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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken

 



 

D&P-TOTAAL ICT (PM3) DEEL 2 

3 

INHOUD 

 

INLEIDING ........................................................................................................................................................................ 4 

CASUSBESCHRIJVING .................................................................................................................................................. 4 

DIT MOET JE KENNEN EN KUNNEN ............................................................................................................................. 5 

PO2 HARDWARE PLAATSEN ............................................................................................................................................ 6 

OPDRACHT .................................................................................................................................................................. 6 

THEORIE HARDWARE PLAATSEN ..................................................................................................................................... 7 

VEILIGHEID .................................................................................................................................................................. 7 

KABELS ...................................................................................................................................................................... 13 

HARDWARE - INTERN ................................................................................................................................................ 16 

HARDWARE - RANDAPPARATUUR ............................................................................................................................ 28 

KOSTENBEREKENING MAKEN ................................................................................................................................... 34 

PRAKTIJK ....................................................................................................................................................................... 37 

COMPUTER OPBOUWEN ........................................................................................................................................... 37 

KOSTENBEREKENING................................................................................................................................................. 38 

EINDEVALUATIE ............................................................................................................................................................ 39 

CHECKLIST ................................................................................................................................................................. 39 

 

 



 

D&P-TOTAAL ICT (PM3) DEEL 2 

7 

THEORIE HARDWARE PLAATSEN 

VEILIGHEID 

 

Veiligheid Als je wilt werken aan een pc, dan moet je dat op een veilige manier 

doen. Je loopt het risico om een elektrische schok te krijgen of je aan 

een scherp gedeelte te bezeren terwijl je in de computerkast aan het 

werk bent. 

 

Voor je ook maar iets losmaakt in of aan de pc, zorg je ervoor dat je 

de voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald! 

 

Maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Denk aan een veiligheidsbril als je met een luchtpistool gaat blazen, 

een ESD-armband als je aan de componenten moet zitten, 

enzovoorts. 

 
Veilig werken 
 

 

 

Elektrostatische lading Wanneer je loopt, over een tafel wrijft of gewoon je dagelijkse 

dingen doet, dan kun je elektrostatisch geladen worden. Als je 

geladen bent en vervolgens een geleider aanraakt, dan ontstaat er 

een minivonkje. Dat is een ESD of electrostatic discharge. In het 

Nederlands betekent dat elektrostatische ontlading. 

 

Je merkt het wel eens als je een stukje gelopen hebt en dan een 

deurkruk aanraakt. Je krijgt dan een schokje. Het vervelende aan 

zo’n ESD is dat het elektronische onderdelen kan beschadigen en dit 

merk je niet altijd. Elektronische onderdelen vind je bijvoorbeeld op 

printplaten. 

 

Zelfs de luchtvochtigheid in de ruimte waarin je je bevindt is van 

grote invloed op statische elektriciteit. In de winter, met de 

verwarming aan en een lage luchtvochtigheid loop je significant 

meer risico op hoge ESD. Het risico dat je apparatuur beschadigt is 

dan ook groter.  

 

Als je een statisch elektrische schok voelt, dan voel je de ontlading 

van ongeveer 3000 volt. Maar dit merk je en dan snap je ook dat er 

meer aan de hand kan zijn. Wat veel vervelender is, zijn de veel 

kleinere ontladingen, die kunnen elektrische onderdelen ook 

beschadigen zonder dat je het merkt. Een spanning van ongeveer 10 

volt kan al onderdelen op een printplaat beschadigen. 

 

Door de enorme technologische ontwikkelingen, worden 

componenten steeds kleiner. En hoe kleiner ze zijn, hoe gevoeliger 

ze worden voor statische elektriciteit. 

 

 

 

 

 

 

 
ESD staat voor electrostatic discharge 
 



 

THEORIE HARDWARE PLAATSEN 

12 

 

Kabelstripper Wanneer je kabels aanpast of stekkers monteert, moet je op een 

gegeven moment een stuk isolatie van de kabel afhalen. Dat kan op 

allerlei manieren. Wil je het veilig en goed doen, dan gebruik je een 

kabelstripper. Daarmee snijd je alleen de isolatielaag door. De 

geleider van de kabel zal dan niet beschadigen of verzwakken. 

 

Net als bij veel ander gereedschap, zijn er in de loop van de tijd veel 

varianten bedacht. Welke het fijnst werkt, zul je zelf moeten 

ontdekken. 

 

  
Kabelstripper 
 

 

  

Multifunctionele striptang 
 

 

Hoe een striptang werkt zie je het volgende filmpje. 

  

Vraag 

 13  Waarom moet je altijd een striptang gebruiken voor het 

verwijderen van isolatiemateriaal? 

 

 
 

 

 

Voedingstester De voeding van de computer is een onmisbaar onderdeel. Omdat de 

voeding zo belangrijk is, creëert hij soms problemen die je in eerste 

instantie niet aan de voeding zou koppelen. Als je computer 

regelmatig vastloopt of niet wil opstarten, of er zijn problemen met 

de harde schijf, dan doe je er goed aan om eerst de voeding te 

testen. Als de voeding te weinig voeding levert aan de 

componenten, dan kunnen deze hun taak niet goed uitvoeren. (Als jij 

te weinig eet, kun je op een gegeven moment ook niet meer 

maximaal presteren.) 

 

Het testen van de voeding kan heel gemakkelijk met een 

voedingstester. Deze tester meet alle uitgangen van de voeding. 

Wijken de waardes af, dan geeft hij dat aan. Natuurlijk kun je dat ook 

met behulp van een multimeter, maar dan is het heel lastig om de 

voeding te belasten en dus echt goede waardes te meten. 

 
Voedingstester 
 

  

Vraag 

 14  Waarom moet je altijd een voedingstester gebruiken en geen 

multimeter? 
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HARDWARE - INTERN 

 

Wat is hardware?  Hardware is alles wat je kunt voelen. Dat zijn dus de componenten 

van de computer. Je kunt hardware verdelen in twee categorieën: 

interne en externe hardware. 

 

Interne componenten - interne hardware 

Interne componenten zijn onderdelen van de computer die los van 

de computer niet kunnen werken. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• voeding 

• moederbord (printplaat) 

• processor 

• intern geheugen 

• harde schijf, ssd (solid state drive) 

• insteekkaart (waaronder netwerkkaart, videokaart en 

geluidskaart) 

  
Interne hardware van een pc 
 

 

 

Voeding Wanneer je een computer bouwt, of koopt, is het belangrijk dat de 

computer altijd goed werkt. Een stabiel werkende pc begint met een 

goede voeding. Veel computerproblemen worden veroorzaakt door 

een niet goed functionerende voeding. 

 

De voeding is de verbinding tussen het stopcontact en de computer. 

De voeding zet de 110-220 volt om tot een geschikt voltage (3,3 tot 

12 volt). Aan de achterkant van de voeding zit de stekker die in het 

stopcontact gaat. 

 

Binnen in de pc zitten diverse kabels die aangesloten zijn op diverse 

onderdelen van de computer. Zo gaan er kabels naar elke harde 

schijf, dvd-branders, ventilatoren en eventueel naar de grafische 

kaart. Ook het moederbord wordt van stroom voorzien. Het 

moederbord voorziet het geheugen, eventuele insteekkaarten en de 

processor van stroom. 

 

Bij een voeding is het van belang dat hij de gevraagde wattage kan 

leveren. Als de voeding te zwak blijkt (bijvoorbeeld door de aanschaf 

van een nieuwe grafische kaart) dan kun je meldingen krijgen dat er 

te weinig stroom is. Of de computer kan zelfs volledig uitschakelen. 

 

Wat doet de computervoeding? 

Een voeding heeft een belangrijke functie. Namelijk het omzetten 

van AC-stroom (Alternating Current) naar DC-stroom (Direct 

Current). Hierbij is AC-stroom een wisselende bron, die moet 

worden omgezet om gebruikt te kunnen worden in een computer. 

De onderdelen in een computer gebruiken een gelijke stroom: DC-

stroom. 

 
 

Voeding 
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Videokaarten zijn sterk in ontwikkeling. Elke nieuwe generatie 

kaarten levert in het algemeen dubbele prestaties op ten opzichte 

van de vorige. Steeds meer mensen gebruiken hun computer om 

spellen op te spelen en ze zijn bereid daar geld aan uit te geven. De 

druk om steeds snellere videokaarten te ontwikkelen en de 

mogelijkheid om grafisch geavanceerdere spellen te ontwerpen 

versterken elkaar. 

 

 
 

Een hartje zonder anti-aliasing en dus met 

kartelrand 

 

 
Een hartje met anti-aliasing en dus met 

gladdere rand 
 

 

Een videokaart bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Graphics processing unit (gpu) Een gpu is een speciale processor 

ontworpen voor het verwerken van grafische data. De gpu 

berekent de beeldopbouw en versnelt het maken van 3D-

beelden. Het maken van beelden van ruwe data noem je 

renderen. 

• Videogeheugen (vram) Hierin wordt een digitale representatie 

van het beeld opgeslagen. Hoe meer geheugen er op een 

videokaart zit, hoe meer voorbewerkte beeldonderdelen er in 

passen. Hierdoor hoeven er minder compromissen tussen 

snelheid en detailweergave gesloten te worden. Een groot 

videogeheugen is bij hoge resoluties belangrijker. Want hoe 

hoger de resolutie, des te meer pixels er zijn en hoe meer 

geheugen er nodig is om de textures op te slaan. Waarom heb je 

de betere grafische kaarten nodig voor games? In games wordt 

veel gebruik gemaakt van anti-aliasing. Dat gebruikt veel 

geheugen. Bij digitale afbeelding ontstaat een karteleffect op de 

randen. Het tegengaan van dit karteleffect noem je anti-aliasing. 

  

Vraag 

 34  Wat is de taak van een grafische kaart? 

 
 

  

Vraag 

 35  Wat heb je nodig bij een grafische kaart om beelden met een 

hoge resolutie weer te geven? 

 
 

 

 

Geluidskaart In alle computers zit tegenwoordig een standaard geluidskaart. Deze 

kaart is voldoende om geluiden af te spelen, muziek te luisteren en 

geluidsondersteuning te bieden bij beeldmateriaal. Maar wil je 

betere geluidskwaliteit of meer mogelijkheden om iets in te stellen 

dan zal er een andere geluidskaart ingebouwd moeten worden. 

 

Je zult er dan eentje moeten uitzoeken die goed past bij jouw 

wensen en eentje die natuurlijk past in je pc. Vaak werken dit soort 

kaarten al meteen na het plaatsen in het moederbord, soms pas na 

het installeren van de juiste drivers. Drivers zijn de software-

ondersteuning van hardware. 

 
 

Geluidskaart 
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Aanwijsapparaat Je hebt meer nodig dan alleen een toetsenbord. Het gebruik van een 

aanwijsapparaat is heel normaal in ons dagelijks leven en werk. 

 

Er zijn enkele apparaten die helpen met het aanwijzen van allerlei 

dingen op het scherm: 

• muis 

• pointer of presenter 

• styluspen 

• trackball 

• touchpad 

 

Deze aanwijsapparaten zijn allemaal vormen van externe hardware. 

Ze stellen je in staat om, door fysieke bewegingen, de computer iets 

te laten doen. 

 
Aanwijzen in de digitale wereld 
 

  

Vraag 

 46  Welk aanwijsapparaat wordt er nog meer gebruikt en dan 

vooral in de game-wereld? 

 
 

 

 

 

 

Muis 

De muis is de meest bekende aanwijzer. Iedereen heeft er wel eentje 

in huis. De muis gebruik je om de cursor op je computerscherm te 

bewegen en iets aan te klikken met een van de knopen op de muis. 

 

Er zijn veel soorten en uitvoeringen. Welke bij jou past is afhankelijk 

van wat jij fijn vindt en waar je hem voor wilt gebruiken. De meeste 

muizen zijn uitgevoerd met twee knopen en een scrolknop. Ze staan 

door middel van een snoer of een bluetoothverbinding in contact 

met de computer. 

 

Presenter 

Bij presentaties zie je een presenter. De presenter is een klein 

aanwijsapparaat waarmee je switcht tussen dia's. Je kunt ook met 

een lampje dingen aanwijzen op het scherm. De presenter is via 

bluetooth verbonden met de computer. 

 

 
Styluspen 
 

 

Styluspen 

De syluspen is een handig hulpmiddel als je precies moet werken op 

een touchscreen. Het is bijna een gewone pen maar dan zonder inkt. 

Het heeft een rubber einde. Hierdoor kun je veel nauwkeuriger iets 

aanwijzen of tekenen op een touchpad. 

 

 

  


