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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Huisinstallaties 
 
 

1p 1 Hieronder is het binnenwerk van een wisselschakelaar afgebeeld. 
Deze wisselschakelaar wordt gebruikt als enkelpolige schakelaar. 
 

 
 
De installatiedraad bij de pijl wordt aangesloten op het P-contact. 
Welke draadkleur moet deze installatiedraad hebben? 
A blauw 
B bruin 
C grijs 
D zwart 
 

1p 2 In een installatietekening worden de draden in een leiding met symbolen 
aangegeven. 
Welke kleur heeft de draad in onderstaande leiding? 
 

 
A blauw 
B bruin 
C groen/geel 
D zwart 
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1p 3 Wat is de benaming van de onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A bedradingsschema 
B installatietekening 
C installatieschema 
D stroomkringschema 
 

1p 4 Welk soort schakeling is hier afgebeeld? 
 

 
 
A een dubbelpolige schakeling met een wandcontactdoos 
B een dubbelpolige schakeling met drie wandcontactdozen 
C een serieschakeling met wandcontactdoos 
D een wisselschakeling met wandcontactdoos 
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1p 5 Een woonkamer heeft een oppervlakte van 47 m2. 
 

 
 

 Hoeveel tweevoudige wandcontactdozen moeten hier volgens de tabel 
minimaal geïnstalleerd worden? 

 
1p 6 Hieronder is een deel van een installatie getekend. 

 
 

 
 
Welk soort schakelaar is S2? 
A een dubbelpolige schakelaar 
B een dubbelpolige trekschakelaar 
C een wissel-trekschakelaar 
D een wisselschakelaar met dimmer 
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1p 7 Hieronder is een deel van een installatie getekend. 
 
 

 
 
Welke draadkleuren zitten in het buisstuk bij de pijl? 
A bruin, blauw, geel/groen 
B bruin, zwart, blauw 
C bruin, zwart, geel/groen 
D bruin, zwart, zwart 
 

1p 8 Hieronder is een deel van een installatie getekend. 
 

 
 
Naar welk soort doos wijst de pijl? 
A een centraaldoos 
B een inbouwdoos 
C een kabeldoos 
D een normaaldoos 
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1p 9 Welke van de onderstaande wandcontactdozen is een inbouwdoos met 
beschermingscontact? 
 

A B C D 
 
 

1p 10 Hieronder is een deel van een installatie afgebeeld. 
 

 
Welk installatiemateriaal geeft het symbool bij de pijl aan? 
 

  
A B C D 
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1p 11 Hieronder is een bocht in een PVC-buis afgebeeld. 
 

 
 
De diameter (D) van de buis is 19 mm. 
Hoe groot moet de straal (R) van de bocht minimaal zijn? 
A 19 mm 
B 48 mm 
C 57 mm 
D 100 mm 
 

1p 12 Wat is de kern-doorsnede van de fasedraad voor een wandcontactdoos in een 
woonkamer? 
A 1 mm2 
B 1,5 mm2 
C 2 mm2 
D 2,5 mm2 
 

1p 13 Welk onderdeel van een installatie bevindt zich in de badkamer? 
A de aardelektrode 
B de aardlekschakelaar 
C de hoofd-aardrail (HAR) 
D het centraal aardpunt (CAP) 
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1p 14 Hieronder is een deel van een installatie in een woonhuis te zien. 
 

 
Welke installatiesysteem is hier toegepast? 
A een centraaldoossysteem 
B een normaaldoossysteem 
C een plintgootsysteem 
D een wandgootsysteem 
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1p 15 In deze afbeelding zijn de beugelafstanden voor buisinstallaties vermeld. 
 

 
 
Wat is de maximale beugelafstand a? 
A 100 mm 
B 300 mm 
C 400 mm 
D 500 mm 
 

1p 16 Op een inbouw-combimagnetron staat het onderstaande typeplaatje. 
 

 
 
Voor het aansluiten van deze magnetron is een aparte groep nodig. 
Waarom is dat vereist? 
A De frequentie is 50 Hz. 
B De nominale spanning is 230 V. 
C Het vermogen is 3,5 kW.  
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Elektronica 
 

1p 17 Hieronder is een serieschakeling van drie lampen getekend. 

 
 
Welke uitspraak over de stromen I1, I2 en I3 is juist? 
A De stromen I1, I2 en I3 zijn even groot.  
B Stroom I1 is kleiner dan stroom I2 en I3. 
C Stroom I1 is het grootst. 
D Stroom I3 is het grootst. 
 

1p 18  Teken het symbool van een NPN-transistor.  
 

1p 19 Welke van de onderstaande componenten is GEEN lichtgevoelige component? 
A een fotodiode 
B een foto-element 
C een LDR 
D een LED 
 

1p 20 Hieronder is een parallelschakeling van drie weerstanden getekend. 
 

 
 
Welke waarde heeft de vervangingsweerstand van deze schakeling? 
Gebruik de formule U = I x R. 
A     0,09 Ohm 
B   11,1   Ohm 
C   90   Ohm 
D 450   Ohm 
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1p 21 Hieronder is een elektronische schakeling afgebeeld. 
 

 
 
Welke berekening van de stroomsterkte It is juist? 
A It = I1 + I2 + I3 
B It = I1 + I2 = I3 
C It = I1 = I2 = I3 
 

1p 22 Welk van onderstaande symbolen is van een LED? 
 

    
A  B  C  D  

 
 

1p 23 In welke situatie wordt een halfgeleiderdiode toegepast? 
A om een gelijkspanning te halveren 
B om gelijkspanning om te zetten in wisselspanning 
C om een wisselspanning gelijk te richten 
D om signalen te versterken 
 

1p 24 Op een lamp staat 6 V – 0,5 A. 
Hoe groot is de weerstand van deze lamp bij een nominale spanning? 
Gebruik de formule U = I x R. 
A   0,5 Ohm 
B   3 Ohm 
C   6 Ohm 
D 12 Ohm 
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1p 25 Onderstaande schakelingen worden aangesloten op een spanning van 12 V. 
 

 
In welke schema’s gaat lamp E branden? 
A schema 1 en 2 
B schema 1 en 3 
C schema 3 en 4 
D schema 2, 3 en 4 
 

1p 26 In welke eenheid wordt de stroomsterkte uitgedrukt? 
A ampère 
B ampère per seconde 
C volt 
D volt per seconde 
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Automatiseren 
 

1p 27 Bij een poortschakeling is de uitgang pas '1' als alle ingangen ook '1' zijn. 
Voor welke poortschakeling geldt dit? 
A EN-poort  
B NEN-poort 
C NOF-poort 
D OF-poort 
 

1p 28 Een EN-poort heeft twee ingangen. 
Hoeveel combinaties van ingangssignalen zijn mogelijk? 
A 2 combinaties 
B 4 combinaties 
C 6 combinaties 
D 8 combinaties 
 

1p 29 Op welk materiaal reageert een inductieve naderingsschakelaar? 
 

1p 30 Welke zijn de ontluchtingspoorten in het onderstaande pneumatisch ventiel? 
 

 
 
A alleen poort 1 
B alleen poort 5 
C poort 2 en 4 
D poort 3 en 5 
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1p 31 Hieronder is schematisch een pneumatische schakeling weergegeven. 
 

 
Wanneer gaat de cilinder uit? 
A als ventiel a bediend wordt 
B als ventiel b bediend wordt 
C als ventiel a of b bediend wordt 
D als ventiel a èn b bediend worden 
 

1p 32 Welk soort ventiel is hieronder weergegeven? 
 

 
 
A een 4/2-ventiel 
B een 4/3-ventiel 
C een 5/2-ventiel 
D een 5/3-ventiel 
 

1p 33 Wat is het symbool voor een OF-ventiel? 
 

 
  

A  B  C  D  
 



 800019-1-631o 15 lees verder ►►►

1p 34 Hieronder is een luchtverzorgingseenheid (conditioneringseenheid) afgebeeld. 

 
 Noteer twee hoofdonderdelen van deze eenheid. 

 
1p 35 Welke waarheidstabel hoort bij onderstaande schakeling? 

 
�1 1a

b
Q

 
 
 

a b Q  a b Q  a b Q  a b Q 

0 0 0  0 0 1  0 0 0  0 0 1 

1 0 0  1 0 0  1 0 1  1 0 1 

0 1 0  0 1 0  0 1 1  0 1 1 

1 1 1  1 1 0  1 1 1  1 1 0 

 A    B    C    D  
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1p 36 Welke schakeling komt overeen met een NEN (NAND)-schakeling? 
 
 

�1

b
Q

=1
a

 

 
�1

b
Q

=1a

 

A  B  
 
 

&

b
Q

=1
a

 

 
 

&

b
Q
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C  D  
 
 

1p 37 Uit welke twee hoofdonderdelen bestaat een reedrelais? 
A reedcontact en anker 
B reedcontact en spoel 
C spoel en anker 
D spoel en kern 
 

1p 38 Welk van onderstaande onderdelen is een actuator? 
A een LDR 
B een NTC-weerstand 
C een luidspreker 
D een vlotter 
 

1p 39 Een gebouw is voorzien van een gebouw-beheersysteem. 
Welke onderdelen van dit systeem leveren de informatie? 
A de actuatoren 
B de camera’s 
C de monitors 
D de sensoren 
 

1p 40 Met een geautomatiseerd proces worden in een bedrijf producten gemaakt. 
Wat is zeker GEEN gevolg van automatisering? 
A De producten worden goedkoper. 
B De producten zijn van gelijke kwaliteit. 
C Er is meer personeel nodig voor de productie.  
D Er kunnen meer producten per etmaal gemaakt worden. 
 

1p 41 Bij het uitvoeren van automatische processen in de techniek worden sensoren 
toegepast. 

 Noteer twee voorbeelden van een elektronische sensor. 
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Meten 
 

1p 42 Hieronder is de wijzerschaal van een analoge voltmeter afgebeeld. 
 

 
 
Deze meter is ingesteld op een bereik van 60 V. 
Welke waarde wordt dan ongeveer gemeten? 
A   8 volt 
B 16 volt 
C 23 volt 
D 46 volt 
 

1p 43 In onderstaande relaisschakeling zijn vijf universeelmeters getekend. 
 

 
 
Welke meters mogen NIET op het stroom-bereik staan? 
A meter 1 en 3 
B meter 2 en 4 
C meter 3 en 5 
D meter 4 en 5 
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1p 44 In onderstaande relaisschakeling zijn vijf universeelmeters getekend. 
 

 
 
Welke meter meet de aangesloten spanning? 
A meter 1  
B meter 2  
C meter 3  
D meter 5 
 

1p 45 Hieronder is de wijzerschaal van een paneelmeter afgebeeld. 
 

 
 
Wat is het bereik van één schaaldeel? 
A 0,5 V 
B 1  V 
C 2,5 V 
D 5  V 
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1p 46 Hieronder zijn vier meetopstellingen afgebeeld. 
Welke meetopstelling geeft de juiste waarde aan? 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
  
 

1p 47 Bij het uitvoeren van een meting noteert een monteur: U = 227 V. 
Wat betekent het symbool ‘U’ in de elektrotechniek? 
A ampère 
B spanning 
C stroom 
D volt 
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Professionele vaardigheden 
 

1p 48 Wie is in een elektrotechnisch bedrijf (als eerste) verantwoordelijk voor het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen? 
A de Arbo-dienst 
B de chef van een afdeling 
C de werkgever 
D de werknemer 
 

1p 49 Welke instantie controleert op de werkplek of de persoonlijke 
beschermingsmiddelen juist worden gebruikt? 
A de arbeidsinspectie  
B de KEMA 
C het Centraal Bureau Bouwtoezicht 
D het Veiligheidsinstituut 
 

1p 50 Wat houdt preventief onderhoud in? 
A Er worden alleen reparaties verricht wanneer iets stuk gaat. 
B Het onderhoud verloopt volgens een vast (tijd)schema. 
C Het onderhoud wordt professioneel uitgevoerd. 
D Het onderhoud wordt zo lang mogelijk uitgesteld (beperkt de kosten). 
 

1p 51 Het doel van de Arbo-wet is wettelijke maatregelen te nemen. 
Waarover gaan deze wettelijke maatregelen? 
A de lonen en verlofdagen van werknemers regelen 
B de werkgevers meer bescherming geven 
C de werknemers meer zeggenschap geven 
D de werkomstandigheden gezonder en veiliger maken 
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1p 52 Hieronder is van een werkstuk een gedeelte van de stuklijst en van de tekening 
afgebeeld. 
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algemene tolerantie:

- verspanen  ±0,5 mm

- plaatwerk ± 1 mm

tenzij anders vermeld

 
 
Wat is de grootste en kleinste toegestane grensmaat voor de maat 77 mm? 
A kleinste grensmaat is 76,0 mm, grootste grensmaat is 77,1 mm 
B kleinste grensmaat is 76,5 mm, grootste grensmaat is 77,5 mm 
C kleinste grensmaat is 76,8 mm, grootste grensmaat is 77,4 mm 
D kleinste grensmaat is 76,95 mm, grootste grensmaat is 77,05 mm 
 

1p 53 Op een bouwplaats wordt gewerkt met pneumatische boorhamers. 
Welk waarschuwingsbord zul je bij de toegang van de bouwplaats aantreffen? 
 

 
A  B  C  D  
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1p 54 In een werkstuk moet een gat komen met schroefdraad M10. 
 

 
 

 Welke boormaat moet volgens bovenstaande tabel gebruikt worden? 
 

1p 55 Met een kolomboormachine ga je gaten boren in een staalplaat.  
Voor je eigen veiligheid gebruik je hierbij persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Welke handeling is bij dit werk ook noodzakelijk om persoonlijk letsel te 
voorkomen? 
A de juiste boormaat gebruiken 
B de staalplaat goed vastzetten 
C de staalplaat goed tegenhouden 
D het juiste toerental kiezen 
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CAD-tekenen 
 

1p 56 Hieronder is een pull-down menu van een CAD-programma afgebeeld. 
 

 
 
Met welk commando kan een 'boog' worden getekend? 
A Multiline 
B Arc 
C Spline 
D Ellipse 
 

1p 57 Hieronder is een deel van een knoppenbalk van een CAD-programma 
afgebeeld. 
 

 
 
Met welke knop wordt een hulpraster aan- of uitgezet? 
A SNAP 
B GRID 
C OSNAP 
D DYN 
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1p 58 Hieronder is een palet van een CAD-programma afgebeeld. 
 

 
 
Welk commando kan met dit palet NIET gegeven worden? 
A afronden 
B bematen 
C spiegelen  
D verplaatsen 
 

1p 59 Voor het tekenen van een boog moet je beginnen op het uiteinde van een 
getekende lijn. 
Welke 'object snap' (object magneet)-functie maakt dit gemakkelijk? 
 

 
 
A Eindpunt (Endpoint) 
B Middenpunt (Midpoint) 
C Haaks Op (Perpendicular) 
D Rakend Aan (Tangent) 
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1p 60 Hieronder is een werkstuk getekend. 
 

 
Welk aanzicht hoort bij de aangegeven zijde (bij de pijl)? 
A aanzicht 1 
B aanzicht 2 
C aanzicht 3  
D aanzicht 4 
 
 
 

einde  800019-1-631o* 


