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Voorbeeldvragen Examen Ventilatie Woningen 
 
Module 4: Beheer en onderhoud ventilatiesystemen 
 
Lees zorgvuldig onderstaande informatie 
 

 Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. 

 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. 

 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 63, 91 en 92 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 Zie onderstaande werktekening. 

Welk soort ventilatiesysteem staat hier afgebeeld? 

 

A systeem B 

B systeem C 

C systeem D 

 

2 Zie onderstaande werktekening. 

 Welk soort ventilatiesysteem staat hier afgebeeld? 

 

A een collectief ventilatiesysteem 

B een decentraal ventilatiesysteem 

C een individueel ventilatiesysteem 

  



3

3 Zie onderstaande foto. 

Hoe moet de motor van deze motor/waaiercombinatie worden gereinigd? 

 

A met een borstel 

B met een borstel en daarna afspoelen onder de kraan 

C ultrasoon 

4 Waarom is een nuldrukcompenserende volumestroommeter noodzakelijk? 

 

A Een anemometer is alleen voor afvoerventielen. 

B Een anemometer past niet op alle ventielen. 

C Een nuldrukcompenserende meter heeft geen weerstand. 

5 Zie onderstaande grafiek. 

Een servicemonteur moet een steekproef uitvoeren met een omvang B.  

Er zijn 100 afzuigventielen (n). 

  

Hoeveel afzuigventielen moet hij meten?  

 

A   12 afzuigventielen 

B   18 afzuigventielen 

C 100 afzuigventielen 
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6 Wat is het  maximale kanaaloppervlakte dat nodig is  voor het uitvoeren van een lekproef?  

 

A    5 m² 

B  10 m² 

C  30 m² 

7  Hoeveel standen moet een afzuigsysteem hebben volgens Bouwbesluit nieuwbouw anders 

dan de uitstand? 

 

A minimaal 1 stand  

B minimaal 2 standen  

C minimaal 3 standen  

 

8 Wat is de maximale levensduur van de ventilatieapparatuur waarmee het onderhoudsplan 

wordt opgesteld?. 

 

A 12 jaar 

B 14 jaar 

C 16 jaar 

9 Wanneer is het stoorgeluid van invloed op de geluidsmeting? 

Bij een gemeten verschil in geluidniveau tussen het installatiegeluid en het stoorgeluid van 

 

A   4 dB(A) 

B 10 dB(A) 

C 15 dB(A) 

10 Wanneer moeten inspectieluiken aanwezig zijn? 

 

A bij een kanaal van 10 meter en langer  

B bij rechthoekige luchtkanalen > 400 x 400 

C bij ronde kanalen > 630 mm 

 


