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F gassen categorie 1. Module Theorie      Examen tijdsduur 30 minuten 
__________________________________________________________________________ 
Voor het beantwoorden van de 25 meerkeuzevragen is een antwoordvel bijgevoegd. Vergeet niet je gegevens 
hierop te vermelden. 
Lees de vragen eerst goed door, voordat je met het beantwoorden begint. De achterzijde van elk blad dient als 
kladpapier. Ander papier mag niet worden gebruikt. Alle formulieren en opgaven moeten worden ingeleverd. 
 
Op elke meerkeuze vraag zijn drie antwoorden (A, B  en C) gegeven. 
 
Uw antwoord is fout: * als u het verkeerde antwoord aangeeft; 
 * als u geen antwoord aangeeft; 
 * als u per vraag meer dan één antwoord aangeeft; 
 * als het antwoord niet leesbaar is. 
 
BEOORDELING 
Goed beantwoorde vragen worden met 4 punten gewaardeerd. Het examen bestaat uit 25 vragen en dus 
kunnen voor het examen maximaal 100 punten worden behaald. 
Bij een puntentotaal van 60 behoort het cijfer 6, met deze score of hoger ben u geslaagd voor de module 
theorie. 
 
Aanwijzingen 

1. Tijdens het examen mag er geen overleg plaatsvinden tussen de kandidaten en medewerkers 
van de examenlocatie. Indien dit toch noodzakelijk is, dient dit met toestemming en in het bijzijn 
van een examinator plaats te vinden. 

2. Als voor of tijdens het examen extra informatie nodig is om de vragen te kunnen uitvoeren, dan 
zal dit door de examinator aan alle kandidaten bekend worden gemaakt. 

3. Tijdens het examen mag u gebruik maken van een eenvoudige (niet programmeerbare) 
rekenmachine 

4. Vul het antwoordformulier in met pen. 
 
 
 

SCORETABEL 

score cijfer 
0 t/m 19 1 

20 t/m 29 2 
30 t/m 39 3 
40 t/m 49 4 
50 t/m 59 5 
60 t/m 69 6 
70 t/m 79 7 
80 t/m 89 8 
90 t/m 99 9 

100 10 


