
Hoe groot is de beproevingsdruk die daarbij gebruikt wordt? 
A   2,5 kPa (  25 mbar) 
B 10,0 kPa (100 mbar) 
C 12,5 kPa (125 mbar) 
 

1p  21 De gasleidinginstallatie wordt op dichtheid beproefd. Je merkt dat er een lek in de 
installatie zit. 

 Noteer één manier om dit lek op te sporen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  22 De volgende materialen worden voor een installatieklus geleverd: 
 
materiaal stukprijs 
12,5 meter zacht koperen buis Ø 12 mm € 70,00 per lengte van 25 meter 
15 meter koperen buis Ø 15 mm €   3,00 per meter 
  8 meter koperen buis Ø 22 mm €   5,50 per meter 
  2 meter koperen buis Ø 28 mm €   7,50 per meter 

 
Wat zijn de totale kosten van het geleverde materiaal? 
A €   89,30 
B € 139,00 
C € 236,50 
 
 
SANITAIRTECHNIEK 
 
Vanaf vraag 23 tot en met vraag 42 kun je de isometrische tekening van sanitairtechniek 
uit de bijlage nodig hebben. 
 

1p  23 In de tekening is een verticaal leidingdeel Z afgebeeld. 
Wat is de juiste benaming van deze leiding? 
A aansluitleiding 
B ontspanningsleiding 
C standleiding 
 

1p  24 Welk hulpstuk kan gebruikt worden om lengteveranderingen op te vangen in een 
standleiding voor PVC-buis? 
A dubbele mof 
B expansiestuk 
C glijbeugel 
 

1p  25 Welk voordeel heeft PVC-buis ten opzichte van PP-buis? 
A PVC is minder milieubelastend dan PP  
B PVC-buis is minder breukgevoelig dan PP-buis 
C PVC-buis kun je lijmen, PP-buis niet 
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1p  26 In de tekening wordt in één van de hulpstuksymbolen de letter F gegeven. 
Welk hulpstuk wordt hier bedoeld? 
A expansiestuk  
B ontstoppingsstuk 
C verloopstuk 
 

1p  27 Het waterslot van een stankafsluiter kan soms geheel of gedeeltelijk verdwijnen. 
 Noteer één reden wat daar de oorzaak van kan zijn. 

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

1p  28 Elke maandag begint met werkoverleg.  
De taken van die week worden dan verdeeld.  
Hoe laat je merken dat jij graag een bepaalde taak wilt doen? 
A Je eist dat je die ene taak mag doen. 
B Je vraagt of je die ene taak mag doen. 
C Je zegt dat je van je docent die taak moet doen. 
 

2p  29 In de tekening zie je in de grondleiding een punt X en een punt Y. 
De leiding moet op een afschot van 1 : 200 worden gemonteerd. 

 Hoe groot is het hoogteverschil tussen X en Y? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  30 Afgebeeld zijn een detail van de isometrische projectie van de rioleringsinstallatie en drie 
plattegrondtekeningen. 
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afbeelding I afbeelding II afbeelding III  
 
In welke plattegrondtekening is de installatie op de juiste manier getekend? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 

 tekening 1 tekening 2 tekening 3 
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1p  31 Waarmee kan een verchroomde messing muurbuis op de PVC-afvoerleiding aangesloten 
worden? 
A met een messing overgangsstuk 
B met een rubber manchet 
C met een verloopring en rubber O-ring 
 

1p  32 In de tekening wordt bij aftakking N een T-stuk geplaatst van 110 mm. 
Welk hulpstukken zijn nodig voor de overgangen van 110 mm naar 75 mm en van  
110 mm naar 50 mm? 
A centrische-ringen 
B inzetverloopringen 
C krimpmoffen 
 

1p  33 In de tekening staat een verticaal leidingdeel T. Dit leidingdeel moet in twee delen worden 
gemaakt. 
Welk hulpstuk is nodig om die twee buisdelen met elkaar te verbinden? 
A dubbele mof 
B overgangsring 
C verloopring 
 

1p  34 In de isometrische tekening zijn leidingmiddellijnen van 50, 75 en 110 mm aangegeven. 
In welke middellijn worden dikwandige PVC-buizen nog meer geleverd? 
A   40 mm 
B   60 mm 
C 100 mm 
 

1p  35 Voor de liggende afvoerleiding in de kruipruimte, met een middellijn van 110 mm, is in 
totaal 11,00 meter buis nodig. 
Hoeveel beugels zijn ongeveer nodig om die 11,00 meter te ondersteunen? 
A 10 
B 14 
C 20 
 

1p  36 Als een deel van de riolering op een brandgevaarlijke plaats aangelegd moet worden, 
welk materiaal is dan het meest geschikt? 
A mofloos gietijzer 
B PE 
C PP 
 

1p  37 Om de leiding in de kruipruimte te monteren, is een lamp nodig met kabelhaspel. 
De lamp verbruikt 1500 Watt. 
Waarom moet je de kabelhaspel helemaal afrollen? 
A om de maximale lengte van de kabel te kunnen benutten 
B om te voorkomen dat de kabel en haspel te warm worden 
C omdat bij een opgerolde kabel de lichtopbrengst te weinig is 
 



400033-2-684o 10 ga naar de volgende pagina 

1p  38 Afgebeeld zijn een platte vijl, een ronde vijl en een conische frees. 
 

0e
nzPlatte vijl

Ronde vijl

Conische frees

 
 
Met welk van deze gereedschappen kun je het best de inwendige braam in PVC-buis 
verwijderen? 
A met de platte vijl of de conische frees 
B met de conische frees of de ronde vijl 
C met de platte vijl of de ronde vijl 
 

1p  39 Welk keurmerk moet op een PVC-rioleringsbuis staan? 
A GIVEG 
B KIWA 
C KOMO 
 

1p  40 Bij de toegang van een werkplaats staat onderstaand blauw bord met afbeelding. 
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Welk type bord staat er afgebeeld? 
A gebodsbord 
B verbodsbord 
C waarschuwingsbord  
 

1p  41 Afgebeeld zijn drie afvalcontainers. 
 

 
Welke container moet gebruikt worden voor het afvoeren van batterijen? 
A container papier 
B container metaal   
C container chemisch afval 
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1p  42 Hieronder staan in de drie kolommen zaken die iets te maken hebben met je werk. 

Dat zijn: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 
 

kolom A kolom B kolom C 
arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsomstandigheid 

 
Bij weke kolom hoort vakantiegeld? 
A kolom A 
B kolom B 
C kolom C 
 
 
Vanaf vraag 43 tot en met vraag 45 heb je de aanzichttekening van een leidingdetail met 
het verbindingshulpstuk uit de bijlage nodig. 
 

1p  43 Van welk buismateriaal is het leidingdetail gemaakt? 
A mofloos gietijzer 
B PE  
C verzinkt staal 
 

1p  44 Hoeveel verbindingen moeten in totaal gemaakt worden voor dit leidingdetail? 
A twee 
B drie 
C vier 
 

1p  45 Waardoor worden de verbindingen afgedicht? 
A door een rubber manchet met stalen band 
B door O-ringen met stalen band 
C doordat ze gelijmd worden 
 
 

einde 400033-2-684o* 


