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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

800019-1-630o 



Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Elektronica 
 

1p 1 Hieronder is het typeplaatje van een AC/DC adapter afgebeeld. 

 
 
Welke twee symbolen staan juist onder de letters AC en DC? 

 AC DC 

A   

   

B   

   

C   

   

D 
 

 

 

1p 2 Hoeveel Ω is 2 kΩ? 
A  0,002 Ω 
B  2.000 Ω 
C  20.000 Ω 
D  200.000 Ω 
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1p 3 Hieronder zijn drie schakelaars getekend en een lamp. De schakelaars zijn 
getekend in ruststand (0). 

S1
S3

S2

+ -

 

Bij hoeveel verschillende combinaties van schakelaarstanden brandt de lamp? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 4 In welk van onderstaande schema’s zijn de weerstanden parallel geschakeld? 

    
A B C D 

 
1p 5 Bij het lassen met beklede elektrode wordt gebruik gemaakt van een laskabel en 

een werkstukkabel. 
Welke kabels moeten hierbij gebruikt worden, om zo min mogelijk 
spanningsverlies te krijgen? 
A korte dikke kabels 
B korte dunne kabels 
C lange dikke kabels 
D lange dunne kabels 
 

1p 6 Hoe groot is de weerstand van een lampje 6 V – 0,5 A? 
A   3 Ω 
B   6 Ω 
C 12 Ω 
D 24 Ω 
 

1p 7 Wat geldt voor de vervangingsweerstand van twee parallel geschakelde 
weerstanden? 
A Deze is gelijk aan de som van de weerstanden. 
B Deze is gelijk aan het product van de weerstanden. 
C Deze is groter dan de grootste weerstand uit de schakeling. 
D Deze is kleiner dan de kleinste weerstand uit de schakeling. 
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1p 8 Bekijk onderstaand schema. 
+ 

 

L1 L2 L3 L4 K1 

K1.1 K1.2 K1.3 s 

- 

Wat gebeurt er met de lampjes L1 tot en met L4 nadat s is bediend? 

 L1 is L2 is L3 is L4 is 
A aan aan uit aan 
B aan uit aan uit 
C aan uit uit aan 
D uit aan aan uit 
 

1p 9 Welke kabel wordt gebruikt als montagedraad voor kasten en schakelpanelen? 
 

A B 
  

 
C D 

 
1p 10 De LEDs in onderstaande schakeling zijn aangeduid met P en Q. In de 

doorlaatrichting stralen ze licht uit. 
 

+ -
R = 1000

P

Q
 

 
Welke LED brandt in deze schakeling? 
A beide LEDs 
B alleen P 
C alleen Q 
D geen van beide LEDs 
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1p 11 Wat is het symbool van een NTC? 
 

  

 

  
   A  B   C  D 

+ θ – θ 

 
1p 12 Met een voltmeter worden vier metingen uitgevoerd. 

Welke meting geeft de hoogste spanning aan? 
A meting 1: 0,4 MV 
B meting 2: 40.000 V 
C meting 3: 40 kV 
D meting 4: 40.000.000 mV 
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Automatiseren 
 

1p 13 Wat is de betekenis van onderstaand symbool? 
 

 
 
A maakcontact, drukknopbediend, versnelde inschakeling 
B maakcontact, drukknopbediend, veerretour 
C verbreekcontact, drukknopbediend, veerretour 
D verbreekcontact, drukknopbediend, vertraagde inschakeling 
 

1p 14 Een apparaat mag alleen op 12 volt gelijkspanning aangesloten worden. 
Welke aanduiding zal op dit apparaat staan? 
 

 
A B C D 

 
1p 15 Wat is het nadeel van een snoerloze boormachine? 

A Het is minder veilig bij gebruik op een trap. 
B Je bent gebonden aan de capaciteit van de accu. 
C Je kunt er niet buiten mee werken. 
D Je kunt struikelen over het snoer. 
 

1p 16 Wat wordt er bedoeld met een ruststroomprincipe bij een schakeling? 
A Er loopt stroom als de schakeling niet bediend wordt. 
B Er loopt pas stroom als de schakeling bediend wordt. 
C De schakeling staat volledig uit. 
D De schakeling zorgt ervoor dat het aangesloten apparaat automatisch stopt. 
 

1p 17 Welk ventiel is nodig om onderstaande cilinder te kunnen aansturen? 

 
 

 
  

 
A  B  C 

 

12 V 12 V 12 V12 V 
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1p 18 Perslucht moet vuil-, stof- en vochtvrij zijn. 
Welke onderdelen in een persluchtinstallatie zorgen hiervoor? 
A persluchtfilter met waterafscheider 
B reduceerventiel met persluchtregelaar 
C smeertoestel met waterafscheider 
D ventiel met persluchtregelaar 
 

1p 19 Wat is in de elektrotechniek een voorbeeld van een elektronische sensor? 
A een diode 
B een foto-elektrische cel 
C een LED 
D een transistor 
 

1p 20 Waarvan is onderstaand schema een voorbeeld? 

 

A van een bedradingsschema 
B van een grondschema 
C van een installatietekening 
D van een stroomkringschema 
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1p 21 Hieronder staat een foto van een relais. 
 

 
 
Wat is het juiste symbool hiervoor? 
 

    

A B C D 
 

1p 22 ieronder staat een symbool van een relaiscontact. H 

  
Welke afbeelding hoort bij dit symbool? 
 

    
A B C D 

 
1p 23 Het bedienen van stuurventielen kan op verschillende manieren. 

Wat is het symbool voor elektrische bediening? 
 

    
A B C D 

 
1p 24 Van welke twee factoren is het veilig en gezond tillen van een voorwerp 

afhankelijk? 
A van de tilhouding van de persoon en het gewicht van het voorwerp 
B van de tilhouding én het gewicht van de persoon 
C van de persoonlijke opvatting en het gewicht van de persoon 
D van de persoonlijke opvatting en de kracht van de persoon 
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Monteren en bekabelen 
 

1p 25 Op een draaimachine staat onderstaand symbool. 

 
 
Wat betekent dit symbool? 
A elektrische gevaren 
B verboden toegang 
C gevaarlijke stoffen 
D radioactieve stoffen 
 

1p 26 In onderstaand figuur is de nonius van een schuifmaat afgebeeld. 
 

 
 
Hoe groot is de maat? 
A   1,65 mm 
B 11,65 mm 
C 24,00 mm 
D 30,70 mm 
 

1p 27 Bij zachtsolderen heb je een soldeerspleet. 
Hoe groot moet deze soldeerspleet zijn? 
A 0,03 tot 0,06 mm 
B 0,1 tot 0,3   mm 
C 1 tot 1,3   mm 
D 1,3 tot 1,6   mm 
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1p 28 Wat is een eigenschap van koper? 
A het is een goede warmtegeleider 
B het is een slechte warmtegeleider 
C het is hard en bros 
D het heeft een slechte corrosievastheid 
 

1p 29 Waarvoor wordt chroom-vanadiumstaal gebruikt? 
A voor gereedschap 
B voor machineonderdelen 
C voor tandwielen 
D voor weerstandsdraad 
 

1p 30 In een stalen kabelgoot moet een gat geboord worden van Ø22 mm voor een 
wartel. 
Welke boor kan het best gebruikt worden? 
A een plaatboor 
B een verzinkboor 
C een spiraalboor Ø22 mm 
D een platverzinkboor Ø22 mm 
 

1p 31 Hieronder is een metaalzaagbeugel afgebeeld. 

 
Van welk materiaal is het zaagblad gemaakt? 
A van aluminium 
B van constructiestaal 
C van gereedschapsstaal 
D van machinestaal 
 

1p 32 Uit staf Ø10 moeten 125 stuks gehaald worden. 
Met welk gereedschap wordt dit gedaan? 
A met een metaalzaagbeugel 
B met een automatische lintzaag 
C met een guillotineschaar met achteraanslag 
D met een haakse slijpmachine 
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1p 33 Hieronder staan de tanden van een metaalzaagblad afgebeeld. 

 
Waarom zijn deze tanden gezet? 
A Dit voorkomt dat de zaagsnede te breed wordt. 
B Dit voorkomt dat het zaagblad vastloopt. 
C Dit zorgt ervoor dat er steeds drie tanden in aangrijping zijn. 
D Dit zorgt ervoor dat je recht zaagt. 
 

1p 34 De hoek 150° van onderstaand stalen onderdeel moet gebogen worden. 

 
Welke machine wordt gebruikt voor het buigen van de hoek 150°? 
A een buigblok 
B een buigijzer 
C een kantbank 
D een zetbank 
 

 800019-1-630o 11 lees verder ►►►



1p 35 Welk gereedschap staat hieronder? 
 

 
 
A een aardetang 
B een krimptang 
C een striptang 
D een zijkniptang 
 

1p 36 Met welk type schroevendraaier wordt onderstaande schroef los- of 
vastgedraaid? 
 

 
 
A met een inbus 
B met een Philips 
C met een pozidriv 
D met een torx 
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Tekeninglezen 
 
Gebruik de tekeningen 1 tot en met 8 uit de bijlage voor het beantwoorden van 
de vragen 37 tot en met 43. De gevraagde maten staan in tekening 8. 
 

1p 37 Hoe groot is maat A? 
A 44 mm 
B 50 mm 
C 56 mm 
D 63 mm 
 

1p 38 Hoe groot is maat B? 
A   84 mm 
B   96 mm 
C 100 mm 
D 104 mm 
 

1p 39 Hoe groot is maat C? 
A 35 mm 
B 37 mm 
C 40 mm 
D 43 mm 
 

1p 40 Hoe groot is maat D? 
A 31 mm 
B 36 mm 
C 41 mm 
D 46 mm 
 

1p 41 Hoe groot is maat E? 
A 155 mm 
B 160 mm 
C 167,5 mm 
D 172,5 mm 
 

1p 42 Hoe groot is maat F? 
A 36 mm 
B 39 mm 
C 42 mm 
D 46 mm 
 

1p 43 Kijk in de stuklijst bij de stuknummers 15 en 16. 
Wat is de betekenis van de aanduiding DIN? 
A Demontage Indicatie Nationaal 
B Demontage Internationale Normering  
C Duitse Indicatie Nationaal 
D Duitse Industrie Norm 
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1p 44 Wat is de betekenis van onderstaand symbool? 
 

 
 
A eerste kwadrant projectiemethode (Europese) 
B tweede kwadrant projectiemethode (Nederlandse) 
C derde kwadrant projectiemethode (Amerikaanse) 
D vierde kwadrant projectiemethode (Duitse) 
 

1p 45 Wat is het juiste onderaanzicht van onderstaand blokje? 
 

 
 

    
A B C D 
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Elektronica 
 

2p 46 Noem twee voordelen van een solid-state-relais. 
 

1p 47 Zie onderstaand schema. 
 

S1

S3

H

S2

+ -

 
 

 Vul in de uitwerkbijlage voor deze schakeling de waarheidstabel in. 
 

1p 48 Welke component is in onderstaande figuur afgebeeld? 

 
+ -

+ - 
 

1p 49 Teken in de uitwerkbijlage het stroomkringschema van onderstaande figuur. 

 

I
I I

 

1p 50 In onderstaande afbeelding zijn de aansluitdraden met P en Q aangegeven. 
 
 
P 
 
 
Q 

 Bij welke letter wordt de + aangesloten? 
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Automatiseren 
 

1p 51 Waarop reageert een inductieve naderingsschakelaar? 
 
Hieronder is een pers afgebeeld. 
De vragen 52 tot en met 55 hebben betrekking op onderstaande afbeeldingen. 
 

 
 
 

 
 

1p 52 Er moeten twee knoppen tegelijk ingedrukt worden om de pers in werking te 
zetten. 

 Hoe wordt zo’n bediening genoemd? 
 

1p 53 Welke cilinder wordt in de installatie gebruikt? 
 

1p 54 Welke component wordt op plaats B gebruikt? 
 

1p 55 Wat is de benaming van de gebruikte ventielen? 
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Monteren en bekabelen 
 

2p 56 In een werkplaats wordt een H-profiel (HE 180) doorgeslepen. 
 Noem vier persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt moeten worden 
bij deze klus. 

 
1p 57 Noem één toepassing waarvoor onderstaande boor gebruikt wordt. 

 

 
 

1p 58 Inwendige schroefdraad kan worden gesneden met een wringijzer (tapkrukje) 
met drie tappen. Deze handtappen zijn: voorsnijder, middensnijder en 
eindsnijder. 

 Door welk stuk gereedschap kunnen deze drie handtappen worden 
vervangen? 

 
2p 59 Onderstaande cilinderkopschroef is voorzien van metrische schroefdraad.  

De steellengte is 20 mm, de kophoogte is 5 mm en de buitendiameter 
schroefdraad is 6 mm. 
 

 
 

 Geef in de uitwerkbijlage aan hoe deze schroef wordt aangeduid. 
 

1p 60 Welk non-ferrometaal is een legering van koper en zink? 
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