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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

1p  1 In een elektrische installatie van een woning wordt vaak een centraaldoossysteem 
toegepast. 
Wat is het voordeel van een centraaldoossysteem in vergelijking met een 
normaaldoossysteem? 
A Er hoeven geen inbouwdozen gebruikt te worden. 
B Er kan een hogere netspanning en een lagere stroom gebruikt worden. 
C Er kunnen leidingen en dozen overzichtelijk weggewerkt worden. 
D Er worden alleen normaaldozen met opbouwschakelaars gebruikt. 
 

1p  2 In onderstaand installatieschema zijn bij de eindgroepen aangegeven: 
- het vermogen per groep;  
- het aantal wandcontactdozen; 
- het totaalvermogen van de lampen. 
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Welke andere gegevens moeten bij elke eindgroep staan? 
A het nummer van de eindgroep - het soort leiding - het aantal aders in de leiding 
B het nummer van de eindgroep - het soort leiding - of er enkele of dubbele 

wandcontactdozen zijn 
C het aantal aders in de leiding - het vermogen van elke aangesloten lamp  
D het aantal aders in de leiding - of er enkele of dubbele wandcontactdozen zijn - 

het vermogen van elke aangesloten lamp 
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1p  3 In een huisinstallatie wordt onderstaand vinyldraad met een doorsnede van 2,5 mm2 
gebruikt. 
 

 
 
Met welke maximale waarde van smeltpatroon of automaat mag men deze installatie 
beveiligen?  
A   6 A 
B 10 A 
C 15 A 
D 16 A 
 

1p  4 In welke ruimten van een huisinstallatie zijn wandcontactdozen met beschermingscontact 
verplicht? 
A alleen in de cv-ruimte en de badkamer 
B alleen in de keuken en de badkamer, mits er wandcontactdozen geplaatst worden 
C alleen in de woonkamer en de garage  
D in alle ruimten waar wandcontactdozen worden geplaatst 
 

1p  5 In vier draden van verschillende lengte of doorsnede loopt steeds eenzelfde stroom. 
In welke leiding treedt in dezelfde tijd het meeste energieverlies op? 
A lengte   50 meter - doorsnede 1,5 mm2 
B lengte 100 meter - doorsnede 1,5 mm2 
C lengte   50 meter - doorsnede 2,5 mm2 
D lengte 100 meter - doorsnede 2,5 mm2 
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1p  6 Hieronder is een doos afgebeeld. 
 

 
 
Wat is de benaming van deze doos? 
A centraaldoos 
B kabeldoos 
C normaaldoos 
D universeellasdoos 
 

1p  7 Wat wordt in de elektrotechniek verstaan onder een universeelschakelaar? 
A een dubbelpolige schakelaar, die ook als enkelpolige schakelaar gebruikt kan worden 
B een serieschakelaar, die ook als enkelpolige schakelaar gebruikt kan worden 
C een wisselschakelaar, die ook als enkelpolige schakelaar gebruikt kan worden 
D een wasmachine-schakelaar 
 

1p  8 In onderstaande afbeelding is een éénfase-kiloWattuurmeter te zien. 
 

 
 
Hoeveel aansluitingen heeft deze kWh-meter? 
A 2 
B 4 
C 6 
D 8 
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1p  9 Hieronder is een symbool afgebeeld. 
 

 
 
Wat is de betekenis van dit symbool? 
A dubbele isolatie 
B fluorescerende lamp 
C veilige spanning 
D voldoet aan de brandveiligheidseisen 
 

1p  10 Hieronder is een symbool afgebeeld. 
 

 
 
Wat is de betekenis van dit symbool? 
A bediening door druk 
B installatieautomaat 
C overstroombeveiliging 
D thermische beveiliging 
 

1p  11 Hieronder zijn drie spanningsvormen getekend. 
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Bij welke van deze spanningen zal een lamp het felst branden? 
A bij de gelijkspanning 
B bij de wisselspanning 
C bij de zaagtandspanning 
D bij alle spanningen even fel  
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1p  12 Met het onderstaande meetinstrument wil men in een huisinstallatie de aardlekschakelaar 
testen. 
 

 
Op welke stand moet de schakelaar staan?  
A   0,3 mA 
B   3    mA 
C 30    mA 
D 50    mA 
 

1p  13 Met een shuntweerstand wordt het meetbereik van een ampèremeter verhoogd. 
Welke weerstandswaarde moet de shuntweerstand hebben ten opzichte van de 
ampèremeter?  
A een lage weerstandswaarde 
B een hoge weerstandswaarde 
C een zeer hoge weerstandswaarde 
D de grootte van de weerstandswaarde maakt geen verschil 
 

1p  14 Als een installatie klaar is en opgeleverd wordt, moet een installateur onder andere de 
isolatieweerstand meten. 
Welke twee werkzaamheden (metingen) moet een installateur nog meer verrichten? 
A de aardlekschakelaar(s) testen en de aardverspreidingsweerstand meten 
B de aardlekschakelaar(s) testen en de schakelaars doormeten 
C de schakelaars doormeten en de aardverspreidingsweerstand meten 
D de schakelaars doormeten en de toestellen doormeten 
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1p  15 In onderstaande afbeelding is een gedeelte van een aardmat te zien. 
 

 
 
In welke ruimte van een woning moet deze worden toegepast? 
A in de badkamer 
B in de garage 
C in de keuken 
D in het toilet 
 

1p  16 In onderstaand schema is een voedingskabel aangebracht vanaf de groepenkast naar de 
elektromotor van een pomp.  
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De voedingskabel is 100 meter lang en heeft een spanningsverlies van meer dan 5%. 
Met welke van onderstaande voedingskabels kan het spanningsverlies verminderd 
worden? 
A een kabel met minder aders  
B een kabel met dunnere aders 
C een kabel met dikkere aders  
D een langere kabel  
 

1p  17 In de onderstaande figuren zijn drie spanningen afgebeeld. 
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In welke figuur is de maximale spanning (Umax) juist weergegeven? 
A in figuur 1 
B in figuur 2 
C in figuur 3 
D in geen van de figuren 
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1p  18 Hoe kan het meetbereik van een draaispoel-voltmeter verhoogd worden? 
A door een ampèremeter en voltmeter in serie te schakelen 
B met een gelijkrichter 
C met een shuntweerstand 
D met een voorschakelweerstand 
 

1p  19 Wat betekent klasse 3 bij elektrische toestellen? 
A is dubbel geïsoleerd 
B is geaard 
C heeft een extra lage voedingsspanning en is geaard 
D heeft een extra lage voedingsspanning en geen beschermingsleiding 
 

1p  20 Hieronder is een gedeelte van een installatietekening afgebeeld. 
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Wat geven de cijfers bij de lichtpunten en wandcontactdozen aan? 
A een 1: dat het een lichtpunt is, een 2: dat het een wandcontactdoos is 
B op welke eindgroep de lichtpunten en wandcontactdozen aangesloten zijn 
C op welke etage de lichtpunten en wandcontactdozen gemonteerd zijn 
D welke lichtpunten en wandcontactdozen hetzelfde vermogen hebben 
 

1p  21 Tijdens het in- en uitschakelen van toestellen met spoelen wordt een inductiespanning 
opgewekt in de spoelen. Hierbij werkt deze inductiespanning de oorzaak van zijn ontstaan 
tegen. 
Hoe wordt deze regel ook wel genoemd? 
A de 1e wet van Kirchhoff 
B de wet van Boyle 
C de wet van Lenz 
D de wet van Ohm 
 

1p  22 Voor het plaatsen van elektrische materialen in een badkamer wordt deze in een aantal 
zones verdeeld. 
Welke zones zijn er in een badkamer? 
A zone 0, 1 en 2 
B zone 0, 1, 2 en 3 
C zone 1, 2 en 3 
D zone 1, 2, 3 en 4 
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1p  23 Bij de onderstaande dozen zijn aftakkingen gemaakt achter de schakelaar en achter de 
wandcontactdoos. 
 

110

 
 
Hoe wordt deze installatiemethode genoemd? 
A het internationaal doossysteem 
B het gemodificeerd normaaldoossysteem 
C het gemodificeerd centraaldoossysteem 
D het uitgebreid centraaldoossysteem 
 

1p  24 Welke eigenschappen heeft een PVC-installatiebuis? 
A is isolerend - is goed te buigen 
B is isolerend - is niet te buigen 
C is niet isolerend - is goed te buigen 
D is niet isolerend - is niet te buigen 
 

1p  25 In onderstaande afbeelding is een centraaldoos met lassen getekend. Hierbij is een 
splitslas toegepast, omdat er anders teveel draden bij elkaar gelast moeten worden. 
 

 
 
Hoeveel draden mogen er in een universeel lasdop maximaal bij elkaar gelast worden? 
A 3 
B 4 
C 5 
D zoveel dat de lasdop er nog net opgedraaid kan worden. 
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1p  26 Hieronder is een tijd-volgordediagram afgebeeld. 
 

 
 
Welk soort relais is K2? 
A een pneumatisch relais 
B een pulse-relais 
C een relais met afvalvertraging 
D een relais met opkomvertraging 
 

1p  27 Hieronder is het schema van een cilinderbesturing afgebeeld. 
 

 
 
Op welke poort(en) wordt de perslucht aangesloten? 
A poort 1 
B poort 2 
C poort 3 en 5 
D poort 4 
 

S1 gesloten 
 
 
 
S2 gesloten 
 
 
 
S3 geopend 
 
 
 
S1 geopend 
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1p  28 Hieronder is een schakeling met lampen getekend. 
De lampen hebben een verschillend vermogen. 
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Wat geldt voor deze schakeling? 
A De stroom is overal even groot. 
B De totale stroom is de som van de stromen door de lampen. 
C De totale spanning is de som van de spanningen over de lampen. 
D De deelspanningen zijn driemaal zo klein als de totale spanning. 
 

1p  29 In onderstaande afbeelding is een lastransformator te zien. 
 

 
 
In een werkplaats wordt de buigzame leiding naar een lastransformator vaak uitgevoerd 
met een RMcLzz-leiding met de code H07RN-F. 
Wat is de betekenis van de letters zz? 
A zeer zuivere leiding 
B zeer zware uitvoering 
C zware zwarte leiding 
D zelfdovende zwarte leiding 
 

1p  30 Wat is een eigenschap van een condensator? 
Deze laat 
A alleen wisselspanning door. 
B wisselspanning en gelijkspanning door. 
C wisselstroom en gelijkstroom door. 
D nooit stroom door. 
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1p  31 Welke letter duidt bij wisselspanning de faseleiding aan? 
A L 
B N 
C P 
D S 
 

1p  32 Hieronder is een serieschakeling met weerstanden getekend. 
 

R1 R2 R3

 
 
Wat geldt voor deze serieschakeling? 
A De spanning is overal gelijk. 
B De stroom is overal even groot. 
C De totale stroom is groter dan de deelstromen. 
D De vervangingsweerstand is altijd kleiner dan de kleinste weerstand. 
 

1p  33 Wat betekent de afkorting NEN? 
A Nederlandse normalisatie 
B Nieuwe eenheidsnormalisatie 
C Normalisatie-eenheid Nederland 
D Normalisatie Europa en Nederland 
 

1p  34 In onderstaande grafiek zijn drie verschillende weerstanden weergegeven. 
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Welke van deze weerstanden heeft de hoogste weerstandswaarde? 
A R1 
B R2 
C R3 
D Alle drie zijn even hoog. 
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1p  35 Hieronder is het schema van een relais met contacten afgebeeld. 
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Welke contactnummers moeten op de stippellijnen bij contact K1-2 staan? 
A 13 en 11 
B 14 en 21 
C 24 en 12 
D 24 en 21 
 

1p  36 Om het milieu te sparen wordt afval, zoals metaal, vaak hergebruikt. 
Welk metaal kan met een magneet uit het huisvuil gehaald worden? 
A aluminium 
B brons 
C koper 
D ijzer 
 

1p  37 In het onderstaande schema is de werking van een poortschakeling vereenvoudigd 
weergegeven. 
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Om welke poortschakeling gaat het hier? 
A een EN-poort 
B een NEN-poort 
C een OF-poort 
D een NOF-poort 
 

1p  38 Men wil een motor op meerdere plaatsen in en uit kunnen schakelen met in- en 
uitdrukkers. 
Hoe moeten de in- en uitdrukkers hiervoor geschakeld worden? 
A indrukkers in serie - uitdrukkers parallel 
B indrukkers in serie - uitdrukkers in serie 
C indrukkers parallel - uitdrukkers in serie 
D indrukkers parallel - uitdrukkers parallel  
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1p  39 Hieronder is het symbool van een contact afgebeeld. 
 

  

 
 
Om welk soort contact gaat het hier? 
A een maakcontact dat vertraagd opent en sluit 
B een verbreekcontact dat vertraagd opent en sluit 
C een vertraagd opkomend maakcontact  
D een vertraagd afvallend maakcontact 
 

1p  40 Hieronder is een halogeenlampje afgebeeld. 
 

 
 
Wat is een NADEEL van een halogeenlampje? 
A De lamp is alleen voor hoge spanningen verkrijgbaar. 
B De levensduur is korter dan bij een gewone gloeilamp. 
C De lichtopbrengst is lager dan bij een gewone gloeilamp met hetzelfde vermogen. 
D Het glas kan door het aanraken met de handen inbranden. 
 

2p  41 In onderstaande grafiek zijn de curves van stroom en spanning getekend. 
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 Noteer of de stroom vóór- of naijlt op de spanning. 
 Hoort de faseverschuiving bij een spoel of bij een condensator? 
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2p  42 Hieronder is een stroomkringschema getekend. 
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 Wat is de benaming van schakelaar S2 ? 
 Welke letters moeten op de plaats van (a) staan? 

 
2p  43 Hieronder is flexibele installatiebuis afgebeeld. 

 

 
 

 Noteer een voordeel van het gebruik van deze buis in vergelijking met gladde 
PVC-buis. 

 Noteer een nadeel van het gebruik van deze buis in vergelijking met gladde PVC-buis. 
 

2p  44 Een gasontladingslamp werkt als volgt: door de stroomdoorgang gaat het gas oplichten 
(ioniseren). 

 Noteer twee voorbeelden van gasontladingslampen. 
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2p  45 In onderstaande afbeelding zijn drie sinusvormen getekend. 
 

sinusvorm 1
 

sinusvorm 2
 

sinusvorm 3
 

T 

T 
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 Bij welke sinusvorm is de periodetijd juist aangegeven? 
 Hoe groot is de frequentie als de periodetijd 40 msec (0,04 sec) is?  

 Gebruik de formule 
T
1f = . 

 
2p  46 Hieronder is een poortschakeling afgebeeld. 
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 poortschakeling                                                                               waarheidstabel 
 

 Noteer de namen van de twee poorten in de schakeling. 
 Neem de waarheidstabel over. Vul de waarden onder S in. 

 
 

2p  47 Hieronder is de doorsnede van een schroevendraaier afgebeeld. 
 

 
 
De maat van een schroevendraaier wordt aangegeven met getallen, bijvoorbeeld 150 x 7. 

 Wat betekent de 150 en wat betekent de 7? 
 
Stel dat op de schroevendraaier het VDE-keurmerk staat. Dit betekent dat de isolatie van 
de schroevendraaier getest is tot een bepaalde spanning. 

 Hoe hoog is deze testspanning? 
 

c b a S 
0 0 0  
0 0 1  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 0  
1 0 1  
1 1 0  
1 1 1  
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2p  48 In onderstaande tabel zijn de beugelafstanden voor vier verschillende buissoorten 
aangegeven. 

 
 Neem de derde kolom met ’verticaal’ over. Vul de ontbrekende maten in. 

 
2p  49 In onderstaande afbeelding zijn condensatoren te zien. 

 

 
 

 Noteer twee gegevens die nodig zijn voor het kiezen van een condensator. 
 

2p  50 Bij meetopdrachten wordt vaak een universeel meetinstrument gebruikt. 
Alvorens je kunt gaan meten, moet bijvoorbeeld gekozen worden tussen een  
ampère-, een volt- of een ohmmeter. 

 Noteer drie andere handelingen die nodig zijn vóórdat je kunt gaan meten. 
 

soort buis 
afstand in cm  

tussen de beugels
afstand in cm 

tussen de beugels
afstand in cm  

vanaf een hulpstuk 
afstand in cm 

vanaf een bocht
  niet-verticaal verticaal   

staal  100 … 10 * 
flexibel  30 … 10 10 

PVC  40 … 10 10 
slagvast  100 … 10 10 
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