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 VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 1. 
 

uitgaande slag ingaande slag  
 

1p  1  Sluit deze pneumatische ventielen zo aan dat de zuigerstang snel naar buiten gaat en 
langzaam (regelbaar) terug. De regeling vindt plaats in de retourlucht. 
Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 

 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 2. 
 

2.1 2.2

1 3

 
 

1p  2 Ontluchting vindt plaats via 3. 
 Welke uitgang wordt er ontlucht als het ventiel bediend wordt? 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 3. 
 

s

 
 
De startmotor (S) van een voertuig kan alleen werken als het contactslot (c) wordt 
bediend en de bedieningshendel in (p) of in (n) staat. 
 

2p  3  Teken de digitale symbolen in de rechthoeken.  
Zet de ingangssignalen c, n en p bij de ingangen. 
Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 

 
1p  4 De overbrengingsverhouding van de ingeschakelde tandwielen in een  

versnellingsbak is 2,8. 
Welke uitspraak is juist? 
A Dit is een versnelling en het draaimoment wordt groter. 
B Dit is een versnelling en het draaimoment wordt kleiner. 
C Dit is een vertraging en het draaimoment wordt groter. 
D Dit is een vertraging en het draaimoment wordt kleiner. 
 

2p  5 Een voertuig heeft voorwielaandrijving.  
Het toerental van de ingaande as van de versnellingsbak is 3000 omw/min.  
De overbrengingsverhouding in de tweede versnelling is 2,4.  
De eindvertraging heeft een overbrengingsverhouding van 3,2. 

 Bereken het toerental van de aandrijfassen. 
Laat de berekening zien. 

 
1p  6 Het koppel dat een droge plaatkoppeling kan overbrengen is afhankelijk van een aantal 

factoren. 
Welke factor is van belang? 
A de kracht van het druklager op de drukvingers 
B de uitgeoefende kracht op het pedaal 
C het materiaal van de koppelingsvoering 
D het maximum toerental van de motor 
 

1p  7 Waarom zijn de koppelingsplaat en de prise-as voorzien van spiebanen? 
A om een groter koppel over te kunnen brengen 
B om het einde van de prise-as in het prise-as lager te laten komen 
C om het monteren makkelijker te maken 
D om het vrijkomen van de koppelingsplaat mogelijk te maken 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 8 en 9. 
 

 
 

1p  8  Zet de draairichting met pijlen in de tandwielen. 
Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 

 
1p  9  Bereken de overbrengingsverhouding van dit tandwielstelsel. 

Laat de berekening zien. 
− tandwiel 1 heeft 26 tanden 
− tandwiel 2 heeft 20 tanden 
− tandwiel 3 heeft 44 tanden 

 
1p  10 Voertuigen kunnen uitgerust zijn met ASR. 

 Noem één situatie waarbij ASR in werking treedt. 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 11. 
 

 
 

2p  11  Zet onderstaande namen op de juiste plaats in de tekening. 
Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 
− satellietwiel 
− satellietas 
− differentieelhuis 

 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 12. 
 

 
 

1p  12 Hoeveel stuurkogels heeft deze stuurinrichting? 
A 2 
B 4 
C 5 
D 6 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 13. 
 

 
 

1p  13  Kleur van dit bekrachtigde stuurhuis de retourleiding. 
Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 

 
2p  14 De totale overbrengingsverhouding van een stuurinrichting is 20 : 1. 

 Als je het stuurwiel 1,5 keer ronddraait, hoeveel graden is dan de wieluitslag? 
Laat de berekening zien. 

 
1p  15  Welke functie hebben stabilisatorstangen? 

 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 16. 
 

 
 

1p  16  Noem een nadeel van wielophanging A ten opzichte van wielophanging B tijdens het 
rijden. 

 
1p  17 Waarom is het belangrijk dat de onafgeveerde massa klein is ten opzichte van de 

afgeveerde massa? 
A Dat is beter voor de remwerking. 
B Dat is beter voor het veercomfort van het voertuig. 
C Dan kan het voertuig sneller door de bochten. 
D Dat levert meer vermogen op aan de trekkende wielen. 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 18. 
 

 
 

1p  18  Waarom is er een wentellager geplaatst aan de bovenzijde van de veerpoot? 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 19. 
 

  
 

2p  19  Noem twee voordelen van de achteras in afbeelding B ten opzichte van de achteras in 
afbeelding A. 

 
2p  20  Noem twee oorzaken waardoor het remvloeistofpeil kan dalen. 

 
1p  21 Hoe komt de remzuiger van een schijfrem na het remmen terug? 

A door een zwevend remzadel 
B door het loslaten van het rempedaal 
C met behulp van een rubberen ring 
D met behulp van een trekveer 
 

1p  22 Welke codering kan op een blik remvloeistof voorkomen? 
A API SB-CD 
B CCMC PD 1 
C DOT 4 
D GL 4 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 23. 
 

 
1p  23 Als het rempedaal wordt ingetrapt bewegen bij een goed werkend remsysteem zuiger  

1 en 2 naar links. 
Op welke manier wordt zuiger 2 bediend? 
A de veer tussen 1 en 2 zorgt ervoor dat de zuiger 2 naar links gaat 
B door de rembekrachtiger 
C door de vloeistofdruk tussen 1 en 2 
D zuiger 1 drukt zuiger 2 mechanisch naar links 
 

1p  24  Op welke wijze maakt de antislipregeling gebruik van het antiblokkeersysteem?  
 

1p  25 Het ABS controlelampje brandt tijdens het rijden. 
Welke informatie krijgt de bestuurder hiermee? 
A Het ABS is in orde. 
B Het ABS heeft onderhoud nodig. 
C Het ABS werkt niet meer. 
 

1p  26 Welke functie heeft de schokdemper? 
A het begrenzen van de maximale veeruitslag 
B het dempen van de veertrillingen 
C het opnemen van horizontale krachten 
D het opvangen van schokken 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 27 en 28. 
 

L
a

b
 

 
1p  27  Vul de waarheidstabel in. Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 

 
1p  28 Welke soort schakeling is hier toegepast? 

A EN-schakeling 
B JA-schakeling 
C NEE-schakeling 
D OF-schakeling 
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1p  29 Beantwoord de volgende vraag in de uitwerkbijlage. 
 Een voltmeter heeft een hoge / lage inwendige weerstand en wordt parallel / in serie 

aangesloten met een verbruiker. 
 

1p  30  Noem een specifieke eigenschap van een NTC-weerstand. 
 

1p  31 Op een lamp staat 12V/24W. 
Hoe groot is de weerstand van de lamp? 
A   0,5 Ω 
B   2 Ω 
C   6 Ω 
D 12 Ω 
 

1p  32 Een ontstekingsinstallatie heeft voor elke cilinder een bobine. 
Waardoor wordt elke bobine aangestuurd? 
A de accu 
B de ECU 
C de krukasstandsensor 
D het contactslot 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 33 en 34. 
 

 
 

1p  33 Bougies kan men indelen in koude en warme typen. 
 Welke bougie is het warmste type? Leg uit waaraan je dit kunt zien. 

 
1p  34  Van welk materiaal is onderdeel 1 gemaakt? 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 35. 
 

 
 

1p  35  Wat is de betekenis van 225 A? 
 

2p  36 De bronspanning van een accu is 12,4 V. De inwendige weerstand is 0,02 Ω. 
 Hoe groot is de klemspanning als er een stroom van 150 A door de accu gaat?  

Laat de berekening zien. 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 37 en 38. 
 

 
 

1p  37  Van welk materiaal is onderdeel 8 gemaakt? 
 

1p  38  Welke functie heeft onderdeel 6?
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 39 tot en met 42. 
 

 
 

2p  39  Schrijf de namen op van de onderdelen 10, 14, 15 en 16. 
 

1p  40 Welke functie hebben de koolborstels in de startmotor? 
A de startstroom overbrengen op het anker 
B gelijkstroom omzetten in wisselstroom 
C wisselstroom omzetten in gelijkstroom 
 

2p  41  Welke twee functies heeft het startrelais? 
 

1p  42  Van welk materiaal is onderdeel 1 gemaakt? 
 

1p  43 Welke functie heeft de gloeiautomaat bij een dieselmotor? 
A aan de hand van de ingangssignalen de gloeitijd bepalen 
B er voor zorgen dat de gloeistiften uitgeschakeld worden bij oververhitting 
C er voor zorgen dat voorgloeien alleen mogelijk is tijdens het starten 
D via een controlelampje doorgeven wanneer het voorgloeisysteem uitgeschakeld moet 

worden 
 

1p  44  Wat verstaat men onder het motormanagementsysteem bij benzinemotoren? 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 45 tot en met 47. 
 

 
 
 

3p  45  Zet de onderdeelnummers 1 tot en met 6 in de daarvoor bestemde cirkels.  
Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 
1 = verdeler   4 = ECU 
2 = bobine    5 = brandstofdrukregelaar 
3 = katalysator  6 = benzinepomp 

 
2p  46  Schrijf de namen van drie sensoren uit dit systeem op. 

 
2p  47  Schrijf de namen van drie actuatoren uit dit systeem op. 

 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 48. 
 

 
 

1p  48  Kleur de weg van de stuurstroom. Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 
 

2p  49 Als derde remlicht maakt men gebruik van een aantal LED’s in plaats van één gloeilamp. 
 Schrijf twee voordelen op. 

 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 50 en 51. 
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1p  50  Teken het scoopbeeld. Gebruik daarvoor de uitwerkbijlage. 
 

1p  51  Kleur de weg van de stroom vanaf A naar de lamp en terug. Gebruik daarvoor de 
uitwerkbijlage. 

 
De volgende gegevens zijn voor vraag 52 en 53. 
 
Een auto rijdt een afstand van 87 km. Hierbij wordt 5,8 liter brandstof verbruikt. 
Deze brandstof kost € 1,18 per liter. 
 

1p  52  Bereken hoeveel kilometer deze auto met 1 liter brandstof aflegt. 
Laat de berekening zien. 

 
2p  53  Bereken de brandstofkosten per kilometer tijdens deze rit (antwoord op hele centen 

afronden). Laat de berekening zien. 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 54 tot en met 56. 
 

 
 
 

1p  54  Door welke zekering (nummer) gaat de stroom naar de claxon? 
 

1p  55  Kan de claxon werken als het contact uit staat? Licht je antwoord toe. 
 

1p  56  Waarvoor dient controlelamp H12? 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 57 en 58. 
 

 
 
 

1p  57 In welk deel wordt bout K vastgedraaid? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  58 Wat betekent de aanduiding M10x80? 
A bout met schroefdraad metrisch 10 millimeter en 80 millimeter dik 
B bout met schroefdraad metrisch 10 millimeter en 80 millimeter lang 
C bout met sleutelwijdte van 10 millimeter en 80 millimeter dik 
D bout met sleutelwijdte van 10 millimeter en 80 millimeter lang 
 

2p  59  Noem drie brandblusmiddelen die in een werkplaats aanwezig kunnen zijn. 
 

1p  60 Op welk gebied geeft de Arbo-wet voorschriften? 
A algemene regels bij ongevallen 
B algemene reparatievoorschriften voor bedrijven en ondernemers 
C arbeidsomstandigheden 
D arbeidsvoorwaarden voor bedrijven 
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