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De elektrische stroomkring 

1 Inleiding 

Deze bundel werd speciaal voor jou gemaakt. Je kan hier op een leuke 

manier, met proeven en experimenten, nieuwe dingen bijleren. Misschien 

ontdek je wel dat je echt een kei bent in techniek! 

1.1 Waarom leren we over de elektrische stroomkring? 

De elektrische stroomkring is de basis van alle uitbreidingen. In je latere 

opleiding zal je dit zeker ondervinden!  

We moeten de basis van de elektrische stroomkring goed onder de knie 

hebben. Zo kunnen we bij latere eventuele problemen eenvoudig en snel 

de oorzaak vinden  en het defect oplossen. 

1.2 Wat gaan we leren? 

 Wat is een elektrische stroomkring? 

 Transport van elektriciteit in de stroomkring 

 Stromen van water vs. stromen van elektriciteit 

 Open en gesloten stroomkring 

 Grootheden en eenheden 

 Gebruik van meettoestellen 

 Hoe kunnen we elektriciteit maken? 

 Statische elektriciteit 

 … 

1.3 Hoe gaan we dit leren? 

 Via deze werkbundel 

 Individueel werk 

 Groepswerk 

 Hoekenwerk 

 Taken en toetsen 
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2 De elektrische stroomkring 

2.1 Probleemstelling 

Kun jij zomaar het elektrische gedeelte van je bureaulamp maken zonder 

te begrijpen wat er zich precies afspeelt in de elektrische geleider? 

Het is toch ongelooflijk dat wanneer ik de stekker van mijn mixer in het 

stopcontact steek en ik druk op de knop dat hij werkt?! Maar hoe komt dit 

nu? 

Wat zijn al verschillende componenten bij de stroomkring? 

Veel beweging is er niet toch gebeurt er heel wat, laat ons op onderzoek 

gaan! 

2.2 Ontwerpen 

2.2.1 Transport van elektriciteit in een kring. 

2.2.1.1  Wat is een elektrische stroomkring? 

In het dagelijkse leven spreken we niet alleen van ‘elektriciteit’ maar ook 

van ‘stroom’. Daarom is het niet gemakkelijk te omschrijven wat 

elektriciteit juist is. 

Elektriciteit is in ons leven niet meer weg te denken. De meeste toestellen 

werken op elektriciteit, je weet dat deze energie gemakkelijk te gebruiken 

is maar ook gevaarlijk kan zijn. 

 Welke elektrische toestellen heb je dit weekend zoal 

gebruikt? Maak een woordveld met ongeveer 10 voorbeelden.  
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 Weet jij wat de symbolen of pictogrammen betekenen die je 

op een elektrisch toestel terugvindt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Stromen van water- stromen van elektriciteit 

Als er iemand aan jou zou vragen waar je aan denkt wanneer je het woord 

stroom/stromen hoort, wat zou je dan geven als antwoord? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Stromen van water en stromen van elektriciteit zijn totaal verschillend en 

toch is er een vergelijking als je je fantasie een beetje laat werken. 
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Stromen van water 

 

Stromen van elektriciteit 
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We kunnen de onderdelen van de vorige twee afbeeldingen met elkaar 

vergelijken. 

 Vul de 2de kolom aan 

Watermodel Elektrisch model Elektrische 
stroomkring 

Pomp   

Waterbuizen   

Kraan   

radiator   

In een elektrische stroomkring hebben we altijd verschillende onderdelen. 

Nu gaven we deze onderdelen een eenvoudige naam. Maar eigenlijk 

spreken we niet alleen van een batterij of een lamp, maar gebruiken we 

meer een gemeenschappelijke naam. Zoals een voeding/bron, geleider, 

schakelaar of verbruiker.  

 Vul de volgende termen in op de juiste plaats in de vorige 

tabel in kolom drie: Verbruiker, geleider, schakelaar en 

bron/voeding.  

 

 Vul onderstaande tabel in: 

Symbool Naam Functie  voorbeeld 
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2.2.1.3 Open- en gesloten stroomkring 

Als we in de stroomkring de verbruiker willen laten werken, dan moet er 

stroom door de verbruiker vloeien. Dit kan enkel als de stroomkring _______   

is.  

We spreken dan van een ____________________ stroomkring. 

Om een elektrische stroomkring te bekomen moeten volgende elementen 

aanwezig zijn: ________________ , ______________ , ____________ . 

Om het gemakkelijk te maken kunnen we nog een  ___  _____________  

gebruiken om de stroomkring eventueel te onderbreken.  

 

 Brandt de lamp of brandt de lamp niet? Waarom wel/niet 

 

Aan of uit? + waarom? Aan of uit? + waarom? Aan of uit? + waarom? 
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Dus wanneer de lamp niet brandt, spreken we van een open stroomkring. 

Er zit een gat of een opening in de stroomkring. In de lus, van de + kant 

van de bron naar de – kant van de bron is dus een opening of een gat.  

Wanneer de lamp wel brandt, spreken we van een gesloten stroomkring. 

Er is dus geen opening in de lus van de + kant van de bron naar de – 

kant van de bron  

2.3 Realiseren 

Je krijgt van de leerkracht enkele werkblaadjes. Dit zijn oefeningen die te 

maken hebben met de geziene leerstof. Dus dit gaan oefeningen zijn in 

verband met de stroomkring.  

 Je gaat deze oefeningen in kleine groepjes maken.  

 Er zijn verschillende blaadjes met oefeningen.  

 Wanneer je de oefeningen van jouw werkblaadje gemaakt hebt ga je 

over naar het volgende.  

 Je zorgt ervoor dat je alle oefeningen gemaakt hebt. 

2.4 Ingebruikname 

Wanneer jullie een schakeling hebben gebouwd, gaan jullie deze ook 

testen. Roep alvorens te testen de leerkracht! 

Indien er een fout in e schakeling zit, ga je deze eerst zoeken en dan 

opnieuw testen. 

2.5 Evaluatie 

Onderaan de opdrachtenbundel vind je telkens een kort evaluatie 

kadertje. Dit vul je voor jezelf in.  

Wees eerlijk over je eigen prestatie.  

Wanneer je alle oefeningen/opdrachten gemaakt hebt, ga je een 

groepsevaluatie maken. Je beoordeeld de hele groep. 

Wees hierbij terug eerlijk.  

3 Grootheden en eenheden 

3.1 Probleemtelling 

In de elektrische stroomkring spreken ze heel veel van stroom, spanning, 

weerstand, vermogen. Maar wat is dat nu eigenlijk allemaal? Wat 

betekenen deze begrippen? 

We gaan dit samen uitzoeken! 
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3.2 Ontwerpen 

3.2.1 Spanning 

 

 

 

Onderzoek de waterkringloop (pag. 8). De waterpomp levert een zekere 

druk (spanning) op het water, het water stroomt in de richting van de pijl. 

Hoe sterker de pomp, hoe groter de druk op het water. 

Hetzelfde kan gezegd worden van de elektrische stroomkring. 

De batterij heeft 2 contactpunten die we 

______________________________ noemen. 

De ene pool draagt als kenteken een plusteken (+) en daarom noemen we 

deze pool de _______________________ pool of___________________ 

pool. 

De andere pool heeft een minteken (-) en daarom noemen we deze pool 

de ________________________ pool of _________________________ 

pool. 

Zolang de batterij geladen is, is er een spanning (druk) tussen de twee 

polen, waardoor de elektronen zullen bewegen doorheen de kring. 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat spanning voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3.2.1.1 Gelijkspanning 

 

 

 

 

De elektrische spanning kun je je voorstellen als de ‘druk’ die nodig is 

om een elektrische stroom te laten lopen. 

Een spanning die in de tijd niet van richting veranderd. De stroom gaat 

altijd van + naar -.  
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Bij gelijkspanningsbronnen (symbool  of D.C.) zoals 

_______________________ en __________________________ 

bewegen de elektronen allemaal in dezelfde richting.  

De elektronen verplaatsen zich volgens de conventionele stroomzin van de  

___________________ pool naar de _________________ pool. 

Het symbool van een gelijkspanningsbron in een elektrisch schema is: 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat gelijkspanning voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

3.2.1.2 Wisselspanning 

 

 

 

 

 

Bij wisselspanningsbronnen (symbool ~ of A.C.) wisselt de richting van de  

elektronenstroom voortdurend. Dit soort elektriciteit wordt opgewekt door 

een machine zoals een _______________________ of 

_________________________ in een centrale. Bij het elektriciteitsnet 

wisselt de stroom 50 keer per seconde van richting.  

Men zegt dan: “De frequentie bedraagt 50 wisselingen per seconde of 50 

Hertz (Hz).” 

Het symbool van een wisselspanningsbron in een elektrisch schema is: 

Is een elektrische spanning die met een bepaalde frequentie wisselt 

tussen positieve en negatieve spanning. Wisselspanning is de 

tegenhanger van gelijkspanning 
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 Omschrijf nu in je eigen woorden wat wisselspanning voor 

jou betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

De meest voorkomende batterijen hebben een spanning van __________ 

Volt. 

Het elektriciteitsnet heeft een spanning van _____________ Volt.  

Hoogspanningsleidingen hebben een spanning tot _______________V of 

_______ KV. 

Spanningen lager dan 24 Volt zijn veilige spanningen. Met hogere 

spanningen moet men zeer voorzichtig zijn. 

Spanning (afkorting U) wordt uitgedrukt in Volt (afkorting V). 

3.2.2 Stroomsterkte  

 

 

 

De hoeveelheid water die per tijdseenheid door een buis stroomt, noemen 

we het debiet. Een dun buisje laat bij éénzelfde snelheid van het water 

minder water door dan een buis met een grote diameter.  

Dit is ook het geval met elektrische leidingen. Als elektronen zich door een 

geleider bewegen, kan de sterkte van de stroom in grootte verschillen.  

Deze stroomsterkte (symbool I) is het aantal elektronen dat per seconde 

door de geleiderdoorsnede vloeit. 

De stroomsterkte (I) druk je uit in ampère (A). 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat stroom voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Stroomsterkte is de hoeveel elektriciteit die per tijdseenheid door een 

elektrische leiding gaat. 
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3.2.3 Vermogen 

 

 

 

Het vermogen is de hoeveelheid energie die een toestel nodig heeft om te 

werken.  

De eenheid van vermogen is watt (W) of een veelvoud ervan, b.v. de 

kilowatt (kW).  

Zo spreek je van een lamp van ________ W en een verwarmingstoestel 

van __________ W. 

Het vermogen (P) druk je uit in watt (W) 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat vermogen voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3.2.4 Weerstand  

 

 

 

De stroom kan niet altijd even gemakkelijk door materialen/ stoffen gaan. 

De stroom wordt belemmerd om er zomaar door te gaan. Er is een zekere 

weerstand van het materiaal aanwezig.  

De weerstand van een stof is afhankelijk van heel wat zaken zoals, 

temperatuur, samenstelling van de stof, hardheid van de stof… . 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat weerstand voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3.3 Realiseren 

Maak individueel de volgende oefening. Eens kijken wat je ervan 

onthouden hebt.  

Ga uit van de kennis die je net verworven hebt. Dus probeer niet te 

spieken op de vorige pagina’s! 

 

 

Weerstand of resistentie is de elektrische eigenschap van materialen om 

de doorgang van elektrische stromen te belemmeren.   

 

Bij een elektrisch apparaat is het vermogen de hoeveelheid energie die 

het apparaat per tijdseenheid gebruikt.  
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 Vul onderstaande tabellen in.  

Grootheid Afkorting Eenheid Symbool  

Spanning    

Stroom    

Vermogen    

 

Bronnen Afkorting en 
symbool 

Voorbeeld symbool 

Gelijkspanning 

 

 

 

 Batterij  

Wisselspanning 

 

 

 

 Generator  

elektriciteitsnet  

 

3.4 Ingebruikname 

Eisen Voldoet de schakeling aan de 
eisen?  Plaat een kruisje in de 

juiste kolom. 

 Ja 

 

Nee 

 
Ik herken de tabel en kan de 
symbolen in je kolom plaatsen 

  

Ik kan in mijn eigen woorden de 

verschillende grootheden opnoemen. 
  

Ik kan de verschillen tussen gelijk- 
en wisselspanning aanduiden en 

uitleggen 
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3.5 Evalueren 

De volgende les krijgen jullie een toets in verband met de grootheden en 

eenheden.  

4 Geleider of isolator? 

4.1 Probleemstelling 

Vorige week nam ik een elektrische kabel vast en ik kreeg een elektrische 

schok. Mijn handen waren nat en ik zag dat er een kleine beschadiging 

was aan de kabel. Maar was ik nu de geleider of de isolator? 

Wat is dat eigenlijk? 

We zoeken het uit!  

4.2 ontwerpen 

4.2.1 Geleider 

Sommige materialen laten elektriciteit door. Deze materialen noemen we 

dan geleiders. Enkele voorbeelden zijn: ijzer, koper, aluminium, staal, 

zilver… 

4.2.2 Isolator 

Wanneer het winter is gaan we de verwarming aanzetten om dat het 

buiten koud is. Maar natuurlijk willen we de warmte in ons huis houden.  

 Hoe kunnen we dit oplossen? Wat gebeurt er? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Dit kunnen we vergelijken met de elektriciteit. We willen ook niet dat we 

zomaar een elektrische schok krijgen wanneer we aan een elektrische 

leiding komen. Daarom gaan we de elektrische leidingen gaan isoleren. De 

materialen die we daarvoor gaan gebruiken zijn materialen die uiteraard 

geen elektriciteit doorlaten.  

Voorbeelden van isolatoren: rubber, pvc, hout, glas, lucht… . 

4.3 realiseren 

 Zijn de volgende materialen een geleider of een isolator? 

Omcirkel de geleiders met groen en de isolatoren met rood.  
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4.4 Ingebruikname 

Jullie hebben nu eerst de verschillende materialen zelf aangeduid. Wat is 

volgens jou een isolator en wat is volgens jou een geleider?  

Nu gaan jullie in groep een bundeltje krijgen waarbij jullie dit effectief ook 

gaan testen.  

We vormen terug kleine groepjes. Maar je werkt deze keer met iemand 

anders samen. 

De oefeningen vind je aparte werkblaadjes. 

4.5 Evaluatie 

Onderaan de opdrachtenbundel vind je telkens een kort evaluatie 

kadertje. Dit vul je voor jezelf in.  

Wees eerlijk over je eigen prestatie.  

Wanneer je alle oefeningen/opdrachten gemaakt hebt, ga je een 

groepsevaluatie maken. Je beoordeeld de hele groep. 

Hierbij wordt je eerlijkheid op de proef gesteld! 

5 Serie- en parallelschakeling 

5.1 Probleemstelling 

Vorig jaar hadden we in de kerstboom een slinger hangen met lichtjes. 

Toen viel de kerstboom omver. We hadden gemerkt dat er 1 lampje 

gebroken was. Ik vond het wel vreemd dat een heel stuk van de 

lichtslinger niet meer werkte. Hoe zou dit komen? De helft van de slinger 

werkt wel en de andere niet?  
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5.2 Ontwerpen  

5.2.1 serieschakeling 

Bij een serieschakeling staan de verbruikers in dezelfde stroomkring. Je 

loopt als het waren van het ene component naar het andere. Je komt 

geen splitsingen tegen. Alle apparaten staan ‘achter’ elkaar. 

De spanning van de bron wordt verdeeld over de verschillende 

verbruikers.  

3 eigenschappen van een serieschakeling: 

 Er is slechts 1 draad die alle lampjes met elkaar verbind 

 De lampjes krijgen niet de volledige bronspanning. 

 Wanneer 1 lampje stuk of onderbroken wordt, brandt er geen enkel 

lampje meer.  

 

 Duid op onderstaande tekeningen de weg van de stroom aan. 

  

 

 

5.2.2 Parallelschakeling 

Bij een parallelschakeling staan de verbruikers in ‘verschillende’ 

stroomkringen. Je kan wanneer je aan de bron vertrekt verschillende 

stroomkringen vormen. Je komt verschillende splitsingen tegen. 

3 eigenschappen van een parallelschakeling: 

 Over elk lampje komt de volledige bronspanning 

 Elk lampje kan onafhankelijk van elkaar branden. Het heeft als het 

ware zijn eigen stroomkring. 

 Wanneer 1 lampje stuk of onderbroken is zal dit geen effect hebben 

op de andere. 
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 Duid op onderstaande tekeningen de weg van de stroom aan.  

 

 

5.3 Realiseren 

Je krijgt van de leerkracht enkele werkblaadjes. Dit zijn oefeningen die te 

maken hebben met de geziene leerstof. Dus dit gaan oefeningen zijn in 

verband met serie- en parallelschakeling.  

 Je gaat deze oefeningen in kleine groepjes maken.  

 Er zijn verschillende werkblaadjes met oefeningen.  

 Wanneer je de oefeningen van jouw werkblaadje gemaakt hebt ga je 

over naar het volgende.  

 Je zorgt ervoor dat je alle oefeningen gemaakt hebt. 

 Je werkt opnieuw met iemand anders samen. Niet steeds dezelfde 

groep. 

5.4 Ingebruikname 

Eisen Voldoet de schakeling aan de 

eisen?  Plaat een kruisje in de 
juiste kolom. 

 Ja 

 

Nee 

 
Ik kan de link met de geziene 
leerstof leggen 

  

Ik herken het verschil tussen een 

serie- en parallel schakeling 
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Ik kan aan de hand van de 
eigenschappen bepalen of het om 

een serie- of een parallelschakeling 
gaat. 

  

5.5 Evaluatie 

Terug zoals bij de vorige hoofdstukken: 

Onderaan de opdrachtenbundel vind je telkens een kort evaluatie 

kadertje. Dit vul je voor jezelf in.  

Wees eerlijk over je eigen prestatie.  

Wanneer je alle oefeningen/opdrachten gemaakt hebt, ga je een 

groepsevaluatie maken. Je beoordeeld de hele groep. 

Hierbij wordt je eerlijkheid op de proef gesteld! 

6 Onderdelen van de stroomkring 

6.1 Probleemstelling 

In de elektrische stroomkringen hebben we gezien dat we verschillende 

onderdelen hebben. Maar is er nu van elk onderdeel maar 1 soort? Of 

hebben we verschillende soorten bronnen, verbruikers, schakelaar en 

geleiders? 

Waar haalt een bron zijn energie vandaan? 

7 De bron, soorten energie 

 Welke soorten energie ken je? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 Hoe kunnen we deze soorten energie omzetten naar 

elektrische energie? Geef een voorbeeld per omzetting. 

o   ......................................................................................  

  ......................................................................................  

o   ......................................................................................  

 .......................................................................................  

o   ......................................................................................  

  ......................................................................................  

o   ......................................................................................  

 .......................................................................................  

o   ......................................................................................  

 .......................................................................................  

o   ......................................................................................  

 .......................................................................................  

 

 Is de spanning dat uit deze apparaten direct bruikbaar in ons 

huis? Of moeten er nog enkele omzettingen gebeuren?  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

7.1.1 De verbruiker 

De verbruiker in de elektrische stroomkring is een heel ruim begrip. De 

verbruiker kunnen we het best beschrijven als iets dat stroom verbruikt. 

Vanaf het moment dat iets elektriciteit nodig heeft voor het werkt, is het 

een verbruiker. 

 Kun jij enkele voorbeelden geven van verbruikers? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Verbruikers kunnen net als de bronnen energie omzetten. 

 Weet jij hoe verbruikers deze energie omzetten? Welke 

energieomzetting maken zij? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

7.1.2 De schakelaar 

De schakelaar is een onmisbaar onderdeel van de stroomkring. Moesten 

we de schakelaar niet hebben zou de verbruiker almaar in aan staan, of 

zou hij alleen maar ingeschakeld kunnen worden wanneer je de snoeren 

verbind met het elektriciteitsnet.  

Schakelaars hebben we in alle soorten vormen en maten. Afhankelijk waar 

de schakelaar gebruikt moet worden en hoeveel plaats we hebben, gaat er 

een ander type schakelaar zijn. 

Hieronder zie je verschillende afbeeldingen van verschillende schakelaar.  

 Schrijf de juiste benaming naast de juiste schakelaar. Je kan 

kiezen uit: draaischakelaar, drukknop, foliedrukknop, 

schuifschakelaar,  tijdschakelaar en tuimelschakelaar  
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 Verbind de schakelaar met het toestel waarin hij gebruikt 

wordt. 

Draaischakelaar O O Bel 

Drukknop O O Auto op 
afstandsbediening 

Foliedrukknop O O Bijzetvuurtje 

Schuifschakelaar O O Rekenmachine 

Tijdschakelaar 

  

O O Verlichting 

Tuimelschakelaar O O Wasmachine 
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7.2  Ingebruikname 

Eisen Voldoet de schakeling aan de 

eisen?  Plaat een kruisje in de 
juiste kolom. 

 Ja 

 

Nee 

 
Ik herken de verschillende 

onderdelen van de stroomkring. 
  

Ik herken verschillende soorten 
bronnen. 

  

Ik herken de verschillende soorten 
schakelaars. 

  

Ik kan voorbeelden opnoemen waar 

verschillende schakelaars gebruikt 

worden. 

  

7.3 Evaluatie 

Volgende les gaan jullie dit hoofdstuk studeren zodanig dat jullie een 

super toets zulle maken! 

8 Meten met de multimeter 

8.1 Probleemstelling 

 

De automaat in de zekeringkast is 

gesprongen. Mijn papa vraagt aan 

mij om de spanning eens te meten. 
Maar hoe moet ik dit doen? Hoe 

werkt zo een meter? Is hij digitaal 
of analoog?  

 

 

8.2 Ontwerpen 

8.2.1 De analoge multimeter 

Een analoge multimeter, ook wel analoge veelvoudige meter genoemd, is 

een instrument met een naald, die verschillende elektrische grootheden 

kunnen meten.  
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Bij de duurdere analoge multimeter is er een spiegelschaal gemonteerd. 

Dit voorkomt afleesfouten. 

Tegenwoordig wordt de analoge multimeter minder gebruikt. Vaak omdat 

het iets meer tijd in beslag neemt om een meting te doen, je moet 

nauwkeurig kijken. Het is ook niet altijd duidelijk op welke schaal je moet 

kijken, wat zich toont in tijdsverlies. 

  

 

8.2.2 De digitale multimeter 

Afhankelijk van welke multimeter je hebt kan je verschillende dingen 

meten.  Het is mogelijk om  met de multimeter spanning, stroom en 

weerstand te meten. Natuurlijk heb nog duurdere toestellen waar je nog 

veel meer dingen met kan meten.  

Wij gaan de focus leggen op de basis. Dit wil zeggen dat wij gaan leren 

om spanning, stroom en weerstand te meten. 

 

 Welke grote verschillen zie je tussen beide mult imeter? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 Heb je daar een verklaring voor? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

8.2.3 Meten van spanning 

Als we spanning willen weten moeten we eerst weten of we gelijkspanning 

of wisselspanning gaan meten. Dit is belangrijk om het toestel correct in 

te stellen. 

 

Instelling gelijkspanning Instelling wisselspanning 

V  

V  

 
 

8.2.3.1 Waar gaan we de pennen aansluiten? 

Er zitten bij de multimeter 2 meetpennen met snoer. Deze moeten 

natuurlijk correct verbonden zijn met de multimeter.  

 

Je ziet dat het eigenlijk wel logisch is waar je de pennen steekt. De rode 

pen steek je in de klem waar je Volt kan meten dus de V/Ω klem. En de 

zwarte pen steek je in de COM-klem. De COM is een gemeenschappelijke 

klem voor alle metingen. Dus de zwarte pen steek je ALTIJD in de COM-
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klem. De COM klem kan je vergelijken met de negatieve kant van een 

batterij daarom is deze altijd zwart. 

8.2.3.2 Hoe gaan we nu spanning meten? 

Als we spanning willen meten, moeten we de multimeter parallel plaatsen 

met het toestel (lamp, weerstand, bron…).  

V

Spanningsmeting

V

 

8.2.3.3 Op welke waarde moeten we het meettoestel instellen? 

Als we niet weten, hoe groot de spanning op de te meten plaats kan zijn, 

dan stellen we het meettoestel in op de grootste waarde die het kan 

meten.  

 

 

 

We stellen de waarde van de multimeter 
in op 750V~ 

 Als we zien dat de waarde die we meten, kleiner of gelijk is dan 

750V, kunnen we het meettoestel instellen op 200V. 

 Als we zien dat de waarde die we meten, kleiner of gelijk is dan 

200V, kunnen we het meettoestel instellen op 20V.   
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8.2.3.4 Meten van stroom 

Als we stroom willen meten, dan moeten we op voorhand weten of het 

gelijkstroom (vb. batterij) of wisselstroom (vb. lamp) is die we gaan 

meten. 

Dit is belangrijk omdat we het meettoestel moeten instellen, voor gelijk of 

wisselstroom. 

Instelling gelijkstroom Instelling wisselstroom 

A  

A  

  

8.2.3.5 Waar gaan we de pennen aansluiten? 

 

Let er nu goed op dat de rode meetpen in de aansluitbus zit van mA. 

Controleer dit zeer goed voor je het meettoestel aanzet! Wanneer de 

rode pen nog de V/Ω zit en je zet het meettoestel aan om stroom te 

meten dan kan dit het einde van je meettoestel betekenen! Er zitten wel 

nog zekeringen in je multimeter. Maar afhankelijk van hoe groot de 

stroom is kan dit toch het einde betekenen. 
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8.2.3.6 Hoe gaan we nu stroom meten? 

Als we stroom meten, dan moeten we het meettoestel in serie plaatsen 

tussen het toestel (lamp, weerstand, enz.). 

A

Stroommeting

 

8.2.3.7 Op welke waarde moeten we het meettoestel instellen? 

Als we niet weten, hoe groot de stroom op de te meten plaats kan zijn, 

dan stellen we het meettoestel in op de grootste waarde die het kan 

meten. 

 

 

                                                                              
Hier stellen we het meettoestel in op 

200mA 

 

                                                                              
Opgelet:  1A = 1000mA 

                                                     

                                                                              
Dus kunnen we met deze meter 
                                                                              

maar 1/5 A meten. 

 

 

 Als we zien dat de waarde die we meten, kleiner of gelijk is dan 

200mA, kunnen we het meettoestel instellen op 20mA. 

 Als we zien dat de waarde die we meten, kleiner of gelijk is dan 

20mA, kunnen we het meettoestel  instellen op 2 mA.   

8.2.3.8 Met deze multimeter kunnen we tot 20A meten 

Met dit toestel, kunnen we ook tot 20A stroom meten, maar dan moeten 

we de pennen op volgende manier aansluiten. 

En moeten we de knop op stand 20 A zetten, LET WEL OP ! 

Dit mag je maar 15 seconden doen. 



31 
 

 

Opgelet: Ieder meettoestel 

is anders! 

Maar de meetmethode 
blijft steeds dezelfde! 

8.2.4 Meten van weerstand 

Als we weerstand willen meten, dan moeten we het meettoestel instellen, 

op Ω (ohm). 

8.2.4.1 Waar gaan we de pennen aansluiten? 

 

8.2.4.2 Hoe gaan we nu weerstand meten? 

Als we een weerstand meten, dan moeten we het meettoestel parallel op 

het toestel  (lamp, weerstand, schakelaar, enz.) plaatsen.  

Weerstand 

 meten

Schakelaar 

controleren
Lamp

  meten

ΩΩΩ
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8.2.4.3 Op welke waarde moeten we het meettoestel instellen? 

Als we niet weten, hoe groot de weerstand op de te meten plaats kan zijn, 

dan stellen we het meettoestel in op de grootste waarde die het kan 

meten. 

Opgelet: Om een correcte meting te doen van de weerstand, moet je de 

spanning altijd loskoppelen! De spanning kan je meting beïnvloeden en zo 

kan je tot verkeerde resultaten komen.  

 

Hier stellen we het 

meettoestel in op 20MΩ 

 

 

Als we een schakelaar willen uittesten, dan kunnen we de knop op deze 

stand zetten. We krijgen dan een geluidssignaal als er wordt 

doorgemeten. 

8.2.5 We gebruiken de multimeter niet meer 

 

Wanneer we het toestel niet meer 

gebruiken plaatsen we de knop op de 
OFF stand.  

Zo staat het toestel uit en worden de 
batterijen van de multimeter niet 

onnodig gebruikt. 

8.3 Realiseren 

Je krijgt van de leerkracht enkele werkblaadjes. Dit zijn oefeningen die te 

maken hebben met de geziene leerstof. Dus dit gaan oefeningen zijn in 

verband met serie- en parallelschakeling.  

 Je gaat deze oefeningen in kleine groepjes maken.  

 Er zijn verschillende werkblaadjes met oefeningen.  

 Wanneer je de oefeningen van jouw werkblaadje gemaakt hebt ga je 

over naar het volgende.  

 Je zorgt ervoor dat je alle oefeningen gemaakt hebt. 

 Je werkt opnieuw met iemand anders samen. Niet steeds dezelfde 

groep. 
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8.4 Ingebruikname 

Eisen Voldoet de schakeling aan de 

eisen?  Plaat een kruisje in de 
juiste kolom. 

 Ja 

 

Nee 

 
Ik kan aan de hand van de leerstof 

de juiste metingen uitvoeren 
  

Ik kan het meettoestel correct 

instellen. 
  

Ik heb het nodige respect voor het 
materiaal en kan er correct met 

omgaan. 

  

8.5 Evaluatie 

Terug zoals bij de vorige hoofdstukken: 

Onderaan de opdrachtenbundel vind je telkens een kort evaluatie 

kadertje. Dit vul je voor jezelf in.  

Wees eerlijk over je eigen prestatie.  

Wanneer je alle oefeningen/opdrachten gemaakt hebt, ga je een 

groepsevaluatie maken. Je beoordeeld de hele groep. 

Hierbij wordt je eerlijkheid op de proef gesteld! 
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9 Elektriciteit veilig?! 

9.1 Probleemstelling 

Dit stond op 28 oktober 2014 in de krant:  

 

 

 

 

 

9.2 Ontwerpen  

9.2.1 Kortsluiting 

Een kortsluiting wordt veroorzaakt in een kring waar een elektrische 

verbinding gemaakt wordt met een weerstand die gewoonlijk niet 

aanwezig is. Dit wil zeggen dat de stroom zonder enkel probleem kan 

vloeien zonder dat hij afgeremd wordt. De stroom gaat rechtstreek van de 

+ naar de – klem van de batterij of bron. 

Een kortsluiting kan verschillende oorzaken hebben: 

 Overbrugging van de verbruiker 

 Isolatiefouten, beschadigde isolatie 

 Waterschade  

 Defect in het toestel zelf 

 … 

 Zijn de volgende schakelingen een voorbeeld van een 

kortsluiting? Leg uit waarom.  

Schema/tekening Kortsluiting ja of nee? Waarom? 

 

 

 

 

De brand in een kelderbox aan de Provinciepassage is 

vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Deze zou zijn 

ontstaan door een waterlekkage die al maanden zou 

spelen.  
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 Omschrijf nu in je eigen woorden wat kortsluiting voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

9.3 Elektrocutie  

Elektrocutie is een schadelijke elektrische stroomdoorgang door het 

menselijk of dierlijk lichaam met de dood tot gevolg. 

Elektrocutie kan ontstaan wanneer er een contact is met een punt met 

verschillend potentiaal.  

Vb. Er is een defect aan de wasmachine. Door een interne fout komt de 

behuizing van de wasmachine onder spanning te staan. Natuurlijk is dit 

niet met het blote oog te zien. Zonder dit te weten raken we de 

wasmachine aan. 

 Wat gebeurt er? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 Wat zijn de gevolgen voor het menselijk lichaam? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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 Zoek op de computer op wat de 5 belangrijk stappen zijn in 

geval van elektrocutie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat elektrocutie voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

9.4 Overbelasting 

We hebben het allemaal wel al eens gehad, mama zet de wasmachine 

aan, daarna gaan hebben we gedaan met eten en steken we de vaat in de 

vaatwas. Deze 2 machines zijn allebei hun werk aan het doen en dan 

besluit papa om te stofzuigen. Plots gebeurt het, papa zet de stofzuiger 

aan en de elektriciteit valt uit. We kunnen niets meer doen. 

 Wat is de oorzaak hiervan? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 Hoe kunnen we dit voorkomen? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

 

5 belangrijke stappen in geval van elektrocutie: 

1.   ................................................................................  

2.   ................................................................................  

a.   .......................................................................  

b.   .......................................................................  

3.   ................................................................................  

a.   .......................................................................  

  .......................................................................  

b.   .......................................................................  

  .......................................................................  

4.   ................................................................................  

5.   ................................................................................  
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 Omschrijf nu in je eigen woorden wat overbelasting voor jou 

betekent. 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

10 Safety First! 

Om de vorige problemen te verhelpen gaan we onze stroomkring altijd 

moeten beveiligen. Het type beveiliging dat we kiezen hangt af van wat 

we moeten beveiligen en hoeveel plaats we hebben. 

 Verbind de afbeelding met de juiste benaming 

Afbeelding Benaming 

 

 
 

o Mini fuse 

 

 

 

 

 

o Pensmeltveiligheid 

 

 

 

 

 

o Schroefsmeltveiligheid  

 

 

 

 

 

o Automatische zekering 

 

 

 

 

 

 

o Minitatuursmeltveiligheid 
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10.1 Smeltveiligheid 

De smeltveiligheid beschermt de elektrische installatie voor grote 

elektrische stromen. Doordat er grote stromen door de smeltveiligheid 

gaan, gaat deze warm worden en het draadje gaat doorsmelten. 

Nadeel:  een smeltveiligheid kan je maar 1 keer beschermen. Wanneer 

het draadje doorgesmolten is moet je de zekering vervangen. 

Voordeel: goedkoop in aankoop 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat smeltveiligheid voor 

jou betekent. Wat doet de smeltveiligheid? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

10.2 Automatische zekering 

De automatische zekering beschermt ons tegen kortsluiting en 

overbelasting.  Wanneer er een overbelasting of een kortsluiting in de 

kring plaatsvindt zal de zekering automatisch de stroomkring 

onderbreken. 

Voordeel: de zekering kan opnieuw ingeschakeld worden. We moeten niet 

telkens een nieuwe kopen wanneer de zekering gesprongen is. 

Nadeel:  duur in aankoop. Je hoeft de zekering maar eenmalig aan te 

kopen. Maar de aankoopprijs is veel duurder dan de smeltveiligheid. 

 Omschrijf nu in je eigen woorden wat automatische zekering 

voor jou betekent. Wat doet de automatische zekering? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

 Zoek op de computer op waar je deze verschillende 

veiligheden kan toepassen. Waar worden deze gebruikt? 

Mini fuse: ..........................................................................................  

 ........................................................................................................  

Miniatuursmeltzekering: ......................................................................  

 ........................................................................................................  

Pensmeltzekering: ..............................................................................  

 ........................................................................................................  

Schroefsmeltzekering: .........................................................................  

 ........................................................................................................  

Modulaire automatische zekering: .........................................................  
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 ........................................................................................................  

Automatische penzekering: ..................................................................  

 ........................................................................................................  

10.3 Ingebruikname 

Eisen Voldoet de schakeling aan de 
eisen?  Plaat een kruisje in de 
juiste kolom. 

 Ja 

 

Nee 

 
Ik ken de verschillende soorten 
zekeringen 

  

Ik kan kort de basis werking 

uitleggen van de verschillende 
zekeringen 

  

Ik kan de enkele 

toepassingsgebieden geven bij 

iedere zekering 

  

Ik ben op een logische wijze informatie 
gaan zoeken 

  

 

 

Zo nu hebben jullie heel wat bijgeleerd over de elektrische stroomkring. 

Jullie weten nu hoe je hem moet opbouwen, hoe je alles moet meten, hoe je 

hem moet beveiligen en hoe je de elektrische stroomkring moet voorzien 

van elektriciteit. Jullie hebben praktisch ook heel wat oefeningen gemaakt, 

deze zullen je helpen om de geziene leerstof beter te doen onthouden. 

 


