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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 3 

3 

INHOUD 

 

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

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

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

PO3 DE COMPUTER INSTALLEREN .................................................................................................................................. 6 

OPDRACHT PO3 ........................................................................................................................................................... 6 

THEORIE DE COMPUTER INSTALLEREN ........................................................................................................................... 7 

SOFTWARE .................................................................................................................................................................. 7 

DOWNLOADEN, INSTALLEREN EN TESTEN ................................................................................................................ 15 

CONFIGUREREN ........................................................................................................................................................ 19 

PRAKTIJK DE COMPUTER INSTALLEREN ........................................................................................................................ 20 

OPDRACHT DE COMPUTER INSTALLEREN ................................................................................................................. 20 

PO4 DE COMPUTER AANSLUITEN OP EEN NETWERK ................................................................................................... 22 

OPDRACHT PO4 ......................................................................................................................................................... 22 

THEORIE DE COMPUTER AANSLUITEN .......................................................................................................................... 23 

WAT IS EEN ICT-INFRASTRUCTUUR ........................................................................................................................... 23 

INSTALLEREN ICT-INFRASTRUCTUUR ........................................................................................................................ 31 

INSTRUCTIES EN FAQ'S .............................................................................................................................................. 35 

PRAKTIJK DE COMPUTER AANSLUITEN ......................................................................................................................... 39 

OPDRACHT DE COMPUTER AANSLUITEN .................................................................................................................. 39 

EINDEVALUATIE ............................................................................................................................................................ 41 

CHECKLIST ................................................................................................................................................................. 41 

 

 



 

D&P-TOTAAL ICT (PM3) DEEL 3 

9 

 Vraag 

 4  Leg in je eigen woorden in vier stappen uit hoe het 

besturingssysteem geïnstalleerd kan worden. 
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Soorten besturingssystemen  Er zijn verschillende soorten besturingssystemen die er wereldwijd 

gebruikt worden. De meest gebruikte besturingssystemen komen 

hierna aan bod.  

 

 

iOS  iOS is de software waarop de iPhone, iPad (tot iOS 12) en iPod touch 

draait. Het wordt ontwikkeld door Apple en is het op een na meest 

gebruikte besturingssysteem voor smartphones. 

 

Wat is iOS? 

iOS is het besturingssysteem dat op de iPhone, iPad en andere 

apparaten draait. De i staat voor de verschillende i-apparaten, al 

heeft het gaandeweg minder betekenis gekregen. Nieuwe Apple-

producten zoals de Apple Watch, Apple TV en HomePod hebben 

geen naam meer die met een i begint en draaien meestal op hun 

eigen besturingssysteem. 

 

De letters OS in iOS staan voor operating system, oftewel 

besturingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat alle basisfuncties 

werken, net zoals Windows op een computer. Het 

besturingssysteem regelt bijna alles op je iPhone of iPad, 

bijvoorbeeld dat je tekst kunt intypen op het scherm en dat je apps 

kunt installeren.  

 

Bovendien bevat het besturingssysteem diverse standaardapps zoals 

Safari, Berichten en Mail. Zo kun je meteen aan de slag kunt zonder 

eerst apps te hoeven installeren.  

 

Om te zorgen dat het besturingssysteem goed beveiligd blijft, brengt 

Apple regelmatig updates uit.  

 

 

 

 

 
Het iOS-logo 
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DOWNLOADEN, INSTALLEREN EN TESTEN 
 

Downloaden  Je zult er vast wel al eens mee te maken hebben gehad: 

downloaden. Maar wat is nu eigenlijk downloaden? 

 

Downloaden is het overbrengen van bestanden van een locatie op 

het internet naar een computer, tablet of smartphone.  

 

Bestanden die je bijvoorbeeld kunt downloaden zijn: 

• afbeeldingen 

• filmpjes 

• muziek 

• apps (applicaties) 

 

Bij downloaden geldt: hoe groter het bestand, hoe langer het duurt 

voor het bestand is gedownload. Ook de internetsnelheid speelt 

hierbij een grote rol. 

 
Voorbeeld van downloadvoortgang 

 

  

Vraag 

 16  Noem drie locaties waar je bestanden vandaan kunt 

downloaden. 
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Vraag 

 17  Heb jij zelf wel eens bestanden gedownload? Zo ja, wat 

download jij dan zoal? 

 

 

 
 

  

Vraag 

 18  Zoek op internet de top 5 van meeste gedownloade producten. 

Schrijf deze top 5 op. 
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PRAKTIJK DE COMPUTER INSTALLEREN 

OPDRACHT DE COMPUTER INSTALLEREN 

 

Praktijkopdracht  Nu je de theorie hebt doorgenomen, is het de bedoeling om het 

geleerde ook in de praktijk te brengen. Dit ga je doen aan de hand 

van een praktijkopdracht.  

 

De praktijkopdracht bestaat uit meerdere onderdelen die samen een 

geheel vormen. Zorg dat je de praktijkopdracht stap voor stap 

uitvoert. Lees de opdracht zorgvuldig door.  

 
Aan de slag! 
 

 

 

Advies schrijven Je bent meer te weten gekomen over software, besturingssystemen, 

downloaden, installeren, testen en configureren. Nu kun je een 

advies schrijven. 

 

De opdracht 

Schrijf een advies waarbij je rekening houdt met de wensen van de 

klant. De wensen van de klant zijn als volgt: 

 

Een klant wil voor zijn bedrijf een heel nieuw ICT-systeem opzetten. 

Dit betekent dat ieder personeelslid op een snelle manier zowel 

intern (onderling met collega's) als extern (met mensen van 

buitenaf) moet kunnen communiceren. Vooral internet, outlook, 

administratie, online telefonie en presentatiesoftware zijn hierbij 

van groot belang. Het gaat hier om dertig nieuwe computers. Het 

hoofddoel is dat alles sneller, beter en nieuwer is. Kortom, de klant 

wil het beste wat er momenteel op de markt is. 

 

Wat moet er in het advies komen? 

• Welk besturingssysteem is voor deze situatie aan te bevelen en 

waarom? Leg dit zo duidelijk mogelijk uit. 

• Welke software moet er sowieso worden geïnstalleerd op het 

betreffende besturingssysteem, zodat alles aan de wensen van 

de klant voldoet? Schrijf de kenmerken per softwareprogramma 

op. 

• Wat is de levertijd van de dertig nieuwe computers? Wat moet 

er allemaal gebeuren om het compleet op te leveren? 

• Wat zijn de totale kosten voor de 30 nieuwe computers? Maak 

hiervoor een kostenberekening waarbij je rekening houdt met 

de verkoopprijs, btw en eventuele korting. 

 

Sla het bestand als volgt op: 

jenaam_ICT_adviesschrijven 

 
Schrijf een advies volgens de wensen van de 

klant 
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Modem 
 

De modem 

Dankzij de modem kun je internetten. Deze zorgt namelijk voor de 

verbinding met het internet. Toegang tot het internet krijg je via een 

provider. Via de kabel, ADSL of glasvezel bereikt internet de modem 

in je huis. De provider stuurt een signaal naar de modem. De modem 

vertaalt dan het signaal naar informatie die jouw apparaten (tv, 

computer, smartphone, tablet) kunnen lezen. Omgekeerd vertaalt 

de modem ook het signaal dat vanuit de modem naar de 

internetprovider gaat. Op deze manier is er een werkende 

internetverbinding. 

 

De router 

Binnen een netwerk zijn er meerdere apparaten die je met elkaar 

wilt laten communiceren en een internetverbinding wilt geven. 

Hiervoor gebruik je de router. De router verdeelt het internetsignaal 

over meerdere apparaten. Zo ontstaat er dus een netwerk. De 

router sluit je aan op de modem. 

 

Modemrouter 

Tegenwoordig leveren veel internetproviders een modemrouter. In 

dit apparaat zijn dus zowel de modem als de router al ingebouwd en 

heb je maar één apparaat nodig. Het nadeel van deze twee-in-een-

oplossing is dat de modemrouter altijd in de buurt moet staan van 

het aansluitpunt. Meestal is dat de meterkast. En die meterkast zit 

niet altijd op de meest handige en centrale plek van het pand. Een 

goede centrale plek is belangrijk voor een goed internetbereik. De 

oplossing is dan alsnog een losse router aan te sluiten op de modem 

en de router op een centrale plek te zetten. 

 

Acces point 

Een access point is een draadloos toegangspunt die tegelijkertijd kan 

zenden en ontvangen. Daardoor is er geen vertraging van de 

snelheid van het netwerk. Het zorgt ervoor dat je een wifi-verbinding 

kunt maken. Een access point sluit je met een UTP-kabel aan op de 

router, switch of hub. 

 

 
Wifi-repeater 
 

 

Wifi-repeater of range-extender 

Dit apparaat kan alleen óf verzenden óf ontvangen, dus het internet 

wordt sowieso trager. Met een wifi-repeater vergroot je het 

bestaande wifi-signaal heel eenvoudig. Er moet dus wel een wifi-

signaal aanwezig zijn op de plek waar je het signaal wilt versterken. 

Hij pakt als het ware het huidige signaal op en versterkt het signaal, 

zodat je wel voldoende bereik hebt. 

 

Wifi-powerline-adapter 

Hiermee verspreid je internet via stopcontacten. De stopcontacten 

moeten wel geaard zijn en liefst op dezelfde stroomgroep zitten. 

Sluit één wifi-powerline-adapter aan via de netwerkkabel op de 

router en steek hem ernaast in het stopcontact. Steek de overige 

adapters in een stopcontact in de ruimtes waar je internetverbinding 

wilt creëren. De wifi-powerline-adapters kunnen tegelijkertijd 

zenden en ontvangen, waardoor de snelheid van het netwerk niet 

vertraagd wordt. 
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INSTALLEREN ICT-INFRASTRUCTUUR 
 

U-, S-, F-, S-FTP UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) is bij netwerken de standaard 

kabel om te gebruiken. Maar er zijn meerdere soorten kabels: 

• UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) 

• STP-kabel (Shielded Twisted Pair) 

• FTP-kabel (Foiled Twisted Pair) 

• S-FTP-kabel (Shielded Foiled Twisted Pair).   

 

Deze laatste drie kabels zijn de afgeschermde varianten van de UTP-

kabel. Ze worden voornamelijk gebruikt in omgevingen waarin veel 

storingsbronnen aanwezig zijn. 

 

Er zijn ook kwaliteitsverschillen tussen de verschillende kabels. 

Daarin maken ze onderscheid in data-transfer en fysieke kwaliteit. 

 

Een kwalitatief goede netwerkkabel is gemaakt van 100% koper. Er 

worden ook kabels gemaakt van mindere kwaliteit om ze 

betaalbaarder te maken, bijvoorbeeld een CCA- of CCS-kabel. 

 

• CCA-kabel maakt gebruik van draden waarbij de kern van 

aluminium gemaakt is en waar een koperlaagje om het 

aluminium heen gegoten is. 

• CCS-kabel maakt gebruik van draden waarbij de kern van staal 

gemaakt is en waar een koperlaagje om het staal heen gegoten 

is. 

• Flexibele kern-kabels hebben een kern die allemaal uit dunne 

koperen draadjes bestaat. 

• Vaste kern-kabels bestaan uit 100% koperdraad. 

 

Daarnaast is een goede data-transfer belangrijk. Data-transfer wil 

zeggen, hoeveel data de draad kan verwerken per seconde. Dit 

noem je ook wel bandbreedte. Tegenwoordig worden de volgende 

drie soorten kabels het meest gebruikt: 

• CAT5E - snelheden tot 1000 Mbit/s - 100 mHz 

• CAT6 - snelheden tot 1000 Mbit/s - 250 mHz 

• CAT6A - snelheden tot 10000 Mbit/s - 500 mHz 

 
UTP-kabel met stekker 
 

  

Vraag 

 44  Waar staat de afkorting UTP in het Nederlands voor? 

 
 

  


