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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 1 en 2. 
 

 
 

1p 1 Welke meting wordt hier uitgevoerd? 
 

1p 2 Welk gereedschap wordt bij deze meting gebruikt? 
 

1p 3 Een cilinderkop wordt tijdens de motorrevisie afgevlakt. 
Wat zijn de gevolgen voor: 
− de compressieverhouding (Є) 
− de compressie einddruk    (p) 
A Є wordt groter en p wordt hoger. 
B Є wordt kleiner en p wordt lager. 
C Є en p veranderen beiden niet. 
 

1p 4 Waarom mag de compressieverhouding van een benzinemotor niet te hoog zijn? 
 

1p 5 Van een motor zijn de volgende gegevens bekend: 
− boring          = 70 mm 
− slag          = 75 mm 
− aantal cilinders =  4 
 

 Bereken de cilinderinhoud van de motor. Laat de berekening zien. 
 



 700019-1-633o 3 lees verder ►►►

Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 6. 
 

 
 

1p 6 Welke meting wordt in de afbeelding uitgevoerd? 
A axiale krukasspeling 
B cilinderslijtage 
C zuigerveerspeling 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 7. 
 

 
 

1p 7 Wat is de nauwkeurigheid van de meetklok? 
A 0,001 mm 
B 0,01 mm 
C 0,1 mm 
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1p 8 Vul het arbeidsdiagram van het 4-slagproces in. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

 
    

 
1p 9 Vul de krukasgraden in. 

Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 
0o                                       …o                                      …o                                      …o                                     …o 

    
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 10 tot en met 13. 
 

 
 

2p 10 Bij een draaiende motor stroomt er olie naar en door de krukas, voor smering 
van de hoofd- en drijfstanglagers. 

 Kleur de leidingen en kanalen waar deze olie stroomt. Begin bij het oliefilter.  
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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2p 11 Zet de namen van hoofdkanaal, hoofdlagers en nokkenaslagers op de juiste 
plaats in het blokschema. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

2p 12 Zet de onderdeelnummers 1, 2 en 7 van de tekening bij de juiste namen in de 
blokken van het schema. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 13 Wat is de naam van onderdeel 3? 
A rotorpomp 
B sikkelpomp 
C tandwielpomp 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 14. 
 

 
 

1p 14 Is de draairichting van de nokkenas rechtsom / linksom en waaraan is dat te 
zien? 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 15 en 16. 
 

 
 

1p 15 Op het nokkenastandwiel zitten 34 tanden. 
Hoeveel tanden heeft het krukastandwiel? 
A 17 tanden 
B 34 tanden 
C 68 tanden 
 

1p 16 Welk onderdeel zorgt voor het sluiten van de klep? 
A de nok 
B de tuimelaar 
C de veer 
 

1p 17 De uitlaatgassen passeren na de uitlaatklep nog enkele onderdelen van het 
uitlaatsysteem. 
Wat is de juiste volgorde van deze onderdelen? 
A lambdasensor, uitlaatspruitstuk, katalysator, demper 
B uitlaatspruitstuk, katalysator, lambdasensor, demper 
C uitlaatspruitstuk, lambdasensor, katalysator, demper 
 

1p 18 Welke stof wordt door een lambdasensor gemeten? 
A koolwaterstof  HC 
B stikstof  NOx 
C zuurstof  O2 
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1p 19 Waardoor ontstaat de overdruk in een gesloten koelsysteem? 
A door de koelvloeistofpomp 
B door de thermostaat 
C door temperatuurstijging zet de koelvloeistof uit 
 

1p 20 Welke functie heeft de thermostaat? 
 

2p 21 Noem 3 eigenschappen waaraan koelvloeistof moet voldoen. 
 

1p 22 Welke functie heeft een thermoschakelaar? 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 23 tot en met 27. 
 

 
 

1p 23 Welk soort inspuiting heeft deze motor? 
A directe benzine-inspuiting 
B multi-point injectie 
C single-point injectie 
 

1p 24 Kleur alle ruimten waar pompdruk heerst. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 25 Welke sensor (nummer) meet de druk in het inlaatspruitstuk en zet deze om in 
een elektronisch signaal voor de ECU? 
A   8 
B 10 
C 12 
D 21 
 

1p 26 Noem een functie van onderdeel 17. 
 

1p 27 Welke functie heeft onderdeel 21? 
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1p 28 In welk onderdeel wordt een hoge spanning opgewekt voor het verkrijgen van 
een vonk aan een bougie? 
A in de bobine 
B in de ECU 
C in de ontstekingsmoduul 
D in de verdeler 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 29. 
 

 
 

1p 29 Wat wordt er bij deze bougiekabel gemeten? 
A de lengte van de bougiekabel 
B de spanning van de bougiekabel 
C de stroom door de bougiekabel 
D de weerstand van de bougiekabel 
 

2p 30 Het ontstekingstijdstip is belangrijk voor het optimaal functioneren van een 
motor. 

 Noem 3 sensoren die invloed hebben op het ontstekingstijdstip. 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 31 en 32. 
 

 
 

1p 31 Als de tandkrans draait wordt er in de BDP sensor een signaal opgewekt. 
Welk signaal zal in de BDP sensor worden opgewekt? 
 

 
    A     B          C          D 

 
1p 32 Van welk materiaal is de tandkrans gemaakt? 

A aluminium 
B koper 
C staal 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 33. 
 

 
 

1p 33 Welke ampèremeter meet de gloeistroom? 
A A1 
B A2 
C A3 
D A4 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 34 en 35. 
 

 
2p 34 Schrijf de namen van de onderdelen 1, 2, 3 en 4 op. 
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1p 35 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 36 Schrijf 2 voordelen op van led’s in het remlicht ten opzichte van gewone 
gloeilampjes. 
 

2p 37 Een binnenverlichting heeft 3 lampjes van12 V - 5 W.  
Ze zijn parallel geschakeld. 

 Bereken de stroomsterkte als de binnenverlichting brandt. 
Laat de berekening zien. 

 
2p 38 De stuurstroom die nodig is om een 12 V relais in te schakelen is 0,015 A. 

 Bereken de weerstand van het relais spoeltje. Laat de berekening zien. 
 

1p 39 Een ampèremeter heeft een 1)…………… weerstand en wordt om te kunnen 
meten 2)……………… geplaatst. 
A 1) hoge   2) in serie 
B 1) hoge   2) parallel 
C 1) lage    2) in serie 
D 1) lage    2) parallel 
 

1p 40 Je hebt een losse zekering en je kunt niet zien of hij doorgebrand is. 
Met welk meetgereedschap test je de losse zekering? 
A met een ampèremeter 
B met een ohmmeter 
C met een voltmeter 
 

1p 41 Bij welke meting maak je gebruik van een oscilloscoop? 
A bij het meten van een losse diode 
B bij het meten van een werkende dynamo 
C bij het meten van een werkende startmotor 
D bij het meten van het startrelais 
 

2p 42 Een voertuig is uitgerust met een inbraak-alarminstallatie. Er wordt gebruik 
gemaakt van verschillende sensoren en schakelaars. 

 Noem 4 sensoren of schakelaars. 
 

1p 43 Bij sommige voertuigen gaat na het starten de verlichting automatisch branden. 
Welke bewering hierover is juist? 
A dat bevordert de veiligheid in het verkeer 
B dat is goed voor het milieu 
C dat kost geen brandstof want de dynamo draait toch 
D de lampen gaan dan langer mee 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 44. 
 

 
 

1p 44 Wat is het onderdeelnummer van de pomp bij deze airco-installatie? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 45 Om de hefbrug te laten zakken moet je twee schakelaars bedienen. 
Hoe heet deze manier van schakelen? 
A En - schakeling 
B Ja - schakeling 
C Nee - schakeling 
D Of - schakeling 
 

2p 46 Bekijk onderstaande tabel.  
 
 geleider halfgeleider isolator 
accubak    
diode    
koolborstel    
+ pool    
verdeelkap    
thyristor    
 

 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage aan of het onderdeel een geleider, 
halfgeleider of isolator is. 

 
1p 47 De gemeten temperatuur van de koelvloeistof wordt omgezet in een 

weerstandswaarde. 
Hiervoor kan men gebruik maken van een PTC of een NTC. 

 Beschrijf het verschil tussen een PTC en een NTC als de temperatuur stijgt. 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 48 en 49. 
 

  
 

1p 48 Welk type transistor is afgebeeld in het schema? 
 

1p 49 Zet de codeletters E, C en B bij de aansluitpunten van de transistor. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 50 Op een accu staat 12 V 60 Ah 225 A. 
Wat betekent 60 Ah? 
A De capaciteit is 60 ampère per uur. 
B De capaciteit is 6 ampère gedurende 10 uur. 
C De capaciteit is 3 ampère gedurende 20 uur. 
D De capaciteit is 20 ampère gedurende 3 uur. 

 

1p 51 Hoe wordt de dynamo-spanning afgeregeld? 
A door de diodes in en uit te schakelen 
B door de stroom naar de rotor in en uit te schakelen 
C door de stroom naar de stator in en uit te schakelen 
D door het magnetisme van de stator in en uit te schakelen 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 52. 
 

 
 

1p 52 Welke stroom gaat er door de diodes 7, 8 en 9? 
A ankerstroom 
B laadstroom 
C rotorstroom 
D statorstroom 
 

1p 53 Van welk materiaal zijn de plusplaten en minplaten in een accu gemaakt? 
A legering van elektrolyt 
B legering van koper 
C legering van lood 
D legering van tin 
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen 54 en 55. 
 

 
 

1p 54 Wanneer brandt controlelamp H5? 
A als de mistlampen zijn ingeschakeld 
B als de richtingaanwijzer aan staat 
C als de verlichting ingeschakeld is 
D als een remlicht niet brandt 
 

1p 55 Met welk zekering(nummer) wordt het grootlichtcircuit beveiligd? 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 56 Er ontstaat brand in een werkplaats. 
 Waarom wordt aangeraden om deuren en ramen van de werkplaats dan te 

sluiten? 
 

2p 57 Noem 3 persoonlijke beschermingsmiddelen die bij het werken in de garage 
gebruikt worden. 
 

1p 58 Welk computerprogramma kun je gebruiken om technische gegevens van een 
auto op te zoeken? 
A Autotools 
B Excel 
C Outlook 
 
 
Bekijk de afbeelding en beantwoord vraag 59. 
 

2
1

 
 

1p 59 In de technische gegevens van een auto staat dat de draaicirkel 11,3 meter is. 
Welke uitspraak is juist? 
A De diameter van cirkel 1 is 11,3 meter. 
B De diameter van cirkel 2 is 11,3 meter. 
C De omtrek van cirkel 1 is 11,3 meter. 
D De omtrek van cirkel 2 is 11,3 meter. 
 

2p 60 Hieronder is een stukje tekst van een autotest uit een autoblad afgedrukt. 
 
"De auto beschikt over een krachtige motor en het is daarom niet verwonderlijk 
dat er ook krachtige remmen zijn gemonteerd. Hij heeft rondom geventileerde 
remschijven en dankzij de 16 inch velgen is de diameter van de remschijf maar 
liefst 310 mm." 
 

 Noem 2 kenmerken van dit krachtige remsysteem. 
 

einde  


