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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
Een verzorgingstehuis krijgt een nieuw invalidentoilet. 
Naast de bouwkundige aanpassingen wordt het toilet voorzien van een nieuwe elektrische 
installatie, een toiletgroep en een verwarmingsinstallatie. 
 
Beschrijving van het invalidentoilet: 
De bewoner drukt aan de buitenzijde van de toiletruimte op een knop en de deur van het 
invalidentoilet gaat automatisch open. Na binnenkomst kan de bewoner de deur achter 
zich sluiten en vergrendelen door weer een druk op de knop aan de binnenzijde te geven. 
Zodra de bewoner de toiletruimte binnenkomt, gaat de verlichting automatisch branden. 
Nadat er gebruik is gemaakt van het toilet zal dit automatisch doorspoelen. De bewoner 
kan de handen wassen bij de fontein. De kraan gaat aan als de bewoner de handen voor 
de kraan houdt. 
De handen kunnen worden gedroogd als deze onder de automatische handdroger worden 
gehouden. 
De bewoner kan het invalidentoilet verlaten door een druk op de knop te geven. 
De deur gaat weer van de vergrendeling af en wordt geopend. 
Als niemand meer in het invalidentoilet is, zal de verlichting automatisch uitgaan. De deur 
kan aan de buitenzijde weer gesloten worden door een druk op de knop te geven. 
 
De deur kan op drie manieren worden ontgrendeld, namelijk door: 
− de knop 'open en sluiten' aan de binnenzijde van de deur; 
− een sleutelschakelaar aan de buitenzijde van de deur; 
− een noodkoordschakelaar. 
 
Het invalidentoilet wordt verwarmd door middel van vloerverwarming. 
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TOILETGROEPEN 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 1 tot en met 10. 
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1p  1 In de afbeelding is PIR-sensor 1  in een inbouwdoos gemonteerd. 
Welke afbeelding is een inbouwdoos? 

 
1p  2 Op het armatuur van de PIR-sensor staat een IP-code. 

Wat voor informatie geeft deze code? 
A informatie over de maximaal toelaatbare spanning 
B informatie over de schokbestendigheid 
C informatie over de stof- en waterbestendigheid 
D informatie over de temperatuurbestendigheid 

  

 

 

A  B  C  D  
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1p  3 De PIR-sensor in het invalidentoilet moet de persoon in de toiletruimte ook detecteren als 
deze op de grond is gevallen. 
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Tot en met welk gebied vindt detectie plaats? 
A gebied 1 
B gebied 2 
C gebied 3 
D gebied 4 
 

1p  4 In het invalidentoilet zijn een aantal voorzieningen geautomatiseerd. 
De deur gaat automatisch open, het licht gaat automatisch aan, de kraan gaat 
automatisch open en de handdoek is vervangen door een handdroogunit. 
Wat is het belangrijkste gevolg van het plaatsen van dergelijke geautomatiseerde 
voorzieningen? 
A Er wordt energie bespaard. 
B Er wordt op de installatiekosten bespaard. 
C Het toilet is beter toegankelijk voor invaliden. 
D Het toilet is gemakkelijker schoon te houden. 
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1p  5 Wat voor soort schakelaar is symbool 4 ? 
A dubbelpolige schakelaar 
B enkelpolige schakelaar 
C serieschakelaar  
D wisselschakelaar 
 

1p  6 De motor van circulatiepomp M is aangesloten met een contactstop met 
beschermingscontact. 
Welk symbool staat op de circulatiepomp? 
 

  
 

A  B  C  

 
1p  7 Welke draad in deze installatie is tweekleurig? 

A de beschermingsdraad 
B de fasedraad 
C de nuldraad 
D de schakeldraad 
 

1p  8 Vóór het plaatsen van de buizen wordt eerst afgetekend. 
Welk gereedschap wordt gebruikt voor het aftekenen van horizontale lijnen? 
A meetlat 
B rolmaat 
C schietlood 
D smetkoord 
 

1p  9 Hoeveel draden zitten in buisstuk 3 ? 
A twee 
B drie 
C vier 
D vijf 
 

1p  10 Welke aanduiding hoort bij buisstuk 5 ? 
 

    
A  B  C  D  
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Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 11 tot en met 13. 
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1p  11  Welk type verwarming is in het invalidentoilet toegepast? 
 

1p  12 Bij 2  is een paneelradiator geplaatst. 
Welke afbeelding geeft een paneelradiator weer?  
 

  
 

A  B  C  D  
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1p  13 Deze verdeler en verzamelaar is bij 3  geplaatst. 
 

 
 

 Hoeveel radiatoren kunnen volgens het tweeleidingsysteem maximaal op deze 
verdeler en verzamelaar aangesloten worden? 

 
1p  14 Met welk gereedschap kan de onderstaande koppeling het beste worden vastgedraaid? 

 

 
 

 

  

A  B  C  
 

1p  15  Welke beveiliging moet de kraan van de drinkwaterinstallatie hebben waarmee de  
cv-installatie wordt gevuld? 
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1p  16 Hoe wordt de vulslang voor de cv-installatie aan de vulkraan bevestigd? 
A met een knelkoppeling 
B met een slangklem 
C met een slangwartel 
 

1p  17 Op de wastafels van het toilet is een ééngreepsmengkraan gemonteerd. 
Welke kraan is dat? 
 

  
 

A  B  C  
 

1p  18 Met welke hulpstukken is de kraan op de wastafel aangesloten op de 
drinkwaterinstallatie? 
A met gepantserde slangen 
B met muurplaten 
C met rozetten 
D met S-koppelingen 
 

1p  19 Tijdens het gebruik komt er een zandkleurige aanslag op het schuimstraalmondstuk van 
de kraan. 
Waardoor wordt deze aanslag veroorzaakt? 
A door de druk van het water 
B door de kalk in het water 
C door de stroomsnelheid van het water 
D door de temperatuur van het water 
 

1p  20  Waarom mag een koperen drinkwaterleiding niet met stalen beugels aan een muur 
bevestigd worden? 
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2p  21 Voor het vastschroeven van buisklemmen wordt onderstaand gereedschap gebruikt.  
 

 
 

 Noem twee voordelen van dit gereedschap. 
 
 
PNEUMATIEK 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 22 en 23. 
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1p  22 Onderdeel 1  wordt bediend door magneet 2 . 

Wat is onderdeel 1 ? 
A een lichtgevende diode 
B een reedcontact 
C een solid-state relais 
D een ventiel 
 

1p  23 Wat wordt aangegeven met 3 ? 
A de zuiger 
B de zuigerstang 
C het huis 
D het ventiel 
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Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 24 tot en met 26. 
 

 
 
 

1p  24 De cilinder is dubbelwerkend. 
Wanneer levert de cilinder de grootste kracht? 
A de geleverde krachten zijn bij beide slagen gelijk  
B tijdens de ingaande slag 
C tijdens de uitgaande slag 
 

1p  25 Welk type stuurventiel wordt gebruikt? 
A 2/2-stuurventiel  
B 3/2-stuurventiel 
C 4/2-stuurventiel 
D 5/2-stuurventiel 
 

1p  26 Welke energieomzetting vindt er in de spoel van het stuurventiel plaats? 
A van elektrisch naar chemisch 
B van elektrisch naar magnetisch 
C van elektrisch naar mechanisch 
D van elektrisch naar thermisch  
 

1p  27 Welke afbeelding is een microswitch? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

A  B  C  D  
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CAD 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 28 tot en met 32. 
 

 
 

1p  28 Wat voor tekening is hier afgebeeld? 
A aansluitschema 
B bedradingsschema 
C installatieschema 
D stroomkringschema 
 

1p  29 Waarvoor dient het commando “Ortho” bij 1 ? 
A om een raster op het scherm te krijgen 
B om rechte lijnen te tekenen 
C om een helpfunctie op te roepen 
D om een magneetfunctie uit te voeren 
 

1p  30 Welke extensie hoort bij een cad-bestand? 
A .doc 
B .dwg 
C .eps 
D .jpg 
 

1p  31 Welke functie staat onder rolmenu (pulldown-menu) “Wijzig” bij 2 ? 
A kopiëren 
B pagina-instelling 
C wissen 
D zoomen 
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1p  32 Waarvoor dient  bij 3 ? 
A tekenen van een afgeronde hoek 
B tekenen van een ellips 
C tekenen van een cirkel 
D tekenen van een afgeschuinde hoek 
 

1p  33 Onderstaand symbool moet gekopieerd worden. 
 

 
 
In welk rolmenu (pulldown-menu) van de menubalk staat het commando om deze 
handeling uit te voeren? 
A bestand (file) 
B bewerken (edit) 
C invoegen (insert) 
D tekenen (draw) 
 

1p  34 Onderstaande afbeeldingen geven de situatie voor en na bewerken weer. 
 

voor bewerking na bewerking 
 
Met welk commando heeft de wijziging plaatsgevonden? 
A draaien (rotate) 
B knippen en plakken (cut en paste) 
C spiegelen (mirror) 
D verplaatsen (move) 
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METEN 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 35. 
 

 
 

1p  35  Wat voor type meter is hier afgebeeld? 
 

1p  36 In deze meter zit een A/D-omzetter (A/D-converter). 
Waarvoor dient deze? 
A Deze beschermt gevoelige elektronica. 
B Deze keert een signaal om. 
C Deze maakt van een analoog signaal een digitaal signaal. 
D Deze zet een wisselspanning om in een gelijkspanning. 
 

1p  37 Om de stroom te meten in een geleider zonder deze te onderbreken wordt gebruik 
gemaakt van onderstaand meetinstrument. 
 

32
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Wat is de naam van dit meetinstrument? 
A ampèretang 
B Duspol 
C ohmmeter 
 

1p  38 Op welke manier kan 0,028 A ook geschreven worden? 
A 28 kA 
B 28 mA 
C 28 µA 
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AUTOMATISEREN 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 39 tot en met 41. 
 
 

 
 
 

2p  39 De watertemperatuur van de vloerverwarming wordt geregeld met de thermostatische  

radiatorafsluiter 1 . 
 Hoort deze regeling bij een open of een gesloten regelsysteem? 

 Verklaar het antwoord. 
 

1p  40 Een NTC-sensor maakt deel uit van de beveiliging die bij 2  geplaatst is. 
Wat voor type beveiliging is dit? 
A doorstroombeveiliging 
B drukbeveiliging 
C temperatuurbeveiliging 
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1p  41 De circulatiepomp kan uitgeschakeld worden door de beveiliging bij 2  en door de 
beveiliging van de motor van de circulatiepomp. 
Welke elektrische schakeling geeft de beveiliging van de circulatiepomp weer? 
 

A  

a b

P
 

 

B  
b

P

a

 
 

C  P

ba

 
 

D  
b P

a
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Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 42 en 43. 
 

 
 
 

1p  42 Welke poorten bevat dit IC? 
A EN-poorten (AND) 
B NEN-poorten (NAND) 
C NOF-poorten (NOR) 
D OF-poorten (OR) 
 

1p  43 Op welke twee pennen wordt de spanning op het IC aangesloten? 
A op pen 1 en 2 
B op pen 1 en 14 
C op pen 7 en 8 
D op pen 7 en 14 
 

1p  44 Wat is hier afgebeeld? 
 

 
 
A een EN-poort (AND) 
B een NIET-poort (NOT) 
C een NOF-poort (NOR) 
D een OF-poort (OR) 
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ELEKTRONICA 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 45 tot en met 51. 
 
 

 
 
 

1p  45 De handdroogunit slaat automatisch aan wanneer men met de handen in het 
detectiegebied van de passief infrarood sensor komt. 
Waar reageert deze sensor op? 
A op de onderbreking van een infrarode straal 
B op de uitgestraalde warmte van de handen 
C op de verandering van het elektrische veld 
 

1p  46 Wat voor type transistor is V5? 
A FET-transistor 
B NPN-transistor 
C PNP-transistor 
D Uni-junction transistor 
 

1p  47 Wat voor onderdeel is V8? 
A een diode 
B een LED 
C een thyristor 
D een transistor 
 

1p  48 V9 beschermt transistor V5 tegen de hoge spanning die bij het schakelen van het relais in 
de spoel ontstaat. 

 Hoe wordt deze spanning genoemd?
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1p  49 Welke spanningsvorm wordt met een oscilloscoop tussen punt 1  en 2  gemeten? 
 

  
A  B  C  D  
 

1p  50 Over V8 moet een spanning staan van 1,5 V. De stroom door V8 is dan 20 mA. 
 

 
 
Welke waarde moet voorschakelweerstand R1 dan hebben? 
A   75 ohm 
B 450 ohm 
C 525 ohm 
D 600 ohm 
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1p  51 De elektronica van de handdroogunit moet aangesloten worden op 12V AC. 
 

 
 
Welke twee klemmen van bovenstaande transformator moeten daarvoor gebruikt worden?  
 
A   
B    
C   
D   
 
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 52 en 53. 
 

 
 

1p  52 Wat voor soort weerstand heeft verwarmingstoestel E1? 
A overwegend een capacitieve weerstand 
B overwegend een inductieve weerstand 
C overwegend een ohmse weerstand 
 

2p  53 K1:1 is gesloten. 

 Welke stroom neemt E1 op? Gebruik de formule I  = 
U
P . 

Geef ook de berekening weer. 
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PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 
 

1p  54 De circulatiepomp van een cv-ketel is met deze afbeelding gemerkt. 
 

 
 
Wat moet men doen voordat aan de circulatiepomp gewerkt wordt? 
A de circulatiepomp spanningsloos maken door de glaszekeringen te verwijderen 
B de circulatiepomp uitzetten met de keuzeschakelaar op de pomp 
C de contactstop uit de wandcontactdoos halen 
D de resetknop op de cv- ketel indrukken 
 

1p  55 Wanneer mag een werknemer het werk stilleggen? 
A alleen als de Arbo-functionaris dit opdraagt 
B alleen met toestemming van de leidinggevende 
C als er ernstig en direct gevaar dreigt op de werkplek 
 

1p  56 Een veiligheidshelm voldoet aan de veiligheidseisen. 
Van welk keurmerk is de veiligheidshelm dan voorzien? 
A van een CE-keurmerk 
B van een Garantie-keurmerk 
C van een KEMA-keurmerk 
D van een KOMO-keurmerk 
 

1p  57 In welke wet staan voorschriften voor de inrichting van de werkplek? 
A de Arbo-wet 
B de Hinderwet 
C de Vestigingswet 
D de Wet Geluidshinder 
 

1p  58 Wat is het doel van ‘good housekeeping’ (goed huishouden)? 
A het aantal ongevallen verminderen door een opgeruimde werkplek 
B het aantal zieken verminderen door een hygiënische omgeving 
C het hebben van een goed voorbereid vluchtplan 
D het op tijd kunnen pauzeren 
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1p  59 Bij welke handeling is het risico op letsel bij het plaatsen van een cv-ketel het grootst? 
A bij het aansluiten van de gasleiding aan de cv-ketel 
B bij het ophangen van de cv-ketel 
C bij het verwijderen van de dakpannen voor de dakdoorvoer 
D bij het verwijderen van de verpakking van de cv-ketel 
 

1p  60 Welke handeling hoort bij het maken van een calculatie? 
A afval sorteren 
B materiaal bestellen 
C materiaallijst maken  
D steiger plaatsen 
 

 einde  


