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KENNISINSTITUUT
VOOR DE 

INSTALLATIESECTOR  

Examen Betonkernactivering  

Voorbeeldexamen 

Tijdsduur: 120 minuten 

Lees zorgvuldig onderstaande informatie 

 Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.
 Lees, voordat u antwoord geeft, de vraag zorgvuldig door.
 Beantwoord alle vragen. Geef per vraag maar één antwoord. Vul uw antwoord 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.
 Een goed beantwoorde vraag levert één scorepunt op. Niet of dubbel beantwoorde

vragen worden fout gerekend.
 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.

 Het opgavenboekje bestaat uit 14 pagina’s (inclusief voorblad)
 Dit examen heeft 1 bijlage.
 Controleer het opgavenboekje en de bijlage op volledigheid.
 Na afloop van het examen levert u het opgavenboekje en de bijlage in.

 Het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine is toegestaan. 
 Het gebruik van een liniaal is toegestaan.

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 Bouwdeelactivering, ook bekend als betonkernactivering, is een afgiftesysteem voor 
verwarmen en koelen met leidingen in het beton. 

Waar bevinden zich de leidingen? 

A De leidingen bevinden zich in de constructievloer. 
B De leidingen bevinden zich in de constructievloer of in de dekvloer. 
C De leidingen bevinden zich in de dekvloer.  

2 Een installatieadviseur wordt betrokken bij een project. De architect heeft de bouwkundige 
voorontwerptekeningen net afgerond. In de planning zit weinig ruimte, men moet verder naar 
het definitief ontwerp. 
Termen uit het programma van eisen (PvE), zoals integratie techniek, oog voor 
duurzaamheid, elegante uitstraling en dergelijke, doen de installatieadviseur denken aan 
mogelijke toepassing van betonkernactivering. 

Is het verstandig om in dit stadium betonkernactivering te adviseren? 

A Ja, het sluit goed aan bij het PvE en het kan worden verwerkt in het definitief ontwerp van 
de architect. 

B Nee, de installatieadviseur had het PvE van de opdrachtgever moeten vertalen naar een 
gebouwinrichting. 

C Nee, integraal ontwerp en afstemming in de vroege ontwerpfase zijn essentieel voor 
betonkernactivering. 

3 In de ISSO-publicatie ‘Bouwdeelactivering’ worden vijf thema’s gebruikt voor rubricering van 
de diverse ontwerpaspecten. 

Welke van onderstaande begrippen zijn als thema gebruikt? 
1 Beleving 
2 Integraal ontwerp 
3 Kosten 

A 1 en 2  
B 1 en 3 
C 2 en 3 

4 Welke van de onderstaande tools (hulpmiddelen) zijn behulpzaam om de discussie in het 
ontwerpproces te stroomlijnen en niet vroegtijdig in te gaan op details? 

1 Kader en ambities 
2 Projectbezoek 
3 Regelstrategie 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

5 Wat is het verschil tussen de tools (hulpmiddelen) kaders en ambities en ontwerpaspecten? 

A De tool Kaders en ambities helpt vooral de opdrachtgever, ontwerpaspecten is een tool 
voor de architect. 

B De tool Kaders en ambities ondersteunt het adviesproces, ontwerpaspecten is de 
technische agenda. 

C De tool Kaders en ambities vergelijkt klimaatconcepten onderling, ontwerpaspecten is 
specifiek voor betonkernactivering. 
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6 Hoe vertaalt de ontwerper de ambities en wensen van een opdrachtgever met betrekking tot 
betonkernactivering?  

1 Door de vraag te stellen of de opdrachtgever de investering belangrijker vindt dan de 
levenscycluskosten. 

2 Door de vraag te stellen welk bedrag de opdrachtgever maximaal wil besteden aan 
betonkernactivering. 

A 1 is waar, 2 is niet waar. 
B 1 is niet waar, 2 is wel waar. 
C 1 en 2 zijn beide waar. 

7 Wat is het doel van Benchmarken? 

A Aantonen dat jouw ontwerp het beste is. 
B Reduceren van de kosten van het ontwerp. 
C Vergelijken van verschillende concepten. 

8 Eén van de tools in het afwegingskader is Voorselectie klimaatconcepten. 
Welke klimaatconcepten met een betonkernactivering-vloer zijn mogelijk bij 57 
warmtepunten? 
Gebruik voor de beantwoording de bijlage. 

A alleen het klimaatconcept I.A2.10 
B alleen klimaatconcepten I.A 12.12, I.A 12.13 
C alleen klimaatconcepten I.A2.10, I. A12.12, I.A12.13 

9 Voor moderne kantoren is over het algemeen de koelvraag en niet de warmtevraag bepalend 
voor de keuze van een vloer. De koelvraag wordt op haar beurt weer bepaald door de 
warmtelast in het vertrek, de zogenaamde vertrekzijdige warmtelast. 

Gegevens kantoorvertrek: 

 een hoekvertrek 
 raampercentage op zowel Zuid als West: 50% 
 HR++ glas met buitenzonwering 
 een cellenkantoor met open plafond en geen verhoogde vloer 
 de verhouding gevel-vloeroppervlak is 0,5 (standaard waarde) 
 er is geen beschaduwing op de ramen (standaard waarde) 

 koelend vermogen van mechanische ventilatie: 10 W/m2 

 interne warmtelast ( personen 8 W/m2, verlichting 12 W/m2 en apparatuur 15 W/m2) 
 infiltratie en transmissie door de schil mogen verwaarloosd worden 

Bereken de vertrekzijdige warmtelast met behulp van de SWM-methode voor het 
bovenstaande maatgevende kantoorvertrek. Gebruik ook de informatie in de bijlage.  

A 35 W/m2 

B 50 W/m2 

C 70 W/m2 

D 85 W/m2 
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10 Gegeven: 

 een vertrekzijdige warmtelast van 47 W/m2 
 een deltaT=6K (dT is het verschil ruimtetemperatuur en gemiddelde watertemperatuur) 
 vloerafwerking met tapijt 
 tweezijdige afgifte 

Welke prefabvloeren zijn in bovenstaande situatie haalbaar en welke niet?  
Gebruik ook de informatie in de bijlage.  

A Vloertype 1 en 2 zijn haalbaar, vloertype 3 is een grensgeval. 
B Vloertype 1 en 2 zijn haalbaar, vloertype 3 is niet haalbaar. 
C Vloertype 1 en 2 zijn niet haalbaar, vloertype 3 is haalbaar. 

11 Stralingsassymetrie is een onderdeel van behaaglijkheid; wanneer temperatuurverschillen 
tussen tegengestelde oppervlakken te groot zijn, kan dit voor klachten zorgen.  

Hieronder staan twee uitspraken over stralingsassymetrie. 

1 Stralingsassymetrie door een koud plafond is de grootste beperking van de 
watertemperatuur in de koelsituatie. 

2  Een koude vloer en een warm plafond zijn onbehaaglijker dan een warme vloer en een 
koud plafond. 

A 1 is waar, 2 is niet waar. 
B 1 is niet waar, 2 is wel waar. 
C 1 en 2 zijn beide waar. 

12 Een betonkernactivering-vloer in combinatie met natuurlijke ventilatie zorgt voor kans op 
condensatie tijdens koelbedrijf. 

Welke remedie tegen condensatie zorgt voor behoud van koelprestatie? 

A Een RV-opnemer in het afvoerkanaal, en daarop de aanvoertemperatuur begrenzen. 
B Het afschakelen van de vloer als het dauwpunt boven de aanvoertemperatuur komt. 
C Geen RV-opnemer, de aanvoertemperatuur begrenzen op minimaal 20º C. 
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13 Een architect wil graag akoestische demping realiseren aan het plafond. 

Welke toepassing zorgt voor het meeste behoud van thermische prestatie bij vergelijkbare 
akoestische demping? (Beoordeel de toepassingen op basis van de onderstaande figuren, 
het gaat niet om een universele geldigheid voor de betreffende toepassing.) 

A Het toepassen van akoestische baffles. 

B Het toepassen van open plafondrooster. 

C Het toepassen van een akoestisch verlaagd plafond. 

14 Wat is de vuistregel uit de ISSO-publicatie Bouwdeelactivering om de maximale hoogte h te 
bepalen van een raam met U-waarde Uglas, zodat er nog net geen tochtklachten optreden? 

A Uglas x h < 3 

B Uglas  / h < 3 

C Uglas + h < 3 

15 In een vertrek met betonkernactivering zit een ventilatie-toevoerrooster in de gevel. 

Onder welke voorwaarden voor de wintersituatie is natuurlijke ventilatie mogelijk bij 
betonkernactivering? 

A Als de luchttoevoer gecontroleerd plaatsvindt, en naverwarmd wordt. 
B Als de lucht naverwarmd wordt, controle van de luchttoevoer is niet noodzakelijk. 
C Door de zelfregelbaarheid van BKA worden geen eisen gesteld aan natuurlijke toevoer. 
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16 Welk van de onderstaande zaken zijn van belang voor een overleg tussen installatieontwerper 
en constructeur? 

1 de afstand tussen leidingen 
2 de akoestische voorzieningen 
3 de stramienmaten versus overspanning 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

17 Een ontwerper wil graag zoveel mogelijk de luchtkanalen en de techniek integreren in de 
betonkernactivering-vloer. 
Tevens heeft hij als randvoorwaarde gesteld dat er weinig werkzaamheden op de bouw 
mogen plaatsvinden. 

Welke van de onderstaande vloeren kan de ontwerper het beste adviseren? 

A breedplaatvloer 
B kanaalplaatvloer 
C staalplaatbetonvloer 

18 Voor een school is een constructief ontwerp voorzien van in het werk gestorte 
breedplaatvloeren. 
In de school is voornamelijk behoefte aan verwarming. Thermische buffering is minder 
belangrijk. 

Waar kunnen de leidingen het beste worden gelegd, zodat aan constructieve en thermische 
randvoorwaarden wordt voldaan? 

A in de betonvloer, onder de bovenwapening en boven de onderwapening 
B in de betonvloer, boven de bovenwapening 
C in de dekvloer die op de betonvloer wordt aangebracht (vloerverwarming) 

19 Welke aandachtspunten zijn van belang om de leidingen te beschermen bij in het werk 
gestorte vloeren tijdens de werkzaamheden op de bouw? 

1 de inzet van thermografische foto’s voor werking vloer 
2 het afpersen van leidingen ter beproeving van lekkages 
3 het gebruik van mantelbuizen bij kruising met constructies 
4 het gebruik van vernette buizen 
5 het moment van plaatsing en bevestiging van de leidingen 

A 1, 2 en 5 
B 2, 3 en 4 
C 3, 4 en 5 
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20 Op welk punt is onderstaande foto niet in overstemming met het afpersprotocol? 

A De groepslengte en -nummering zijn niet aangegeven. 
B De leidingen zijn niet geïsoleerd. 
C De manometer ontbreekt. 

21 Een ontwerpteam heeft gekozen voor een staalplaatbetonvloer met betonkernactivering. 
Het budget voor installaties is beperkt. 

Welke van de onderstaande vormen van integratie van de hoofdluchtkanalen kan het beste 
gekozen worden? 

A geïntegreerd in de constructievloer 
B in het zicht 
C onder een verhoogde vloer 

22 Wat is een aandachtspunt voor comfort bij verdringingsventilatie in combinatie met 
betonkernactivering? 

A De toevoerroosters kunnen bij verdringingsventilatie zorgen voor koudeval. 
B De warmteafgifte van de vloer kan worden gereduceerd door de verdringingsventilatie. 
C Leidingen bovenin de vloer zorgen in combinatie met ventilatie voor de koudeklachten in 

de zomer. 
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23 Welk van de genoemde aandachtspunten hoort bij welk van de onderstaande techniek 
oplossingen? 

Oplossingen: 
1 techniek in constructievloer 
2 techniek in verhoogde vloer 
3  techniek in verlaagde zone 

Aandachtspunten: 
q  aanpassen van het legpatroon van bijvoorbeeld bekabeling tijdens gebruiksfase 
y er is gevaar op legionellagroei in waterleidingen 
z men kan niet makkelijk wanden verplaatsen 

A 1q, 2z, 3y 
B 1y, 2q, 3z 
C 1z, 2y, 3q 

24 Welk van de onderstaande consequenties op het interieurontwerp zijn van toepassing 
wanneer men betonkernactivering toepast? 

1 Men is minder gebonden aan de positionering van afgiftelichamen. 
2  Het wordt makkelijker om akoestische maatregelen aan het plafond op te nemen. 
3  Er zijn nieuwe verlichtingsontwerpen denkbaar door het ontbreken van een verlaagd 

plafond. 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

25 Wat is een mogelijk bijkomend voordeel van het ontbreken van een verlaagd plafond bij 
betonkernactivering?  

1  De verdiepingshoogte kan worden gereduceerd ten opzichte van een verlaagd plafond. 
2 Bij gelijkblijvende verdiepingshoogte is meer daglicht mogelijk ten opzichte van een 

verlaagd plafond. 

A 1 is juist, 2 is onjuist. 
B 1 is onjuist, 2 is juist. 
C 1 en 2 zijn beide juist. 

26 Wat betekent zelfregelbaarheid? 

De betonkernactivering regelt zelf  

A de energieoverdracht. 
B de volumestroom. 
C de watertemperatuur. 
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27 In een kantoor wil men betonkernactivering toepassen. 
In onderstaande afbeelding is het raampercentage per gevel weergegeven. 
Er is een 4-pijpssysteem op schachtniveau, zodat meerdere watertemperaturen aan een zone 
kunnen worden aangeboden. 

Bepaal met onderstaande gevens de meest logische zone-indeling van de getoonde opties, 
op basis van  de externe warmtelast (interne warmtelast mag in de opgave worden 
genegeerd). 

28 Hieronder staat een aantal regelstrategieën vermeld.  

1 Een water-aanvoertemperatuur die afhankelijk is van de 24-uurs gemiddelde 
buitentemperatuur. 

2 Een water-volumestroom die beperkt actief is (gedurende de nacht of buiten 
piekbelasting om). 

3 Dode-band regeling op basis van ruimtetemperatuur. 

Welke strategie heeft betrekking op het gebruiksmoduul (voorregeling) en welke strategie 
heeft betrekking op het distributiesysteem (naregeling)? 

A gebruikersmoduul: regeling 1 en 2; distributiesysteem: regeling 3 
B gebruikersmoduul: regeling 1; distributiesysteem: regeling 2 en 3 
C gebruikersmoduul: regeling 2; distributiesysteem: regeling 1 en 3 
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%
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50 meter
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30
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29 Welke regelstrategie staat hier afgebeeld? 

afgiftesysteem

zonder buffering
BKA systeem

koelvermogen

tijd

LBK

afgifte-

systeem

koelvermogen

tijd

LBK

afgiftesysteem

A Dode-band regeling op basis van ruimtetemperatuur. 
B Een water-volumestroom die beperkt actief is. 
C Gemiddelde van aanvoer- en retourtemperatuur afhankelijk van buitentemperatuur. 
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30 Een opdrachtgever laat de ontwerper de engineering uitvoeren van een gebruikersmoduul 
voor betonkernactivering. 
Het gaat om een regeling op gemiddelde van aanvoer- en retourtemperatuur. 

Maak voor de stooklijn van dit gebouw een eerste afschatting. Gebruik hierbij onderstaande 
gegevens en het ontwerpdiagram in de bijlage, vloertype 2. 

 Neem een binnentemperatuur van 20º C voor zowel lucht als straling. 
 Neem voor buitentemperatuur onder -7º C een constante watertemperatuur. 
 Neem een minimum aanvoertemperatuur van 20º C. 

Welke stooklijn is correct? 

A 

B 

C 
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31 Hieronder staan drie concepten voor naregeling per zone weergegeven. 

1 één gebruikersmoduul; één set voor stook- en koellijn; 4-pijpssysteem 
2 één gebruikersmoduul; meerdere sets voor stook- en koellijn; 2-pijpssysteem 
3 meerdere gebruiksmodulen: meerdere sets voor stook- en koellijn; 2-pijpssysteem 

Welk van bovengenoemde concepten zijn bruikbaar als zone naregeling? 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

32 Wat zijn de functies van een individuele naregeling? 

1 Een tijdelijke verandering van de vertrektemperatuur bewerkstelligen. 
2  Het ventilatievoud aanpassen bij een verandering van de ventilatiebehoefte. 
3  Verschillen in koel- of warmtevraag binnen een zone opvangen. 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

33 In onderstaande figuur gaat het om individuele naregeling door verhoging van de 
luchttemperatuur.  
Er is een aantal indicatieve getallen weggevallen. 

Beredeneer welke getallen op plaats A, B en C moeten komen te staan. 

A A= -11 W//m2, B = 9 W//m2, C = 40 W/m2 

B B A= -11 W//m2, B = 40 W//m2, C = 9 W/m2 

C A= 9 W//m2, B = 40 W//m2, C = -11W/m2 

34 Wat is het effect van betonkernactivering op de EPC? 

1 De EPC daalt met circa 0,01 punt als een betonkernactivering-vloer wordt toegepast 
terwijl de warmte-koude opwekking conventioneel blijft. 

2 De EPC daalt met circa 0,02 punt als naast betonkernactivering ook energieopslag en 
warmtepomp wordt toegepast. 

A 1 is waar, 2 is niet waar. 
B 1 is niet waar, 2 is waar. 
C 1 en 2 zijn beide waar. 
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35 Bij BREEAM kan een punt worden ‘verdiend’ door natuurlijke ventilatie in het gebouw toe te 
passen. 

Als kanttekening bij toepassing van betonkernactivering geldt dat een concept met natuurlijke 
ventilatie 

A in combinatie met de open plafonds voor extra geluidsbelasting zorgt. 
B extra warmte- en koelvermogens vergt voor betonkernactivering. 
C altijd en onder alle omstandigheden zorgt voor een hogere energievraag op 

gebouwniveau. 

36 Welke ‘afgeleide’ voordelen heeft betonkernactivering ten opzichte van radiatorverwarming 
qua duurzaamheid? 

1 De warmteopwekking kan kleiner gedimensioneerd worden, dus minder materiaal en 
kosten. 

2 De watertemperatuur kan lager worden ingesteld, een hoger opwekrendement is 
mogelijk. 

3 Het afgifteoppervlak is groter; dus gaat er minder warmte verloren. 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

37 In de ISSO-publicatie Bouwdeelactivering worden drie methoden behandeld om flexibiliteit te 
kwalificeren. 

Welk van onderstaande drie benaderingen kan de flexibiliteit ook kwantificeren? 

A de Flexis methodiek 
B de Slim-Bouwen methodiek 
C het onderzoek gebruikersflexibiliteit 

38 Hieronder staat een aantal veranderingen genoemd. 

1 Het creëeren van één grote ruimte om twee teams effectiever te laten communiceren. 
2 Het ombouwen van een kantoorafdeling naar een verpleegafdeling. 
3 Het verhuizen van medewerkers. 
4 Het verplaatsen van wanden. 

Welke verandering vraagt om een afwijkende interpretatie van het begrip flexibiliteit ten 
opzichte van de 3 overige genoemde veranderingen? 

A verandering 2 
B verandering 3 
C verandering 4 

In een ontwerpteam is een meningsverschil over flexibiliteit: 
De opdrachtgever zegt: “Ik vind betonkernactivering een flexibel concept, er zijn immers geen 
radiatoren nodig, en ventilatie kan vanuit de vloer.” 
De architect zegt: “Kijk maar uit, over dertig jaar wil je iets heel anders met je gebouw, en dan 
zit je vast aan je betonkernactivering-afgiftesysteem.” 

39 Over welk type verandering heeft de opdrachtgever het? 

A ruimtelijke indeling binnen 
B upgrade comfort niveau 
C wijziging gebruiksfunctie 
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40 Welk criterium voor flexibiliteit beoogt de architect?  

A ruimtelijke indeling binnen 
B upgrade comfort niveau 
C wijziging gebruiksfunctie 

einde  
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