
D
UTILITEITSINSTALLATIES
Deel: 1-2-3

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

Planning In deze cursus maak je in totaal 16 praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan 5 praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Tekeninglezen 1 uur  

P2 Enkelpolige schakeling 4 uur  

P3 Relais schakeling 4 uur  

P4 Relais schakeling met Klik aan-uit 1 uur  

P5 Poster maken 6 uur  

Theorielessen   

Tekeningen en schema's 30 minuten  

Wandcontactdoos 30 minuten  

Enkelpolige schakeling 30 minuten  

Relais schakeling 30 minuten  

Symbolen -  

Digitaal ontwerp 30 minuten  

Extra   

Toetsen   

 

 

 

Onderdeel 
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Stroomkringschema Opdracht stroomkringschema tekenen 

Je ziet hierna een deel van een stroomkringschema van een 

enkelpolige schakeling. 

 

Opdracht: 

• Teken het schema na. 

• Vul ontbrekende lijnen aan. 

• Je docent vertelt je op welke wijze je dit moet inleveren. 

 

 
Stroomkringschema enkelpolige schakeling 

met wcd 
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Voorbereiden Om je voor te bereiden kun je eerst eens gaan kijken op de website 

van de leverancier van klik aan klik uit. 

 

De website heet: www.klikaanklikuit.nl op deze website vind je 

onder meer uitgebreide uitleg over de volgende onderwerpen: 

• Starten met klik aan klik uit 

• Uitleg over het systeem klik aan klik uit 

• Mogelijke combinaties 

• Keuzehulp per verlichtingstype 

• Snel het juiste product 

• Ontdek smartphone & tablet bediening 

• FAQ 

 

Voor dat je gaat beginnen vraag je om instructie van de docent.  

  

    

Onderdelen KlikAan KlikUit 

 

    

Website klikaanklikuit.nl 
 

 

Stappenplan Stap 1 

Voordat je echt kan beginnen moet je zorgen dat je een account 

hebt op de site van klik uit klik aan. Deze heb je nodig om de 

onderdelen te kunnen aanmelden en daarna te programmeren. 

Waarschijnlijk is er al eerder een account aangemaakt en kun je deze 

gebruiken. 

 

Stap 2 

Installeer de app van klik-aan-klik-uit op een telefoon of tablet. 

 

Stap 3 

Doorloop de instructies op de site van KlikAan KlikUit aan 

 

 

 

Uitvoeren Voer nu de opdracht uit volgens instructies van de docent. 

 

 

Afronden • Controleer en test samen met je docent of  de opdracht goed is 

uitgevoerd. 

• Ruim je werkplek op 

 

 

 

   

https://link.dp-totaal.nl/klikaan-klikuit-website/
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P5 POSTER MAKEN 

 

Opdracht 5 Je gaat het klussenbedrijf  KOOS KLUS helpen met het verbeteren 

van het imago van het bedrijf. Daarmee hoop je ook dat er nieuwe 

en jongere medewerkers komen werken bij het bedrijf. 

 

Allereerst ga je een poster maken om het beroep Elektromonteur 

Utiliteitsinstallaties te promoten. 

 

De poster wordt in de werkplaats opgehangen. 

 

De poster geeft informatie over de volgende onderwerpen: 

• Welke werkzaamheden heeft een elektromonteur? 

• Is het een mannen- of vrouwenberoep? 

• Welke opleiding moet je volgen? 

• Bij welk bedrijven kun je gaan werken? 

• En wat ga je verdienen? 

 

Lees de theorie in het hoofdstuk  

Digitaal ontwerp 

 

 
 

 

Dit heb je nodig • theorie Digitaal ontwerp 

• A4 papier 

• potloden 

• computer met Word 

• printer of website van een printbedrijf 

 

 

Voorbereiden • Bestudeer de theorie 

• Maak de verwerkingsvragen 

 

• Google naar opleidingen mbo elektromonteur 

utiliteitsinstallaties om je te oriënteren op scholing 

• Google naar bedrijven die elektrotechnische installaties 

aanleggen voor utiliteit om je te oriënteren op het beroep 

• Maak een map aan om afbeeldingen in op te slaan die je 

misschien gaat gebruiken voor de flyer 

 

• Onder begeleiding van de docent start je een brainstormsessie 

om eerste ideeën uit te wisselen 

 
Google naar informatie om je te oriënteren 
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THEORIELESSEN UTILITEITSINSTALLATIES 

TEKENINGEN EN SCHEMA'S 

 

Stroomkringschema Schakelingen 

In een lichtinstallatie van een gebouw kom je verschillende 

schakelingen tegen: 

• enkelpolige schakeling 

• serieschakeling 

• wisselschakeling 

 

 

 

Stroomkringschema enkelpolige schakeling 

 

 

Stroomkringschema 

In een stroomkringschema, zoals hier afgebeeld, zie je de schakeling 

in een elektrotechnische installatie. Aan de bovenkant vind je een 

voedende fasedraad (L1) en aan de onderkant een nullijn (N). Als er 

een beschermingsleiding aanwezig is, dan staat die onder de N-lijn 

aangegeven als PE (protected earth). 

 

De enkelpolige schakeling  

 

In het stroomkringschema zie je een enkelpolige schakelaar die een 

lamp en een wandcontactdoos aan- en uitschakelt. Deze schakelaar 

verbreekt alleen de aanvoer van de voeding. 

 

Een enkelpolige schakeling wordt vaak toegepast in kleine ruimtes, 

zoals badkamers en kelders. Met de schakelaar bedien je één lamp 

vanaf één punt. 

 

Zwarte, blauwe, bruine en groen-gele draad 
 

Je ziet verschillende kleuren in het stroomkringschema. Elke kleur 

heeft een eigen betekenis: 

• Zwart: schakeldraad tussen schakelaar en de lamp 

• Blauw: nuldraad (N) 

• Bruin: fasedraad (L1) 

• Groen-geel: beschermingsleiding (PE) 

  

Vraag 

 1  Wat verbreekt de schakelaar S1? 
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WANDCONTACTDOOS 
 

Wcd Een wandcontactdoos, of een stopcontact, kun je overal in de 

woning plaatsen. Dit zijn punten waar je met behulp van een stekker 

elektrische apparaten aansluit. Dat kan bijvoorbeeld de radio zijn op 

een niet-geaarde wandcontactdoos of een close-in boiler op een 

geaarde wandcontactdoos. 

 

 

 

Niet-geaarde wandcontactdoos 
 

Niet-geaard 

Niet-geaarde wandcontactdozen komen voor in oudere huizen 

zonder PE (beschermingsleiding) in de elektrische installatie. In 

moderne woningen is altijd een PE in de elektrische installatie 

aanwezig. Deze beschermingsleiding voorkomt dat de stroom door 

jouw lichaam zal stromen bij een isolatiedefect. Vanwege de 

veiligheid moet je als installateur altijd voor een geaarde wcd 

kiezen. 

 

 
Geaarde wandcontactdoos 

 

 

Geaarde wandcontactdoos 

Bij nieuwe installaties is het verplicht om geaarde 

wandcontactdozen toe te passen. Dat betekent dat je alle 

aansluitpunten voor wandcontactdozen, verlichting en toestellen 

moet voorzien van een beschermingsleiding. 

 
 

Opbouw Inbouw 
 

Inbouw- en opbouwwandcontactdozen 

Een wcd kan van een inbouw- of opbouwtype zijn, net als bij een 

schakelaar. 

 

De opbouw-wcd heeft een montageplaat die je tegen een wand 

aanschroeft. 

 

De inbouw-wcd is voorzien van een inbouwdoos, een element en 

een deksel. Je plaatst hem in een wand. 

 

  

Vraag 

 6  Leg uit wat het verschil is tussen een inbouw- en opbouw-wcd. 

 

 
 

  

Vraag 

 7  Wat kan een beschermingsleiding voorkomen? 

 

 
 

 

  


