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1 Twee gelijke lampjes zijn geschakeld volgens het schema hiernaast. Door ieder 

lampje loopt een stroom van 0,45 A. Hoe groot is de totale stroomsterkte? 

A 0,9 A    C 0,225 A  

B 0,45 A    D 0 A 

  

2 Hoe noemt men dit soort schakeling? (van de vraag hierboven) 

 

3 Vul het schema in: 

  KiloWattUur kWh 

  Watt  

Tijd     h 

Spanning    

  Ampère  

 

4 Drie gelijke lampjes zijn geschakeld volgens het schema hiernaast. Door ieder lampje 

gaat een stroom van 0,25 A. Hoe groot is de totale stroomsterkte? 

 A 0 A    C 0,25 A 

B 0,50 A    D 0,75 A 

 

5 Hoe noemt men dit soort schakeling?  (van de vraag hierboven) 

 

6 Wat gebeurt er met je spieren wanneer er een elektrische stroom door jouw lichaam 

loopt.  

 

7 Welke waarde geeft de meter hiernaast aan? 

 A 4,0 A 

B 0,4 A 

C 0,04 A 

D Geen van bovenstaande  

 antwoorden is juist. 

 

8 Vul in: 

a 0,170 A =  mA 

b 5 mA =  A 

c 35 W =  kW 

d 18 kW =  W 

 

9 Tijdens een practicum moet je wat aan gaan sluiten. 

a  Teken de schakeling op je blad en teken de meter (juiste 

symbool) op een goede plaats om de stroom door lamp 1 te meten.. 

b Teken ook een spanningsmeter (juiste symbool) om de 

spanning van de voeding te meten. 

 

10 Op een Pacoca-avond staat de geluidsinstallatie 2 uur aan.  

Het vermogen van deze installatie  is 3200 W.  

 a Bereken het energiegebruik van de geluidsinstallatie op deze avond. 

b Bereken de gemaakte kosten als je ervan uitgaat dat 1 kWh € 0,20 kost. 
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11 De TV heeft een vermogen van 170 W. De spanning van het lichtnet waarop de TV is 

aangesloten bedraagt 230 V. Bereken de stroomsterkte die de TV gebruikt. 

 

12 Kees en Clara hebben kapotte CV. Daarom sluiten ze twee kachels aan op dezelfde 

groep (230 V). Iedere kachel heeft een vermogen van 2000 W. De zekering in de 

meterkast is voor die groep 16 A. Bereken of de totale stroom op dat moment en vertel 

of de zekering dit aan kan. 

 

13 In elke huisinstallatie wordt  gebruik gemaakt van vier 

soorten draden. De fasedraad, de nuldraad, de 

schakeldraad en de aarddraad. Noteer in de tabel op het 

antwoordblad bij elke draad de juiste kleur. 

 

14 Zie de figuur hiernaast.  

a Wat is de kleur van draad 2? 

b Hoe noemen we draad 3?  

 

15 Leg uit hoe een aardlekschakelaar werkt. 

 

16 Wat is een kortsluiting precies. 

 

17 Soms is een apparaat dubbel geïsoleerd. 

a Teken het symbool voor dubbel geïsoleerd. 

b Leg uit wat wordt bedoeld met dubbel geïsoleerd. 

 

 18 Waartegen  beveiligd een zekering? 

 

19 Je hebt een Serieschakeling met drie lampjes en een spanningsbron. Ook is er een 

schakelaar waarmee je alle lampjes tegelijk aan en uit kunt zetten. Teken deze 

schakeling en gebruik daarbij de juiste symbolen. 

 

 

 

 

 

Naam draad Kleur 

Nuldraad  

Fasedraad  

Aarddraad  

Schakeldraad  


