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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 65 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 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. 
 
 
 
Hier is schematisch een motor met brandstof-inspuitsysteem afgebeeld. 
Beantwoord de vragen 1 tot en met 5. 
 

 
 

1p 1 Welk soort inspuitsysteem heeft de motor? 
A een multi-point inspuitsysteem 
B een single-point inspuitsysteem 
C een drukgeregeld inspuitsysteem 
D een commonrail inspuitsysteem 
 

1p 2 Kleur het luchtfilterelement en het brandstoffilter in de tekening. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 3 Kleur de retourleiding van de brandstof. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

1p 4 Wat is de functie van onderdeel 8? 
A begrenst de brandstofdruk 
B geeft de gasklepstand door aan de ECU 
C meet de hoeveelheid lucht 
D regelt het stationair toerental 
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1p 5 Waarvoor zorgt onderdeel 13? 
A voor de brandstoftoevoer 
B voor de juiste brandstofdruk 
C voor de juiste luchtdruk 
D voor de luchttoevoer 
 

1p 6 Wat meet de lambdasonde in het uitlaatgas? 
A de koolwaterstofverbindingen 
B de onverbrande benzinedelen 
C het koolmonoxidegehalte 
D het zuurstofgehalte 
 
 
Hier is de krukas van een 4-cilindermotor afgebeeld. 
Beantwoord de vragen 7 en 8. 
 

 
 

1p 7 Hoeveel hoofdlagers heeft deze krukas? 
A 3 
B 4 
C 5 
D 9 
 

1p 8 Een motor heeft een bepaalde ontstekingsvolgorde. 
Welke ontstekingsvolgorde heeft een motor met de afgebeelde krukas? 
A 1 – 3 – 2 – 4 
B 1 – 3 – 4 – 2 
C 1 – 4 – 2 – 3 
D 1 – 4 – 3 – 2 
 

1p 9 In de wangen van een krukas zijn soms gaten geboord. 
Waarvoor dienen deze gaten? 
A om de krukas gemakkelijk in de motor te kunnen monteren 
B om de krukas gemakkelijk te laten draaien 
C om de krukas in balans te brengen 
D om de krukas lichter van gewicht te maken 
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1p 10 Van welk materiaal is een krukas gemaakt? 
A van gesinterd brons 
B van gietijzer 
C van gietstaal 
D van lichtmetaal 
 

1p 11 Hier zijn drie manieren van dieselbrandstof-inspuiting afgebeeld. 
Welke afbeelding laat een voorkamer zien? 
 

 
1p 12 Dit is de grafiek van een motor. 
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Wat is het maximale vermogen van de motor? 
A   32 kW 
B   50 kW  
C 120 Nm 
D 165 Nm 

   
A B C  
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1p 13 Een motor heeft een boring van 82 mm en een slag van 87 mm. 
Om welk type motor gaat het hier? 
A een korteslag-motor 
B een langeslag-motor 
C een vierkante motor 
D een overvierkante motor 
 

1p 14 Een Audi A5 heeft een 4-cilinder-motor met een boring van 82,5 mm en een slag 
van 92,5 mm. 

 Wat is de cilinderinhoud van deze motor in liters? 
Laat ook de berekening zien. 

 
1p 15 Hier is de distributie van een motor afgebeeld. 

 

 
 
Waarmee wordt de nokkenas vanaf de krukas aangedreven? 
A alleen met een distributieriem 
B met een distributieriem en een distributieketting 
C met tandwielen en een distributieketting 
D met tandwielen en een distributieriem 
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1p 16 Hier is een koelsysteem afgebeeld, waarbij de koelvloeistof door de radiateur 
stroomt. 
 

 
 
Door welke slang stroomt de koelvloeistof terug in de motor? 
A door slang 1 
B door slang 2 
C door slang 4 
D door slang 5 
 

1p 17 Een motor heeft een temperatuurmeter die met een NTC-weerstand werkt. 
Wat gebeurt er met de weerstandswaarde van de NTC als de motor afkoelt? 
A De weerstandswaarde blijft gelijk. 
B De weerstandswaarde wordt hoger. 
C De weerstandswaarde wordt lager. 
 

1p 18 Dit is een thermostaat. 
 

 
 
Waardoor gaat de thermostaat open? 
A door de veerspanning 
B door het afkoelen van de koelvloeistof 
C door het krimpen van de was 
D door het uitzetten van de was 
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1p 19 Een koelsysteem werkt met een overdruk. 
Van een radiateurdop is het afdichtrubber van de overdrukklep gescheurd. 
Wat kan het gevolg zijn? 
A dat de koelvloeistof te koud blijft 
B dat de koelvloeistof eerder gaat koken 
C dat de thermostaat niet meer opent 
D dat de thermostaat te vroeg opent 
 

1p 20 Dit is een schema met de energiebalans van een motor. 
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Bij de verbranding van 1 liter benzine komt 32 MJ vrij. 
Hoeveel MJ gaat er door het koelen verloren volgens het schema? 
A   8,96 MJ 
B   9,28 MJ 
C 10,57 MJ 
D 12,48 MJ 
 

1p 21 Welke van deze afbeeldingen laat een oliefilter zien? 
 

    
A B C D 
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1p 22 Op een flacon motorolie staat: SAE 10W-40 SH/CF. 
Welke code geeft de vloeibaarheid van de olie aan? 
A SAE 10W-40 
B SH 
C CF 
D SH/CF 
 

1p 23 In deze tabel staan de technische gegevens van een smeersysteem. 
 
Technische gegevens smeersysteem 
Oliedruk (olietemperatuur 60 °C) bij 
- 800 rpm ......................................................................................... 1,5 - 2,5 bar 
- 1000 rpm........................................................................................ 3,0 - 4,0 bar 
- 3000 rpm........................................................................................ 4,0 - 4,5 bar 
Inschakeldruk oliedrukschakelaar ..................................................... 2,7 - 4,3 bar 
Axiale speling van de tandwielen in oliepomphuis .......................0,020 - 0,86 mm 
Maximale speling tussen tandwielen en oliepomphuis..............................0,2 mm 
- Lengte drukveer onbelast ....................................................................46 mm 
- bij een belasting van 25 - 28 N (2,5 - 2,8 kg) .......................................22 mm 
- bij een belasting van 29 - 32 N (2,9 - 3,2 kg) .......................................18 mm 
 
Bij dit smeersysteem zijn twee metingen verricht: 
de speling tussen tandwielen en oliepomphuis, en de lengte van de drukveer. 
Vergelijk de gemeten waarden hieronder met de technische gegevens boven. 
Zet een kruisje bij ‘goedkeur’ of ‘afkeur’. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 
gemeten waarde goedkeur afkeur 
De speling tussen tandwielen en oliepomphuis is:  0,3 mm.   
De lengte van de drukveer bij 27 N is:  18 mm.   
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Hier is het smeersysteem van een motor afgebeeld. 
Beantwoord de vragen 24 en 25. 
 

 
 

1p 24 Welk type oliepomp is hier toegepast? 
A een centrifugaalpomp 
B een rotorpomp 
C een sikkelpomp 
D een tandwielpomp 
 

1p 25 Wat is de naam van onderdeel 4 in dit smeersysteem? 
A oliedrukschakelaar 
B olie-aftappunt 
C oliefilter 
D overdrukventiel 
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1p 26 Hier is een luchtinlaat- en -uitlaatsysteem van een motor met turbo getekend. 
 

 
Wat is de naam van onderdeel 3? 
A doorstroombegrenzer 
B doorstroomversneller 
C intercooler 
D luchtfilter 
 

1p 27 Dit is een speciaal gereedschap in de voertuigentechniek. 

 
Waarvoor wordt dit gereedschap gebruikt? 
A voor het losdraaien van de dynamopoelie 
B voor het vastdraaien van de dynamopoelie 
C voor het losdraaien van het oliefilter 
D voor het vastdraaien van het oliefilter 
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Hier is een koppeling met bediening afgebeeld. 
Beantwoord de vragen 28, 29 en 30. 
 

 
 

1p 28 Welke onderdelen worden door de koppeling met elkaar verbonden? 
A de eindaandrijving en het differentieel 
B de versnellingsbak en het differentieel 
C de krukas en de prise-as 
D de prise-as en de hoofdas 
 

1p 29 Met welke energie wordt de koppelingshefboom bediend, en aan welk onderdeel 
is dat te zien? 
A met hydraulische energie, te zien aan onderdeel 2 
B met hydraulische energie, te zien aan onderdeel 3 
C met mechanische energie, te zien aan onderdeel 2 
D met mechanische energie, te zien aan onderdeel 3 
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1p 30 Welke beweging maakt het druklager door het intrappen van het 
koppelingspedaal? 
A Het druklager gaat draaien. 
B Het druklager gaat kantelen. 
C Het druklager gaat naar links. 
D Het druklager gaat naar rechts. 
 

1p 31 In deze grafiek zijn de pedaalkracht en de indrukking van een koppelings-
bediening uitgezet. 
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1 = drukgroep met diafragmaveer
2 = drukgroep met schroefveren  

 
Het pedaal wordt ingedrukt. 
Wat is het verschil in pedaalkracht bij een drukgroep met diafragmaveer in 
vergelijking met schroefveren? 
A Bij een diafragmaveer is de pedaalkracht altijd gelijk. 
B Bij een diafragmaveer is de pedaalkracht altijd kleiner. 
C Bij een diafragmaveer is de pedaalkracht in het begin kleiner en later groter. 
D Bij een diafragmaveer is de pedaalkracht in het begin groter en later kleiner. 
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Hier zijn de onderdelen van een versnellingsbak met eindaandrijving getekend. 
Beantwoord de vragen 32 tot en met 35. 

 
 

1p 32 Stel dat de energiestroom in deze versnellingsbak via de tandwielen A en O 
gaat. 
Welke versnelling is dan ingeschakeld? 
A de 1e versnelling 
B de 2e versnelling 
C de 3e versnelling 
D de 4e versnelling 
E de 5e versnelling 
 

1p 33 Wat is de overbrengingsverhouding van de eindaandrijving in deze 
versnellingsbak? Rond je antwoord af op twee decimalen. 
Laat ook de berekening zien. 
 

1p 34 Welk tandwiel hoort bij de achteruitversnelling van deze versnellingsbak? 
A tandwiel E 
B tandwiel F 
C tandwiel M 
D tandwiel G 
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1p 35 Wat is de functie van het differentieel? 
A Het zorgt ervoor dat de aandrijfassen even snel draaien. 
B Het zorgt ervoor dat de aangedreven wielen niet doorslippen. 
C Het zorgt ervoor dat de aangedreven wielen onafhankelijk kunnen draaien. 
D Het zorgt ervoor dat het voertuig de wielen ook in een bocht kan aandrijven. 
 

1p 36 Dit zijn vier tekeningen van een tandwieloverbrenging. 
In welke tekening zijn de draairichtingen juist getekend? 
 

 

 

 
A  B 

   

 

 

 
C  D 
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1p 37 Waarom zit er een schuifstuk in deze aandrijfas? 
 

 
 
A Dit voorkomt oneenparigheid in de aandrijflijn bij het in- en uitveren. 
B Dit voorkomt trillingen in de aandrijflijn. 
C Hierdoor kan de as in lengte veranderen bij het in- en uitveren. 
D Hierdoor kan de as onder een hoek aandrijven. 
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Hier is een wielophanging getekend. 
Beantwoord de vragen 38, 39 en 40. 
 

 
 

1p 38 Welk type wielophanging is hier getekend? 
A een onafhankelijke voorwielophanging 
B een afhankelijke voorwielophanging 
C een onafhankelijke achterwielophanging 
D een afhankelijke achterwielophanging 
 

1p 39 Wat is de functie van onderdeel 4? 
A Het bevestigt de draagarm aan de carrosserie. 
B Het dempt de beweging van de veer. 
C Het voorkomt dat de carrosserie overhelt bij een scherpe bocht. 
D Het voorkomt dat de wielen slippen als er hard geremd wordt. 
 

1p 40 Kleur de twee stalen remleidingen in de tekening. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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Hier is een gedeelte van een stuurinrichting afgebeeld. 
Beantwoord de vragen 41 en 42. 
 

 
 

1p 41 Waarom zijn er kruiskoppelingen in de stuurkolom aangebracht? 
A omdat de as in het stuurhuis moet kunnen bewegen 
B omdat het een bekrachtigd stuurhuis is 
C omdat het een indirecte stuurinrichting is 
D omdat het een verstelbaar stuurwiel is 
 

1p 42 Met welke energie wordt dit stuurhuis bekrachtigd? 
A met elektrische energie 
B met hydraulische energie 
C met mechanische energie 
D met pneumatische energie 
 
 

1p 43 De sterkte van de stuurbekrachtiging hangt af van de rijsnelheid. 
Waarom is dat zo? 
A om bij elke rijsnelheid een gelijke stuurbekrachtiging te krijgen 
B om bij elke rijsnelheid een goed band-weg contact mogelijk te maken 
C om bij snel rijden minder en bij langzaam rijden meer te bekrachtigen 
D om bij snel rijden meer en bij langzaam rijden minder te bekrachtigen 
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Bij deze auto zijn verschillende maten aangegeven. 
Beantwoord de vragen 44 en 45. 
 

 
 

1p 44 Welke carrosserievorm heeft deze auto? 
A Hatchback 
B MPV 
C Sedan 
D Stationcar 
 

1p 45 Hoe groot is de wielbasis van deze auto? 
A 1513 mm 
B 1719 mm 
C 2512 mm 
D 4152 mm 
 

1p 46 Waarom is het hydraulisch remsysteem van een personenauto gescheiden in 
twee kringen? 
A om bij een lekkage in één kring toch te kunnen remmen 
B om meer met de achter- dan met de voorwielen te kunnen remmen 
C om op de achterwielen met handrem-bediening te kunnen remmen 
D om voor- en achterwielen gescheiden van elkaar te laten remmen 
 



 GL-0681-a-11-1-o 19 lees verder ►►►

1p 47 Hier staat een meetklok op de remschijf. 
 

 
 
Wat wordt hier gemeten? 
A de diameter van de remschijf 
B de dikte van de remschijf 
C de slingering van de remschijf 
D de speling van de remschijf 
 

1p 48 Dit is een gedeelte van een aandrijfas met sensor. 
 

 
 
Bij welk managementsysteem hoort deze sensor? 
A bij het airbagsysteem 
B bij het anti-blokkeersysteem 
C bij het cruise-controlsysteem 
D bij het navigatiesysteem 
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1p 49 In de afbeelding wordt de dikte van een remblok gemeten. 

 

 
 
 

 
Welke maat lees je af op de uitvergroting? 
A   7,0 mm 
B 13,0 mm 
C 13,7 mm 
D 15,7 mm 
 

1p 50 Hier zijn twee remblokken getekend. 
 

 
 
Wat is de functie van de draden bij 1? 
A Ze geven een signaal door als de remblokken versleten zijn. 
B Ze geven het toerental van het wiel door aan de ABS-regeleenheid. 
C Ze meten de temperatuur van de rem en geven die door aan de ECU. 
D Ze maken het demonteren van een versleten remblok eenvoudiger. 
 

1p 51 Waarom moet remvloeistof periodiek ververst worden? 
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1p 52 Hier is een remvloeistofreservoir afgebeeld. 
 

 
 
Waarvoor dient de vlotter met schakelaar? 
A Hij zorgt voor een signaal als de handrem is aangetrokken. 
B Hij zorgt voor een signaal als de remvoering versleten is. 
C Hij zorgt voor een signaal als het remvloeistofniveau te laag is. 
D Hij zorgt voor beluchting bij de verschillende niveaus van de remvloeistof. 
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Hier zijn de onderdelen van een remconstructie afgebeeld. 
Beantwoord de vragen 53, 54 en 55. 
 

 
 
 

1p 53 In welk onderdeel wordt hydraulische energie omgezet in mechanische energie? 
A in onderdeel   1 
B in onderdeel   2 
C in onderdeel   4 
D in onderdeel 14 
 

1p 54 Onderdeel 10 is gemonteerd aan remschoen 13. 
Wat is de functie van onderdeel 10? 
A Het bedient de remschoenen als de handrem gebruikt wordt. 
B Het bedient de remschoenen als de voetrem gebruikt wordt. 
C Het trekt de remschoenen terug na het remmen. 
D Het zorgt voor het afstellen van de remschoenen. 
 

1p 55 Kleur de remvoeringen. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
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Hier is een gedeelte van een autoband met de maataanduiding getekend. 
Beantwoord de vragen 56 en 57. 
 

 
 

1p 56 Wat is de velgdiameter van deze band? 
A   15 inch 
B   65 inch 
C   87 inch 
D 185 inch 
 

1p 57 Waarom heeft een autoband koordlagen (bij 1)? 
A Ze voorkomen dat de band bij hoge snelheid te warm wordt. 
B Ze voorkomen dat er scherpe voorwerpen in de band komen. 
C Ze zorgen voor minder luchtweerstand tijdens het rijden. 
D Ze zorgen voor minder vervorming van het loopvlak. 
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1p 58 Dit is een systeem met schakeling om zuigerstang Z te bedienen. 
 

A B

Z

 
 
Welk soort systeem is dit en welke schakeling wordt hier toegepast? 
A een hydraulisch systeem met een EN-schakeling 
B een hydraulisch systeem met een OF-schakeling 
C een pneumatisch systeem met een EN-schakeling 
D een pneumatisch systeem met een OF-schakeling 
 

1p 59 Hier is een digitaal symbool getekend. 
 

 
 

 Vul de waarheidstabel bij deze component verder in. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 

 
a b Z 
0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 
1p 60 Bij het opkrikken van een auto met een garagekrik vergeet de monteur 

assteunen te plaatsen. 
Wie is er verantwoordelijk als er in deze situatie een ongeluk gebeurt? 
A de werkgever 
B de werknemer 
C de arbodienst 
D de leverancier van de krik 
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1p 61 Dit is een tabel voor het bestellen van gloeilampen. 
 

 
 
Je wilt een toegestane H4-lamp van Osram bestellen voor een personenwagen. 
Welk bestelnummer moet je doorgeven? 
A 64 193 
B 64 196 
C 64 196 HD 
D 64 194 
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1p 62 Bij dit ongeval is een fietser aangereden door een auto. 
 

 
 
Jij bent er als eerste bij en gaat hulp bieden. 
Wat is de juiste volgorde van handelen? 
A het slachtoffer geruststellen, voor deskundige hulp zorgen, op gevaar letten, 

uitzoeken wat er aan de hand is 
B op gevaar letten, uitzoeken wat er aan de hand is, het slachtoffer 

geruststellen, voor deskundige hulp zorgen 
C voor deskundige hulp zorgen, op gevaar letten, uitzoeken wat er aan de 

hand is, het slachtoffer geruststellen 
D uitzoeken wat er aan de hand is, het slachtoffer geruststellen, voor 

deskundige hulp zorgen, op gevaar letten 
 

1p 63 Wie kunnen er lid worden van de BOVAG? 
 

 
 
A de klanten van een automobielbedrijf 
B de monteurs van een automobielbedrijf 
C de eigenaar van een automobielbedrijf 
D de leidinggevende van een automobielbedrijf 
 

1p 64 In een garagebedrijf wordt gewerkt met flatratetijden. 
Wat wordt met flatratetijd bedoeld? 
A de tijd die de monteur mag besteden aan een diagnose 
B de tijdsduur die voor een bepaalde reparatie is vastgesteld 
C de vaste tijdsduur voor het bestellen van onderdelen 
D het vastgestelde tarief voor één uur werk in het bedrijf 
 

1p 65 Een voertuig rijdt met een te lage bandenspanning. 
Het brandstofverbruik stijgt daardoor met 0,05 liter per 10 kilometer. 
Het voertuig rijdt 420 kilometer. De brandstofprijs is 1,50 euro per liter. 

 Wat zijn de extra brandstofkosten door de te lage bandenspanning? 
 
 

einde  GL-0681-a-11-1-o* 


