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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 6 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   

P11 Meten 1 uur  

P12 Ontwerp buitenlamp maken 1 uur  

P13 Tweepolige wisselschakeling 2 uur  

P14 Buitenverlichting monteren 4 uur  

P15 Calculatie maken 1 uur  

P16 Website bouwen 6 uur  

Theorie   

Meten 30 minuten  

Spatwaterdicht materiaal 30 minuten  

Tweepolige wisselschakeling 30 minuten  

Verdeelinrichting utiliteit 30 minuten  

Websites 15 minuten  

Wensen en eisen 1 uur  

Plan en begroting 30 minuten  

Ontwerp schetsen 1 uur  

Website maken 15 minuten  

Presenteren en evalueren 30 minuten  

Extra   

Toetsen   
 



 

D&P-TOTAAL UTILITEITSINSTALLATIES (PM4) DEEL 3 

7 

 

 

Uitvoeren • Maak de meetopdracht aan volgens tekening. 

• Noteer de meetresultaten. 

 
Aan de slag! 
 

 

Meetresultaten noteren 

 Spanning (V) Ampère (A) Type multimeter Type stroomtang 

Spanningsbron  
 

   

Spanning S1  
 

  
 

 
 

Spanning E1  
 

  
 

 
 

Stroom E1-S2    
 

 
 

 

 

Afronden • Ruim je werkplek en meetgereedschap op. 

• Laat de docent de meetresultaten controleren. 
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P14 BUITENVERLICHTING MONTEREN EN AANSLUITEN 

 

Opdracht 14 In deze opdracht ga je een elektrotechnische schakeling aanleggen 

van een tweepolige wisselschakeling en een schemerschakelaar voor 

de verlichting in een carport. 

 
Lees de theorie Spatwaterdicht 

materiaal en Tweepolige- en 

wisselschakeling  
 

 

Dit heb je nodig • theorie Spatwaterdicht materiaal 

• theorie Tweepolige- en wisselschakeling 

• elektrotechnische tekening Buitenverlichting montageopdracht  

• materiaalstaat 

• gereedschappen 

• montagebord 

 
Carport 
 

 

Materiaalstaat In een materiaalstaat staan alle materialen die je nodig hebt om 

de Buitenverlichting montageopdracht uit te voeren. 

 

• Bestudeer de materiaalstaat. 

• Vul de materiaalstaat aan met de onderdelen die je van de 

docent krijgt. 

• Laat de materiaalstaat controleren door de docent. 

 

 

Omschrijving materiaal Hoeveelheid Diameter Lengte 

Schemerschakelaar 230V, opbouw 1  
 

 
 

Tl-armatuur 1 × 230V 1  
 

 
 

PCE CEE 16A wandcontactdoos 5P 380V - 400V IP67 PCE 1  
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P16 WEBSITE BOUWEN 
 

Opdracht 16 De website van het klussenbedrijf Koos Klus is ouderwets en ook de 

naam van het bedrijf is niet erg professioneel.  

 

Je gaat daarom voor Koos een nieuwe website maken en verzint een 

nieuwe naam voor het bedrijf. 

 

De website moet voldoen aan de volgende eisen: 

• De site heeft een nieuwe frisse uitstraling. 

• Je lanceert een nieuwe naam. 

• Je geeft informatie over het bedrijf. 

• Je upload het filmpje driefasemotor en de slijpmachine. 

 
Lees de theorie Website maken  

 
 

 

Wat heb je nodig?  • theorie Website maken 

• instructiefilm uit opdracht  

• toegang tot jouwweb.nl  

 

Voorbereiden • Bestudeer de theorie. 

•  Maak de verwerkingsvragen. 

 

•  Google naar websites van klussenbedrijven. 

• Maak een lijst met de verschillende kenmerken. 

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

gebruiken voor de nieuwe website. 

• Bedenk een betere naam voor KOOS KLUS. 

 

 
Bedenk een betere naam voor KOOS KLUS 
 

 

Stappenplan Stap 1 -  Woordspin maken  

 Jij gaat zelf een website maken.  Voordat je gaat beginnen met 

bouwen maak je eerst een woordspin in Word.  

 

 Hierin staan:  

•  Wensen en eisen - voor wie maak je de website en aan welke 

eisen moet de website voldoen?  

•  Wie is de doelgroep?  

 

 Stap 2 - Begroting  maken 

Een begroting is een overzicht van inkomsten en uitgaven. Je 

inkomsten zijn het geld dat je ontvangt en je uitgaven zijn het geld 

dat je gebruikt. Het verschil tussen die twee is je resultaat. Het is 

belangrijk dat je binnen het budget blijft, dus je moet niet meer geld 

uitgeven dan je hebt ontvangen.  

 

Een begroting maak je meestal in Excel. Je maakt dan twee 

kolommen. In de ene kolom zet je de inkomsten zet en in de andere 

kolom de uitgaven. Aan het einde trek je deze van elkaar af zodat je 

het verschil weet. 

 

 

 

 
Begroting 
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THEORIELESSEN UTILITEITSINSTALLATIES 

METEN 

 

Spanning meten Een goede spanningsmeting begint met een veiligheidscontrole. Om 

spanning te kunnen meten moet de installatie tenslotte onder 

spanning staan. Het is dus belangrijk altijd gebruik te maken van 

goedgekeurde en aanrakingsvrije meetsnoeren en pennen. 

 

Controleer voor een meting altijd de werking van de meter op een 

wcd waarvan zeker is dat er spanning op staat. 

 

Soms is het mogelijk om, voordat je gaat meten, de spanning van de 

installatie te halen. Pas nadat je de multimeter hebt aangesloten zet 

je weer spanning op de installatie. 

 

Een spanningsmeting gaat altijd parallel over het te meten deel van 

de installatie of de component. Je kunt het vergelijken met het 

meten van jouw lengte, de meetlat houd je naast je. 

 

 
 

Symbolen AC wisselspanning en DC 

gelijkspanning 
 

 
Spanning meten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiden meting multimeter bij gelijk- of wisselspanning 

Links zie je een stroomkringschema met eenfase 230 V, een 

schakelaar (S1) en de lamp (E1). 

 

Stap 1 

Sluit het min-meetsnoer (zwart geïsoleerde banaanstekker) aan op 

de COM-bus (common, algemeen). 

 

Stap 2 

Sluit het plus-meetsnoer (rood geïsoleerde banaanstekker) aan op 

de V/Ω.  

 

Stap 3 

Draai de stelknop de multimeter in op wisselspanning of 

gelijkspanning. De stelknop mag bij een spanningsmeting nooit op 

weerstandsmeting staan (Ω). 

 

 Stel het grootste bereik in. Als de afgelezen waarde laag is, stel je 

het bereik in waar de meting nog in past. Als je al een goede 

schatting van het meetresultaat kunt maken dan stel je de meter 

minder hoog in. 
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Onderhoud 

Als een website is gebouwd, moet hij ook goed onderhouden 

worden om te zorgen dat alles blijft werken. Als je dit onderhoud 

door iemand laat doen, moet je daar vaak voor betalen. 

 

Functionaliteit 

Hoe meer mogelijkheden een website heeft, hoe duurder het wordt. 

Als je bijvoorbeeld een webshop hebt, moet je vaak betalen voor 

een koppeling naar de banken waar je klanten kunnen afrekenen. 

Koppelingen naar social media zijn gratis. 

 

Koppelingen op je website maakt je met hyperlinks. Een hyperlink is 

een woord of een afbeelding die de gebruiker aan kan klikken. Hij 

wordt dan doorgestuurd naar een andere website of pagina. 

 

 
Opbouw url 
 

 

Domeinnaam 

Een domeinnaam is een unieke naam die jij koopt waardoor mensen 

die deze naam intypen in de browser op jouw website komen. Een 

domeinnaam is meestal niet zo duur, tussen de €2,50 en €10 per 

jaar. Let op, je hebt dan alleen een naam. Elke pagina heeft ook zijn 

eigen adres nodig. Als je WordPress, of een ander CMS, gebruikt dan 

krijg je die adressen er gratis bij. Zo'n adres heet een url. In de 

afbeelding zie je hoe een url is opgebouwd. 

 

 
Servers 
 

 

Hosting 

Als je zelf een website schrijft met code of je gebruikt manier 2, dan 

moet je ook nog hosting regelen. Dat is ruimte op internet om de 

code en de afbeeldingen op te slaan. Hoe duur de hosting is, hangt 

ervan af hoeveel ruimte jouw website nodig heeft. Hoe groter de 

website, hoe meer ruimte, hoe duurder de hosting. 

 

Je eigen computer is niet geschikt om de website te hosten omdat 

het netwerk altijd online moet zijn, anders is jouw website alleen 

online als je computer aan is en je verbonden bent met internet. Om 

een website te bouwen en in de lucht te houden heb je een server 

nodig, een netwerk buiten jouw huis dat wel altijd online is. Een 

server staat dag en nacht aan en is dag en nacht in verbinding met 

internet. 

 

Huisstijl en vormgeving Alle kosten die hiervoor staan zijn vooral heel technisch. De 

vormgeving is hier nog niet uitgebreid genoemd. Bij het maken van 

een website met een uitgebreid sjabloon in WordPress hoef je niet 

heel veel aan de vormgeving te doen. 

 

Meestal werken bedrijven niet met kant-en-klare sjablonen. Zij laten 

vaak een eigen sjabloon maken. 

 

Aan de website moet je kunnen zien van wie de site is. Het is het 

visitekaartje van het bedrijf en vaak een van de eerste manieren 

waarop iemand met een bedrijf kennismaakt. Dus het is heel 

belangrijk dat het bedrijf goed herkenbaar is. Deze herkenbaarheid 

komt door het gebruiken van een huisstijl. 

 
Huisstijl ijscoboer 
 


