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Voorbeeldvragen Examen Ventilatie Woningen 
 

Module 1: Basis Ventilatietechniek 
 
Lees zorgvuldig onderstaande informatie 
 

 Het examen bestaat uit 31 vragen. 

 Lees, voordat u antwoord geeft, de vraag zorgvuldig door. 

 Vul uw antwoord op een meerkeuzevraag in op het antwoordblad: maak achter het nummer 
van de vraag op uw antwoordblad met potlood het betreffende hokje zwart. Dus als u vindt 
dat bij vraag 1 het goede antwoord C is, dan maakt u achter de 1 het hokje onder de C zwart. 

 Als u zich vergist heeft, kunt u het hokje uitgummen en een ander hokje zwart maken. 

 Beantwoord alle vragen. Geef per vraag maar één antwoord. 

 Een goed beantwoorde vraag levert één scorepunt op. Niet of dubbel beantwoorde vragen 
worden fout gerekend. 

 Beantwoord de open vragen in de daarvoor bestemde ruimte in het toetsboekje. 

 Er wordt geen kladpapier uitgereikt. U kunt lege ruimtes in het boekje gebruiken om 
aantekeningen te maken. LET OP: de aantekeningen die u in de boekjes maakt worden NIET 
beoordeeld. 

 Controleer het opgavenboekje op volledigheid. 

 Na afloop van het examen levert u het opgavenboekje en het antwoordblad in. 
 

 Het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine is toegestaan. 

 Het gebruik van de  BRL 8010 en ISSO-publicatie 61 is toegestaan. 

 De tijdsduur van dit examenonderdeel is maximaal 120 minuten. 
 
 
 
 
 
ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG 
HEBBEN. 

 
 
 

 
Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven. 
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1 Hieronder staan eigenschappen van ventilatiesystemen genoemd. 

 

1. bij lage buitentemperaturen een goed thermisch binnencomfort 

2. filtering van luchttoevoer is mogelijk 

3. door afzuiging zijn de luchtvolumestromen gewaarborgd 

4. relatief eenvoudig systeem 

 

Welke eigenschappen horen bij ventilatiesysteem type C? 

 

A eigenschap 1 en 2 

B eigenschap 2 en 3 

C eigenschap 3 en 4 

 

 

2 Wat zijn eigenschappen van een laag inducerend ventiel? 

 

A een grote worp en gering drukverlies 

B een kleine worp en groot drukverlies 

C een kleine worp en gering drukverlies 

 

 

 

3 Zie onderstaande tekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel ruimte is boven deze ventilatie unit nodig ten behoeve van geluiddemping naar het 

ingestorte toevoerkanaal? 

 

A minimaal 250 mm 

B minimaal 500 mm 

C minimaal 1000 mm 

 

4 Welk type filter is minimaal noodzakelijk voor een gevelventilatie unit? 

 

A Type EU 2 

B Type G3 

C Type F7 
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5 Zie onderstaande tekening. 

 

 
 

Wat voor soort klep staat hier afgebeeld? 

 

A een brandklep 

B een regelklep 

C een terugslagklep 

 

 

6 De grootte van een overstroomvoorziening is afhankelijk van capaciteit. 

De deurbreedte (dagmaat) is 800 mm, de deurspleet bedraagt 10 mm. 

 

Wat is de overstroom in dm³/s? 

 

A 6,7 dm³/s 

B 8 dm³/s 

C 12,84 dm³/s 

 

7 In een woning wordt mechanische toe- en afvoer (WTW) toegepast. 

Welke kanaal moeten geïsoleerd worden?  

 

A het aanzuigkanaal op het dak  

B het afvoerkanaal van de wtw naar het dak 

C het toevoerkanaal naar de woning van de WTW  

 

8 Het muurrooster/de geveldoorvoer moet regeninslagvrij zijn uitgevoerd.  

Het muurrooster/geveldoorvoer wordt daarom van binnen naar buiten afwaterend 

aangebracht. 

Wat is de vereiste minimale hellingshoek voor de afwatering? 

 

A 5 graden 

B 10 graden 

C 15 graden 
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9 Aan welke SPI (Specific Power Input) klasse moet een toevoerventilator in de gevel voldoen? 

 

A Klasse 2 

B Klasse 3 

C Klasse 4 

 

 

10 Welk onderdeel vervuilt het snelst in een ventilatiesysteem? 

 

A de afvoerventielen 

B de kanalen 

C de ventilator 


