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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

1p 1 Welke spanningswaarde staat op elektrische apparaten vermeld? 
A de gemiddelde waarde  
B de maximale waarde 
C de minimale waarde 
D de nominale waarde  
 

1p 2 Waar wordt in een huisinstallatie vaak een wisselschakeling toegepast? 
A in de groepenkast 
B in de kelderkast 
C in een lange gang  
D in het toilet  
 

1p 3 Een leiding wordt warm als er een (grote) stroom doorheen gaat. 
Wat is de oorzaak van het warm worden van de leiding? 
A de wrijving tussen de neutronen onderling 
B het botsen van de elektronen 
C het verplaatsen van de atomen 
D het verplaatsen van moleculen 
 

1p 4 Waarmee moet rekening gehouden worden bij het ontwerpen van een 
elektrische installatie? 
A de NEN 1010 
B de NIA 
C de Arbowet 
D het Bouwbesluit 
 

1p 5 Wie maakt de tekening van de elektrische installatie voor een woning? 
A de aannemer 
B de installateur 
C de opdrachtgever 
D de uitvoerder 
 

1p 6 In welke tekening worden de plaatsen van de lichtpunten, schakelaars, 
wandcontactdozen, machines en toestellen aangegeven? 
A een bestektekening 
B een detailtekening  
C een installatietekening  
D een schetsontwerp 
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1p 7 Door een fout staat een elektromonteur onder spanning en kan hij de 
spanningsdraden niet meer loslaten. 
 

 
 
Welke maatregel moet als eerste worden genomen? 
A de monteur van de spanningsdraden aftrekken 
B de spanning uitschakelen 
C een dokter waarschuwen 
D hulp gaan halen 
 

1p 8 Voor welk soort elektrische installaties gelden de veiligheidsbepaling van de 
NEN 1010? 
A computerinstallaties 
B laagspanningsinstallaties 
C hoogspanningsinstallaties 
D telecombeveiligingsinstallaties 
 

1p 9 Wat is een taak van de Arbo-dienst? 
A erop toezien dat de kwaliteit van de werkzaamheden constant is 
B erop toezien dat elektrotechnische installaties op tijd opgeleverd worden 
C erop toezien dat er veilig en gezond wordt gewerkt  
D erop toezien dat het salaris van werknemers op tijd wordt betaald 
 

1p 10 Welk persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is in een werkplaats verplicht bij 
het werken met een boormachine? 
A veiligheidsbril 
B veiligheidsgordel 
C veiligheidshandschoenen 
D veiligheidshelm  
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1p 11 Onderstaande tekening laat een vereenvoudigd schema van een boiler zien. 
 

U = 230 V 

It 

R2 = 24  R1 = 120  

 
 
Hoe groot is de totaal opgenomen stroom van de boiler? 

Gebruik de formules 1
1

UI
R

= , 2
2

UI
R

 =  en = +t 1 2I I I  

A  5    A 
B  11,5 A  
C  15,9 A 
D  23    A 
 

1p 12 Om draad te trekken wordt een trekveer volgens onderstaande afbeelding 
gebruikt. 
 

 
 
Waarvoor dient de staalkabel in de veer? 
A voor een betere elasticiteit van de veer 
B voor het bevestigen van de draden 
C om te voorkomen dat bij het draadtrekken de veer wordt uitgerekt   
D om te voorkomen dat de trekveer te klein wordt opgerold 
 

1p 13 Waardoor wordt een reedrelais bekrachtigd? 
A door druk  
B door magnetisme 
C door stroom 
D door warmte 
 

1p 14 Hoe heet de korte aansluitdraad bij onderstaande LED? 
 

 
 
A anode 
B basis 
C emitter 
D kathode 
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1p 15 Hoe wordt een overneemcontact in een relaisschakeling aangesloten? 
A in serie met de spoel 
B in serie met de uitdrukknop 
C parallel aan de indrukknop    
D parallel aan de spoel 
 

1p 16 In onderstaande afbeelding is een SR-element (flip-flop) weergegeven. 
 

 
 
Wat zijn de eigenschappen van de uitgangen van een flip-flop? 
A als Q1 = 0, dan is Q2 = 0 
B als Q1 = 1, dan is Q2 = 1 
C als Q1 = 1, dan is Q2 = 0  
D Q1 = Q2 
 

1p 17 Een spoel wordt eerst aangesloten op een wisselspanning en daarna op een 
even grote gelijkspanning.  
Wat geldt voor de grootte van de stroom die in beide gevallen door de spoel 
loopt?  
A De stroom is bij beide spanningssoorten even groot. 
B De stroom is bij gelijkspanning bijna 0. 
C De stroom is bij gelijkspanning het grootst.  
D De stroom is bij wisselspanning het grootst. 
 

1p 18 Hoe moeten 6 draden van 2,5 mm2 met universeel draailasdoppen gelast 
worden? 
A door 2 x 3 draden te lassen 
B door 2 x 4 draden te lassen  
C door 3 en 4 draden te lassen 
D door met een grote lasdop te lassen 
 

1p 19 Wat betekent onderstaand symbool? 
 

 
 
A een leiding die naar boven gaat  
B een leiding die van boven komt 
C een leiding die naar beneden gaat 
D een leiding die de hoek omgaat 
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1p 20 Onderstaand reduceerventiel is een onderdeel van de verzorgingseenheid bij 
een compressor. 

 
Waarvoor dient het reduceerventiel? 
A Het filtert stof en vuil uit de lucht. 
B Het houdt de werkdruk constant. 
C Het stelt de oliedruk in. 
D Het zorgt voor de smering. 
 

1p 21 In onderstaande tekening van een buis geldt dat D = 19 mm. 
 

 
 
Hoe groot moet straal R van de bocht minimaal zijn? 
A 19 mm 
B 38 mm 
C 57 mm 
D 76 mm 
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1p 22 Wat is de functie van onderstaande starter in een TL-verlichting? 
 

 
 
A Deze begrenst de stroom in de schakeling. 
B Deze onderbreekt de stroom. 
C Deze regelt de lichtsterkte van de TL-buis. 
D Deze voorkomt dat de TL-buis gaat knipperen. 
 

1p 23 Waarom mag men onderstaande schakeling niet toepassen? 
 

+_

V

R

 
 
A De plus en de min zijn verwisseld.  
B De voltmeter moet een ampèremeter zijn. 
C De voltmeter moet in serie geschakeld zijn. 
D Het schuifcontact kan kortsluiting maken. 
 

1p 24 Hoe wordt de spanning tussen de fasen L1 en L2 in een viergeleidernet 
genoemd? 
A fasespanning 
B lijnspanning 
C netspanning 
D voedingsspanning 
 

1p 25 Wat is een digit bij een digitale meter? 
A één cijfer op het display  
B één digitaal signaal 
C één komma op het display 
D het display zelf 
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1p 26 Welk van onderstaande gereedschappen geeft bij het aanstrippen van 
montagedraad de minste kans op het beschadigen van de koperen kern? 
 

 
kop-kniptang 

 
montagemes 

A B 

 
snelstriptang 

 
zelfinstellende striptang 

C D 
 

1p 27 Hieronder is een 3/2 ventiel afgebeeld. 
 

 
 
Hoeveel poorten heeft een 3/2 ventiel? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
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1p 28 Wat geldt in onderstaande afbeelding voor de som van de stromen in het 
knooppunt? 
 

I4 

I5 I2 

I3 
I1 

 
 
A De toegaande stromen zijn gelijk aan de afgaande stromen.  
B De toegaande stromen zijn gelijk aan het quotiënt (deling) van de 

productstromen. 
C De totale stroom is het product van alle stromen. 
D De totale stroom is het product van de deelstromen.  
 

1p 29 Welke codering kan voorkomen op de aansluiting van een relaisspoel? 
A A1 en A2 
B B1 en B2 
C C1 en C2 
D D1 en D2 
 

1p 30 Een transistor heeft een gelijkstroomversterkingsfactor van 150. 
De basisstroom is 0,01 mA.  
Hoe groot is de collectorstroom? Gebruik de formule c b FEI I x h=   . 
A 1,5 mA 
B 15 mA 
C 150 mA 
D 1500 mA 
 

1p 31 Wat is de richting van de stroom in een PNP-transistor? 
A van basis naar collector 
B van basis naar emitter 
C van collector naar basis 
D van emitter naar basis 
 



   

 700019-1-628o 10 lees verder ►►►

1p 32 Hieronder is een elektrolytische condensator afgebeeld. 
 

 
 
Voor welke spanningssoort is deze condensator geschikt? 
 

0 

+ 12 V 

- 12 V  

0 

+ 12 V 

- 12 V  
A B 

0 

+ 12 V 

- 12 V  

0 

+ 12 V 

- 12 V  
C D 

 
1p 33 Welk elektronica-onderdeel kan worden gebruikt voor het meten van de 

temperatuur? 
A een LDR 
B een LED 
C een NTC  
D een VDR 
 

1p 34 Waarom is het nodig om rommel en afval op de werkplek regelmatig op te 
ruimen? 
A Dat geeft besparing van materiaal door mogelijk hergebruik ervan. 
B Dat is veiliger, want het helpt ongelukken te voorkomen. 
C Dat is verplicht volgens de bouwvergunning. 
D Dat is verplicht volgens de Warenwet. 
 

1p 35 In welke eenheid wordt de capaciteit van een condensator uitgedrukt? 
A Coulomb 
B Farad 
C Henry 
D Hertz 
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1p 36 In onderstaande schakeling is de stroom 4 A. 
 

I = 4 A 
  U2

R2 = 15 R1 = 10  R3 = 25 

U = 200 V  
 
Hoe groot is spanning over R2? Gebruik de formule U2 = I x R2. 
A  40 V 
B  60 V 
C  100 V 
D  120 V 
 

1p 37 Hieronder is een schema getekend. 
 

 
 
Hoe groot is de totale stroom in dit schema? 
Gebruik de formules:  

=1
1

UI
R

  en =2
2

UI
R

  en =3
3

UI
R

 en =  +  +  t 1 2 3I I I I . 

A   2 A 
B   3 A  
C   6 A 
D 17 A 
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1p 38 Wat is in onderstaande afbeelding de benaming van leiding L naar de 
watermeter? 
 

�

 
A beschermingsleiding 
B hoofdaardleiding 
C hoofdvereffeningsleiding  
D potentiaalleiding 
 

1p 39 Op welke manier is het toerental van een elektrische handboormachine 
(230 V / 50 Hz) elektronisch te regelen? 
A met een LDR 
B door een regelrelais 
C met een regeltransformator 
D met een triacschakeling 
 

1p 40 Waarop berust het principe van een actief infrarood naderingsschakelaar (AIR)? 
A op de temperatuurgevoeligheid van een lichtstraal 
B op het onderbreken van een lichtstraal 
C op het terugkaatsen van een lichtstraal 
D op het versterken van een lichtstraal 
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2p 41 Hieronder is een schema getekend. 
 

I

E

24 V - 1A

U = 24 V  
 

 Hoe groot is de weerstand van de lamp in het schema? 

Gebruik de formule L =
L

UR
I   
 

. 

De lamp in het schema wordt per vergissing aangesloten op een spanning van 
120 volt. 

 Wat gebeurt er dan met de gloeidraad van de lamp? 
 

2p 42 Voor de installatie van wandcontactdozen in keukens gelden extra bepalingen. 
Voor het keukenmeubel (afzuigkap) wordt bijvoorbeeld een extra 
wandcontactdoos gemonteerd (NEN 1010). 

 Noteer nog twee van deze extra bepalingen. 
 

2p 43 De binnenkomende kabel-aders van het energiebedrijf in de meterkast hebben 
een grotere doorsnede dan 2,5 mm2. 

 Waarom is dat? 
 Welk materiaal wordt behalve koper ook wel voor deze aders gebruikt? 

 
2p 44 Een verwarmingselement van 120 V – 2,5 A wordt volgens onderstaand schema 

aangesloten op een spanning van 230 V.  
 

 
 Rv 

120 V - 2,5 A

U = 230 V  
 

 Bereken de spanning over de weerstand Rv. 
 Bereken de weerstand van het element. 

Gebruik hierbij de formules: = −RV eU U U  en = e
e

e

U
R

I
. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 45 In de techniek worden vaak digitale schakelingen toegepast.  
In onderstaande afbeelding is een eenvoudig schema van een digitale 
schakeling te zien. 
 

+ -
E

a

b  
 

 Teken het IEC-symbool (digitaal symbool) voor deze schakeling. 
 Teken de waarheidstabel van deze schakeling.  

 
2p 46 Een passief infrarood naderingsschakelaar is een voorbeeld van een 

elektronische sensor. 
 Noteer twee andere soorten naderingsschakelaars. 

 
2p 47 In onderstaande afbeelding is een universeel relais (insteekrelais) te zien. 

 

 
 

 Noteer twee andere soorten relais. 
 

2p 48 Een elektromonteur die gaat werken aan een krachtinstallatie, wil de installatie 
eerst spanningsloos maken. De schakelaars en smeltveiligheden kunnen niet 
uitgeschakeld worden vlakbij de plaats van de werkzaamheden. 

 Noteer twee van de maatregelen die de elektromonteur in deze situatie moet 
nemen. 

 
2p 49 In een installatie volgens het gemodificeerd centraaldoossysteem mogen 

aftakkingen gemaakt worden achter schakelaars en wandcontactdozen. 
 Noteer een voordeel van aftakkingen achter schakelaars of 

wandcontactdozen. 
 Hoe diep moet een inbouwdoos hiervoor minimaal zijn? 

 
2p 50 Bij het aanleggen van een elektrische installatie worden drie werkfasen 

onderscheiden: de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de oplevering van 
het werk. 

 Noteer twee werkzaamheden die horen bij de fase van de werkuitvoering.  

einde  700019-1-628o* 


