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ROVC- 
praktijkcentrum 
in Rotterdam!

Elektrisch schakelen  
vernieuwd. Nu met  

online leeromgeving

Zó past een opleiding  
in je agenda:  

4 tips

Nieuwe 
warmtepomp- 

trainingen



INHOUD
Altijd veilig blijven werken in de elektrotechniek
Het werken met elektrotechniek is niet zonder gevaar. Na een productieve werkdag wil iedereen 

weer veilig naar huis. Hiervoor is het noodzakelijk dat je veilig aan elektrotechnische installaties 

werkt en veilige elektrische arbeidsmiddelen gebruikt. 
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NEN 3140 Vakbekwaam persoon

NEN 3140 Voldoende onderricht persoon

NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke 
laagspanning

NEN 3140 Keuren elektrisch handgereedschap 
voor niet-elektrotechnici

NEN 3140 Keuren elektrisch handgereedschap - 
herinstructie

Altijd veilig blijven werken in de  
elektrotechniek

Elektrisch schakelen vernieuwd:  
online leeromgeving

Vraag & antwoord van studieadvies

Nieuwe warmtepomptrainingen! 

ROVC- en mbo-beroepsopleidingen:  
Wat is het verschil? 

Nieuw: Augmented Reality (AR)-app

Hoe is het gesteld met jouw  
technische kennis? Test het! 

De NEN 3140 schrijft voor dat je als keurmeester jouw 

kennis van elektrische arbeidsmiddelen periodiek 

moet opfrissen. ROVC adviseert een herhalings-

termijn van 5 jaar. Zo blijf je bevoegd om elektrische 

arbeidsmiddelen te keuren. ROVC biedt zowel basis- 

als herinstructietrainingen:
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Nieuwe  
vestiging met 
praktijkruimte 
in Rotterdam!

Erwin Brom ontving het eerste 
ROVC-beroepsdiploma! 

4 tips zodat een 
opleiding wél in  
je agenda past

13

10 14
En verder:

Ben jij werkzaam als voldoende 

onderricht persoon, vakbekwaam 

persoon of werk jij als installatie- of 

werkverantwoordelijke laagspanning? 

En ben jij benieuwd naar jouw 

herinstructietermijn? 

 

Op onze website vind je  

hiervoor een handig formulier:  

rovc.nl/herinstructietermijn

NEN 3140 Keuren elektrisch handgereedschap

Werk je met en aan elektrotechnische installaties,  

dan is het belangrijk om jouw kennis van de NEN 3140 

regelmatig op te frissen. Als je werkzaam bent als 

voldoend onderricht persoon, vakbekwaam persoon 

of als installatie- of werkverantwoordelijke in de 

laagspanning. Zo blijf je veilig werken en behoud 

je je benoeming. Wij adviseren een herinstructie- 

termijn van twee jaar. ROVC biedt trainingen voor  

de volgende benoemingen: 

Ben jij nog bevoegd om elektrisch  
handgereedschap te keuren?

Veilig blijven werken aan  
elektrotechnische installaties?
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Interessant voor jou?

Elektrisch schakelen

ATEX

Hydrauliek

Wil jij je verdiepen in ander vakgebied? Neem alvast een 

3D-kijkje in het practicum. Ga naar rovc.nl/binnenkijken

• Autodesk AutoCAD (online of 10 dagdelen)

• SolidWorks (10 dagdelen)

• Lean Foundation (3 dagen)

• Lean Practitioner (6 dagen)

• Servoregelingen (1 dag)

• Technisch tekeninglezen  

(online of 8 dagdelen)

• NEN 2484 Keuren ladders, trappen  

en rolsteigers (1 dag)

• NTA 8025 Veiligheidsinspectie woningen  

(2 dagen)

• Voorbewerking staalconstructie, bankwerken 

(1 dag)

Nieuwe trainingen. 
Van AutoCAD tot Lean!
In samenwerking met onze opleidingspartners  

is het aanbod praktijkgerichte trainingen onlangs 

uitgebreid. Een kleine greep uit ons nieuwe 

aanbod: 

ALS EERSTE  
OP DE HOOGTE  
VAN NIEUWE  
TRAININGEN?

Like 
ons op 

facebook! 

Download de gratis NEN3140- en ATEX-poster! 

De bedrijfsvoering van 

elektrische installaties - 

laagspanning in één 

handige poster.

Pomptechniek

F-gassen categorie I 
(vernieuwd)

Deze cursus is vernieuwd! Na het 

behalen van het F-gassendiploma 

categorie I kun je werkzaamheden aan 

stationaire of mobiele koelinstallaties 

met een koudemiddelinhoud >3 kg 

verrichten. 

Tijdens de cursus Pomptechniek leer je 

om eenvoudige storingen te verhelpen, 

eerstelijns onderhoud te plegen en 

een inspectie uit te voeren. Ook leer je 

over verschillende pomptypes en krijg 

je voldoende inzicht in de werking. Een 

praktijkgerichte cursus waarin zowel 

centrifugaal- als verdringertechniek 

aan bod komt. 

IN HET KORT

Benieuwd wat jij gaat leren 
tijdens jouw cursus?

Goede technici zijn schaars. Jouw werkgever is dan 

ook gebaat bij jouw verdere doorgroei. Wil je jouw 

cursusaanvraag overtuigend bij je baas neer leggen? 

Neem het initiatief en maak een POP. Grote kans dat  

het verzoek met open armen wordt ontvangen! In ons  

POP-formulier geven wij je alvast een mooie leidraad  

om in te vullen voor jouw baas of HR-afdeling. Ga naar 

rovc.nl/pop voor meer informatie.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

In het voorjaar gaan weer tal van cursussen en trainingen 

van start. Bekijk alvast de video van jouw cursus op ons 

YouTube-kanaal en zie wat er aan bod komt in de les!

youtube.com/rovctv Je vindt er onder andere:

Verklaar de verschillende marke- 

ringen op equipment en de  

componenten in jouw omgeving 

met deze handige poster.

ATEXNEN 3140



Avond Dag

16 avonden, waarvan  

1 practicumavond en  

2 practicumdagen in Ede

10 dagen, waarvan  

2 practicumdagen en  

1 practicummiddag

12 avonden, waarvan  

2 practicumdagen en  

1 practicummiddag

8 dagen, waarvan  

2 practicumdagen en  

1 practicummiddag

Elektrisch schakelen: meer dynamiek 
door online leeromgeving

Rudy: Ja, dat klopt. Maar voordat je met de cursus F-gassen categorie 

II (voorheen STEK) kunt beginnen, heb je eerst kennis nodig van 

warmtepompsystemen en van de koelkringloop. Hiervoor kun je 

de cursus Warmtepompinstallaties en de training Koeltechniek 

voor warmtepompmonteurs volgen. Wanneer je voldoende kennis 

hebt over warmtepompinstallaties, kun je de starten met de cursus 

F-gassen categorie II. Na het behalen van het F-gassen categorie II-

diploma mag je handelingen uitvoeren aan de gashoudende delen 

van een warmtepompinstallatie met <3 kg koudemiddel. 

VRAAG &
ANTWOORD

Irene: “Ja, je kunt vrijstellingen krijgen voor de ROVC-cursussen waar je een diploma voor 

behaald hebt. Als je bijvoorbeeld met de mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud 

elektrotechniek en instrumentatie wilt beginnen en je hebt de cursussen Elektrisch schakelen 

en Elektronica - basis al gedaan, dan kun je daar vrijstellingen voor krijgen.”

Waar kan ik het rooster van  
een cursus of training vinden?

Heb ik een F-gassen II-diploma nodig  
als ik complete warmtepompinstallaties  

in bedrijf stel? 

Als ik al een aantal ROVC-diploma’s heb behaald, krijg ik dan 
vrijstellingen wanneer ik een mbo- of beroepsopleiding ga doen?

Yvonne Matatula,  
Rudy Schijf  
& Irene Heijning
Studieadviseurs bij ROVC

studieadvies@rovc.nl

0318 - 698 697

Yvonne: “Het rooster kun je vinden op  

iedere cursuspagina. Wanneer je klikt op 

startdata en locaties, zie je achter elke  

datum dit icoon staan:          Als je daarop 

klikt, verschijnt een scherm met het rooster. 

Heb je je al ingeschreven voor een cursus of 

training? Dan vind je het rooster ook in jouw 

persoonlijke MijnROVC-account.”

R

OUD

NIEUW
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Meer informatie 

over deze cursus? 

Kijk op rovc.nl/

elektrischschakelen

De cursus Elektrisch schakelen is één van de ROVC-cursussen waarbij de online 

leeromgeving tijdens de les wordt ingezet. De online leeromgeving bestaat uit 

theorie, opgaven, cases en werkplekopdrachten. Ook is deze verbonden met een 

online technisch naslagwerk: TechTake.nl. Hierin kun je allerlei technische informatie 

opzoeken, zoals de werking van componenten. 

Wat is er nog meer veranderd?

Meer dynamiek 

De online lesmaterialen zorgen voor meer dynamiek tijdens de cursus. In de online 

leeromgeving maak je werkplekopdrachten en word je gevraagd om je eigen 

praktijkvoorbeelden te uploaden. Zoals foto’s vanuit jouw eigen werkomgeving. 

Jouw input gebruikt de docent dan weer in de les, zodat de cursus nog praktijkgerichter 

wordt en aansluit op het werkveld. Ook zijn er animaties geïntegreerd in het 

lesmateriaal. Je ziet de werking van een machine, waardoor je de theorie sneller 

begrijpt. Daarnaast is de cursus ook verkort. Een kort overzicht van de veranderingen 

vind je in onderstaand schema:



Warmtepomptrainingen
Nederland moet in 2050 volledig energieneutraal zijn, dus draait de overheid langzaam de 

gaskraan dicht. Het streven is om per jaar 50.000 gasloze nieuwe woningen en 30.000 bestaande 

woningen los te koppelen van het gasnet. De cv-ketel maakt plaats voor een duurzaam 

warmtepompsysteem. Dit betekent dat de installatie-branche gaat groeien! 

Als installateur of cv-monteur krijg je in deze drukke tijden steeds vaker te maken met  

warmtepompsystemen. Je kan volop opdrachten verwachten voor het onderhouden van al 

geïnstalleerde warmtepompen. Heb jij al kennisgemaakt met deze nieuwe installaties?

Warmtepompweetje

Sinds 2010 zijn er al  

320.000 warmtepompen  

geplaatst in woningen  

en utiliteitsgebouwen

Wil je meer informatie over de 

warmtepomptrainingen? Kijk op: 

rovc.nl/warmtepomptrainingen

Waarom heb je voor de cursus  
Aircotechniek - basis gekozen?

Hoe heeft de cursus je geholpen om  
jouw functie beter te kunnen vervullen?

Basiskennis is net een pizza:
als de bodem niet goed is, is het geen goede pizza

Ton Kistemaker is directeur-grootdeelaanhouder van 

Vortvent - Decipol Luchtbehandeling & Ventilatie B.V.  

en heeft inmiddels 25 jaar ervaring in het vak. Hij heeft 

net zijn certificaat voor de cursus Aircotechniek - basis 

behaald. “Warmtepompen, koeling en verwarming zijn 

zo onlosmakelijk verbonden met luchtbehandeling, dat 

deze kennis tot de basis dient te behoren.” 

“25 jaar ervaring in het vak is leuk, maar de techniek blijft zich ontwikkelen. Je raakt daarom niet 

uitgeleerd. Wat je niet weet is altijd de uitdaging. En die uitdaging ben ik aangegaan. Ik wilde de 

basisprincipes van de aircotechniek onder de knie krijgen, omdat er een gat zat in mijn kennis. Ook 

wilde ik een betere gesprekspartner voor mijn klanten zijn. In mijn werk bekleed ik namelijk twee 

rollen. De ene dag loop ik in pak en verzorg ik de acquisitie en geef ik adviezen, de andere dag trek 

ik mijn werkkleding aan en ga ik zelf luchtbehandelingsinstallaties inbedrijfstellen. Je kunt namelijk 

sneller schakelen wanneer je dit zelf doet. Bovendien is een goede inbedrijfstelling evenveel waard 

als een verkoopgesprek.”

“De cursus Aircotechniek - basis heeft mij geholpen om de samenhang 

van verschillende componenten in een airco-installatie te zien en te 

benoemen. Ik herkende bepaalde componenten wel uit de praktijk, 

maar ik kon ze nog geen naam geven. Het volgen van een opleiding om 

de basiskennis te leren, werkt veel efficiënter dan het zelf in de praktijk 

uitvogelen. Ik vergelijk die basiskennis weleens met een pizza: als de 

bodem van de pizza niet goed is, blijft het geen goede pizza. Ook al 

gooi je er de lekkerste ingrediënten op: de basis moet goed zijn. En  

die basis leer je het beste als je vanaf de opbouw begint met leren.“

Als je lucht verkoopt, is deze 
basiscursus zeker een aanrader

25 jaar ervaring in het vak is leuk, 
maar de techniek blijft zich ontwikkelen
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Warmtepompinstallaties: toepassing en werking 

Na deze training kun je storingen zoeken en verhelpen, planmatig  

onderhoud uitvoeren en inspecties aan warmtepompen doen.

Warmtepompinstallaties 

Deze cursus is de combinatie van de bovenste twee warmtepomptrainingen. 

In deze cursus leer je zowel de werking en toepassing van warmtepomp- 

installaties als het storingzoeken en het onderhouden van warmtepompen.

Warmtepomp binnen een comfortsysteem 

In deze training leer je hoe een warmtepompinstallatie werkt en ken je de 

componenten. Ook ben je op de hoogte van de gestelde veiligheidseisen.



Vier tips zodat een opleiding 
wél in je agenda past

Stel het huiswerk niet uit Gun jezelf vrije tijd

TIP 2 TIP 4

De kans is groot dat stude-

ren voor jou al even gele-

den is. Waardoor het een 

uitdaging kan zijn om het 

huiswerk in te passen in de 

dagelijkse routine. Onthoud: 

van uitstel komt afstel. Door 

bijvoorbeeld een vaste dag 

te kiezen om aan de slag te 

gaan met het huiswerk, ver-

mijd je last-minutestress en 

werk tot in de late uurtjes. 

Plan dit vaste moment vlak 

na de cursusavond in. Dan 

zit de stof nog vers in het 

hoofd en kost het daardoor 

uiteindelijk minder tijd.

Het volgen van een oplei-

ding vraagt naast 1 dag/

avond in de week, ook om 

een aantal uur huiswerk. 

Plan voor jezelf vaste huis-

werkmomenten in, bijvoor-

beeld de woensdagavond. 

Zo houd je in het weekend 

vrije tijd over voor familie, 

vrienden en leuke dingen. 

Dit zorgt voor nieuwe ener-

gie en maakt dat je doorde-

weeks op volle kracht weer 

aan de slag kunt. 

Een opleiding volgen onder werktijd zit er niet altijd in. Gelukkig zijn er ook veel cursussen 

in de avond om jezelf verder te ontwikkelen. Maar hoe past een opleiding in een drukke 

privéagenda? Hoe houd je tijd over om bijvoorbeeld zondag bij de voetbalwedstrijd van je 

kinderen aanwezig te zijn of zelf te sporten? We geven je graag vier tips om de balans tussen 

gezin, werk én studie te behouden.

Om de juiste balans te behouden tussen werk, 

privé en studie is het dus belangrijk om goed 

te plannen. Structuur is de sleutel tot succes. 

Bepaal wanneer je tijd maakt voor leer- en 

huiswerk en deel dit met de mensen om je 

heen. Door hen te betrekken in deze keuze 

en op de hoogte te stellen, worden onbegrip 

en irritaties uit de weg gegaan. Op die manier 

kun je jezelf met een gerust hart een avondje 

terugtrekken in de studeerkamer en op 

andere momenten zonder zorgen genieten 

van je vrije tijd.

Plan leren in blokken

TIP 3

Leren in korte blokken van 

één of twee uur is effectie-

ver dan bijvoorbeeld vijf uur 

op rij. Je hersenen nemen  

na verloop van tijd geen 

nieuwe informatie meer op. 

Het is daarom handig om na 

een paar uur het lesmateri-

aal even weg te leggen en 

de stof te laten bezinken. 

Korte, frequente sessies 

zorgen ervoor dat je meer 

onthoudt. Verder is het goed 

om de opgedane kennis 

in de praktijk brengen. Ga 

daarom op de werkvloer op 

zoek naar situaties waarin 

dit kan. Ook als een bepaal-

de taak nu nog niet onder 

jouw verantwoordelijkheid 

valt, is deze prima samen 

met iemand op te pakken. 

Op die manier worden de 

nieuwe techniek en de stof 

sneller eigen.

Betrek het thuisfront

TIP 1

Om verrassingen te voorko-

men is het zaak om je gezin 

op tijd te betrekken bij 

jouw plan om een opleiding 

of cursus te gaan volgen. 

Betrek je partner in het 

keuzeproces. Als doelen en 

studiebelasting thuis bekend 

zijn, is er meer begrip als 

je bijvoorbeeld een avond 

apart gaat zitten om te 

studeren.
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Een mbo- of ROVC-beroepsopleiding: 
Wat is het verschil?
In de basis zijn de mbo- en ROVC-beroepsopleidingen vergelijkbaar met elkaar. Ze bestaan allebei uit 

reguliere ROVC-cursussen. Toch zijn er een aantal verschillen. Wanneer je kiest voor een mbo-opleiding dan 

komen daar extra beroepspraktijkvormingsopdrachten bij. Ook zijn er extra, verplichte vakken zoals Nederlands, 

Engels (alleen op mbo-4-niveau) en rekenen. De beroepspraktijkvormings-opdrachten voer je uit op jouw eigen 

werkplek. Na een afgeronde mbo-opleiding ontvang je een overheidserkend diploma. Na het afronden van 

een ROVC-beroepsopleiding, krijg je een bedrijfserkend diploma. 

M
b

o

R
O

V
C

-b
oVoordelen ROVC-

beroepsopleiding
•  Zonder ballast: alleen  

dat leren wat nodig  

is voor jouw functie

• In je eigen tempo te  

   volgen

Voordelen 
mbo-opleiding
•  Overheidserkend  

diploma

•  Subsidieregeling  

praktijkleren

Extra vakken: taal, rekenen, loopbaan burgerschap

ROVC-cursussen
& trainingen

ROVC-diploma’s
& certificaten

BPV-opdrachten (beroepspraktijkvorming)

Proeve van bekwaamheid Mbo-diploma

Deze 3 praktische tips kunnen je helpen om de juiste keuze te maken:

Twijfel je over welke opleiding bij jou past? 

Allereerst is het belangrijk om jezelf een aantal vragen te stellen: wat is mijn huidige situatie? Hoe ziet mijn werkomgeving 

eruit? Wat heb ik nodig voor mijn werk? Wat wil ik met de opleiding bereiken? Hoeveel tijd wil ik investeren? Deze antwoorden 

zijn nodig om een wel-overwogen studiekeuze te maken. Daarnaast is het bij mbo-opleidingen belangrijk dat de werkgever 

ruimte biedt voor de combinatie van werken en leren.

Een aantal jaar geleden was het voor Erwin Brom niet 

zo vanzelfsprekend dat hij zou doorleren. “Ik werkte als 

machinevoerder en nachtdiensten waren te zwaar. Mijn 

toenmalige werkgever zag in dat het werk niet geschikt 

voor me was. Ze lieten me gaan en ik kreeg een budget 

mee dat ik heb gebruikt om me te laten omscholen. Ik was 

erg gemotiveerd om de boel weer op de rit te krijgen. Ik 

vond een nieuwe baan met alleen dagdiensten en schreef 

me in bij ROVC.”

Lekker sleutelen

Erwin koos voor de beroepsopleiding Servicemonteur 

werktuigbouw van ROVC, die is opgebouwd uit korte 

cursussen en trainingen. “Dat was handig, omdat ik die 

cursussen in mijn eigen tempo en naast mijn baan kon 

volgen. Twee jaar lang terug naar school voor een mbo-

opleiding zag ik niet zitten. Bij ROVC zat ik om mijn plek. 

De opleiding was soms pittig, vooral het elektrotechnische 

deel, maar de docenten waren goed en behulpzaam. En  

ik kon lekker sleutelen aan de testopstellingen.” 

Werkgever betaalt

Inmiddels heeft Erwin zijn draai helemaal gevonden.  

“Ik werk nu als servicemonteur bij IJssel Technologie, mijn 

derde baan in een aantal jaar tijd. Het mooie is dat mijn 

werkgever het opleiden van medewerkers stimuleert én 

financiert. Tijdens mijn vorige baan heb ik tienduizend 

euro eigen geld gestoken in cursussen, maar IJssel Tech-

nologie betaalt alles. Daar ben ik blij mee, want ik ben nog 

niet uitgeleerd. Ik ben nu alsnog bezig met mijn 

mbo-opleiding!”

Het eerste ROVC- 
beroepsdiploma  
gaat naar…
Op 26 november 2017 nam Erwin Brom het aller-

eerste diploma voor een ROVC-beroepsopleiding 

in ontvangst. Hij werd overvallen toen hij voor een 

vervolgcursus Dieselmotoren terugkwam naar  

ROVC. “Opeens stond ik in het zonnetje. Een foto- 

graaf maakte foto’s en naast het diploma voor 

de ROVC-beroepsopleiding Servicemonteur werk-

tuigbouw kreeg ik een enorme bos bloemen.  

Dat was echt te gek.”
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Kies eerst jouw richting

Ga eerst bij jezelf te rade. In welk 

vakgebied wil je aan het werk? 

Wat is jouw droom en ambitie?

Test jouw kennis

Het is belangrijk om te weten 

wat jouw voorkennis is. Zo kun je 

bepalen welke opleiding en niveau 

het beste bij jou past. Dit kun je 

testen door kennistesten te maken. 

Deze vind je op rovc.nl/kennistest.

Wanneer je twijfelt, of meer informatie 

wilt over de beroepsopleidingen, dan 

kun je altijd contact opnemen met 

onze studieadviseurs. Zij kunnen je 

adviseren over op welk niveau je 

het best kunt instappen of welke 

opleiding het best bij je past. 

Schakel bij twijfel studieadvies in

Heb je vragen over jouw opleidingskeuze?  

Neem gerust contact op met studieadvies via 0318 - 698 697 of via studieadvies@rovc.nl



Kijk voor meer informatie op 
www.rovc.nl/rotterdam

Door onze nieuwe vestiging zijn  

we nog dichter bij jou in de buurt! 

Dat scheelt reistijd! 

De praktijk staat centraal bij ROVC. 

Daarom gaat een groot deel  

van het unieke ROVC-practicum 

naar onze nieuwe locatie. 

Rotterdam

Het adres van ROVC Rotterdam  

is: Sheffieldstraat 29-31 te  

Rotterdam. De locatie is goed 

bereikbaar, zeker met de komst 

van de nieuwe snelweg tussen  

de A13 en A16. En je kunt gratis 

op ons dak parkeren. 

Nieuwe vestiging ROVC

Dichter in 
de buurt 

Welke cursussen kan ik 
in Rotterdam volgen?

Praktijk  
centraal

Over de  
nieuwe locatie

Een greep uit ons aanbod: 

• Elektrisch schakelen

• Dieselmotoren  

• Koeltechniek

• Onderhoudstechniek 

• Storingstechnicus elektro  

• F-gassen categorie I

Nieuw: Augmented Reality (AR)-app

Pneumatische installaties

Voor de cursus Pneumatiek hebben wij een AR-app ontwikkeld. Deze AR-app geeft letterlijk 

een nieuwe dimensie aan de cursus. De app maakt het namelijk mogelijk om de pneumatische 

installaties ‘live’ te ontdekken. Je ziet hoe een proces van de machine werkt, op welk moment 

het proces plaatsvindt en waarom. Ideaal als je praktisch bent ingesteld! 

Erwin de Kruiff,  
senior productmanager bij ROVC. 

Het menselijk brein onthoudt 10 procent van wat het leest, 20 procent van wat het 

hoort en 70 procent van wat het ervaart. Oftewel: je leert sneller door het zelf  

te ervaren. En bij AR voeg je ‘echte’ installaties toe aan jouw omgeving, 

waardoor het aanvoelt als een ervaring.

De combinatie van de fysieke 
en digitale wereld zorgt voor een 

effectieve manier van leren
Meer weten over de  

cursus Pneumatiek?  

Kijk op rovc.nl/pneumatiek

Met grote praktijkruimte!
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Maak één van onze 18 kennistesten op rovc.nl/kennistest

HOE STAAT HET MET JOUW TECHNISCHE KENNIS?

Antwoorden
1:B - 2:A - 3:A

Airco- en VRF-installaties

2 Mechanische aandrijftechniek

3 Besturingstechniek

1
Je ziet een warmtewisselaar. Welke twee  

leidingen moet je hierop aansluiten?

A)  Vloeistofleiding en persgasleiding

B)  Zuiggasleiding en vloeistofleiding

C)  Waterleiding en zuigleiding

Dit logisch symbool is een geheugen waarvan de  

set-ingang dominant is. Wat gebeurt er met X als  

a en b beiden bediend zijn?

A)  X =1

B)  X = 0

C)  A en b mogen niet tegelijk bediend worden

De grafiek geeft het verband weer tussen de 

temperatuur en de viscositeit van olie.

Wanneer kies je voor olie B in plaats van olie A?

A)  Wanneer de bedrijfstemperatuur hoog is ten   

 opzichte van de temperatuur bij stilstand

B)  Wanneer de bedrijfstemperatuur en de temperatuur  

 bij stilstand nauwelijks verschillen

C)  Wanneer de bedrijfstemperatuur laag is ten opzichte  

 van de temperatuur bij stilstand

Ben je benieuwd of je over voldoende (voor)kennis beschikt om deel te nemen aan een bepaalde 

cursus? Voor 18 cursussen hebben wij korte kennistesten ontwikkeld. Na het beantwoorden van  

10 meerkeuzevragen, geven wij jou advies over de cursus die bij jouw kennisniveau past. 

Voorbeeldvragen


