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Werkwijze 
 
Werkmap 
Je krijgt per onderwerp een werkmap zoals deze. Tevens 
krijg je wekelijks een huiswerkopdracht om te kijken of je 
de lesstof van de voorgaande les hebt begrepen. 
In deze werkmap mag je schrijven. Verder moet je de 
werkmap elke les bij je hebben. 
Ondersteunend materiaal, zoals YouTube-filmpjes en 
applets, is te vinden op de site van natuurkunde:  
http://www.rwi-natuurkunde.nl 1). 
In deze werkmap zitten: 
 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen bestrijken grotendeels stof die in de reader staat. Er zijn een 
beperkt aantal onderzoeksvragen die stof bestrijken die niet in de reader staat, maar 
die je op internet kunt vinden. Deze onderzoeksvragen zijn gemarkeerd met (i). 
De onderzoeksvragen zijn eveneens voorzien van sterren. Hoe meer sterren, hoe meer 
tijd de uitwerking van de betreffende onderzoeksvraag zal kosten. 

 Vaardighedenlijst 
De vaardighedenlijst bevat een aantal typen opdrachten die je moet kunnen uitvoeren. 
De opgaven uit de reader en de weekopdrachten bieden voldoende oefening om deze 
vaardigheden te oefenen.  

 Begrippenlijst 
De begrippenlijst bevat een reeks woorden, begrippen, vaktermen die je moet 
begrijpen en kunnen uitleggen. De onderzoeksvragen zijn zodanig dat je alle begrippen 
bent tegengekomen en hebt moeten herkennen of gebruiken. 

 Planner 
De planner bevat een lessenschema waarin alle lessen staan vermeld die beschikbaar 
zijn voor het doornemen van het betreffende onderwerp. Je dient deels zelf een 
werkplanning te maken.  
De planners zullen aan het begin van een onderwerp, dus als je een nieuwe reader 
krijgt, samen met de docent worden doorgenomen. 

 Vragenlijst 
Dit onderdeel bied je de ruimte om vragen te noteren die je tijdens de bestudering van 
de stof bent tegengekomen. Dit lijstje met vragen kan als basis dienen om in de les 
vragen te stellen.  

 Aantekeningen 
Hier kun je belangrijke opmerkingen die tijdens een les worden gemaakt noteren, zodat 
je daar beslist aan denkt als je je proefwerk gaat leren. 

 Werkbladen 
Dit onderdeel bevat een aantal werkbladen die als samenvatting voor alle grootheden 
en formules kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat je die zelf bij elkaar zoekt 
door de reader goed door te nemen. 

 Huiswerk 
Achteraan worden A4-bladen naar behoefte toegevoegd. Op deze bladen maak je je 
weekopdrachten. De weekopdrachten maak je op een A4-blaadje. Per weekopdracht 
een apart A4’tje. Dat is geen bladzijde die uit een schrift is gescheurd! 
De docent kan in elke les inzage in jouw huiswerk vragen. Als het huiswerk niet is 
bijgehouden wordt dat in magister als  “huiswerk vergeten” geregistreerd. 
 

De werkmappen van de verschillende onderwerpen moeten worden verzameld en 
bewaard.  

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/
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Leerlingen 
 Alle leerlingen werken in groepjes van twee die 

samen een onderwerp bestuderen. De 
groepssamenstelling blijft ongewijzigd voor de duur 
van één onderwerp. Elke leerling houdt zijn eigen 
werkmap bij en kan worden gevraagd zijn eigen 
werkmap ter beoordeling in te leveren. Elke leerling 
kan worden aangesproken om uitleg te geven over 
de gehele werkmap. Dus, “Dat weet ik niet, want dat 
heeft mijn partner gemaakt”, is geen excuus. 

 Aan het begin van elk onderwerp moet elk groepje een planning maken van wanneer 
wat af is. 
“Af” betekent dat je dat deel van de werkmap netjes hebt uitgewerkt. In planner staat 
wanneer bepaalde onderzoeksvragen onderzoeksvragen aan de orde zijn in verband 
met instructielessen. Je hoeft je antwoord nog niet te kunnen verdedigen, maar je moet 
de niet beantwoordde onderzoeksvragen tijdens de les navragen.  
Er is een apart onderdeel in de werkmap toegevoegd om je vragen, die je tijdens het 
bestuderen van de stof bent tegengekomen, te noteren. Deze vragen kun je dan tijdens 
de les stellen. 

 Het maken en inleveren van de opgaven in de weekopdrachten is voor iedereen 
verplicht. Als de weekopdracht niet tijdig is gemaakt, wordt dit door de docent als 
“huiswerk niet orde” in magister geregistreerd. 

 Heb je minder dan een 5,0 gescoord voor de toets dan kan jouw docent je naast het 
gebruikelijke huiswerk ook uitdrukkelijk herhaalopdrachten geven die betrekking 
hebben op de oude stof. Alleen voor vaardigheden (eenheden omrekenen, 
rekenvaardigheden enz.) is er extra materiaal. Inzicht zal moeten worden verworven op 
basis van het beschikbare materiaal zoals dat is verwerkt in de readers en de 
weektaken.  
Iedere leerling kan in de derde klas bij voldoende inzet een 5,0 of meer voor zijn of 
haar proefwerk halen. Dit is meestal alleen een kwestie van voldoende inzet, maar 
vooral ook van de manier van werken. Om het vak te kiezen moet je minstens een 6,0 
gemiddeld staan. 
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Onderzoeksvragen 
 
Elke onderzoeksvraag is voorzien van sterren.  
Hoe meer sterren hoe meer tijd de beantwoording van de 
onderzoeksvraag zal kosten. 
 
De antwoorden op onderzoeksvragen die zijn gemarkeerd met (i) 
kunnen worden gevonden op internet. Alle andere antwoorden 
kunnen worden gevonden in de reader of de weekopdrachten. 
 
1. Wat is een elektrische stroom? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat stroomt er eigenlijk? 
 Welke grootheid wordt gebruikt om aan te geven hoeveel er stroomt? 
 In welke eenheid wordt die grootheid uitgedrukt? 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 In welke richting stroomt de stroom in een stroomkring? 

2. Wat is spanning? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat geeft die grootheid weer? 
 In welke eenheid wordt deze grootheid uitgedrukt? 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 

3. Wat wordt bedoeld met serie en parallel schakelen? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe gedraagt de stroomsterkte zich? Wanneer verdeelt deze zich en wanneer niet? 
 Bij welk type schakeling staan de spanningsverbruikers in dezelfde stroomkring en 

bij welk type staan deze in verschillende stroomkringen? 
4. Wat is weerstand? (**) 

Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat geeft die grootheid weer? 
 In welke eenheid wordt deze grootheid uitgedrukt? 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 Welke formule wordt gebruikt om de weerstand te berekenen? 

5. Wat is vervangingsweerstand? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Hoe wordt de vervangingsweerstand berekend in het geval van serie geschakelde 

weerstanden? 
 Hoe wordt de vervangingsweerstand berekend in het geval van parallel 

geschakelde weerstanden? 
6. Wat is een variabele weerstand? (**) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is een PTC, een NTC en een LDR? 
 Wat wordt bedoeld met een ohmse weerstand? 

7. Wat is soortelijke weerstand? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat geeft die grootheid weer? 
 In welke eenheid wordt deze grootheid uitgedrukt? 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 Met welke grootheid mag je deze niet verwarren? 
 Met welke formule kun je de soortelijke weerstand omrekenen naar de eigenlijke 

weerstand? 
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Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. kunnen aangeven welke weerstanden serie dan wel parallel 

geschakeld zijn. 
2. in een schakelschema de ontbrekende spanningen, 

stroomsterktes en vermogens kunnen aanvullen. 
3. de vervangingsweerstand van een gegeven schakeling 

kunnen berekenen. 
4. de wet van Ohm kunnen toepassen in diverse schakelingen waarin één of meerdere 

weerstanden zijn opgenomen. 
5. in een schakelschema de ontbrekende spanningen, stroomsterktes, weerstanden en 

vermogens kunnen aanvullen. 
6. kunnen beredeneren wat de invloed op de schakeling is, als de temperatuur van een 

NTC of PTC wordt veranderd, of de hoeveelheid licht op een LDR wordt veranderd. 
7. rekenen met de formule voor de weerstand van een draad. 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de reader “Elektriciteit” van de tweede klas. 
Link naar reader 1) 
  

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V2/Elektriciteit.pdf
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Hoofdstuk 2: Elektriciteit 
 
Deze reader is een voortzetting van de reader over elektriciteit van vorig jaar. Dus eerst 
even een stukje herhaling. 
 
2.1 Basisgrootheden 
Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een 
verwarmingsinstallatie. 
 
Het doel van een verwarmingsinstallatie is het verwarmen van kamers in een gebouw. De 
benodigde warmte-energie wordt meestal opgewekt door middel van verbranding van 
aardgas. Het probleem daarbij is dat de plaats waar de warmte-energie wordt opgewekt 
niet de plaats is waar de warmte-energie ook daadwerkelijk nodig is. Veelal staat de 
verwarmingsketel op zolder en zijn de radiatoren door het gehele gebouw verdeeld. Op de 
een of andere manier zal de warmte-energie dus van de verwarmingsketel moeten worden 
getransporteerd naar de plaatsen waar de warmte-energie nodig is. Het probleem daarbij 
is dat warmte-energie, net als elektrische energie, niet zomaar te verplaatsen is. 
De oplossing is dat de warmte-energie wordt toegevoegd aan een transportmiddel dat wel 
gemakkelijk te verplaatsen is. In de verwarmingsketel wordt aardgas verbrand en de 
daarbij vrijkomende warmte-energie wordt aan water toegevoegd. Dit warme water is 
vervolgens met behulp van een pomp gemakkelijk via een buizenstelsel door het gehele 
gebouw naar de verschillende radiatoren te transporteren. In de radiatoren wordt de 
warmte-energie dan weer aan het water onttrokken en kan de kamer worden verwarmd. 
In een elektrische schakeling doet zich een vergelijkbaar probleem voor. De elektrische 
energie zit veelal in een spanningsbron. De energie is echter nodig bij de diverse 
spanningsverbruikers zoals lampen en andere elektrische apparatuur. Elektrische energie 
is eveneens niet zomaar te verplaatsen. Om die reden wordt ook elektrische energie 
toegevoegd aan een transportmiddel dat wel gemakkelijk te verplaatsen is. In dit geval 
wordt de elektrische energie aan elektrisch geladen deeltjes toegevoegd. Elektrisch 
geladen deeltjes kan men wel gemakkelijk laten stromen en op die manier wordt de 
elektrische energie van de spanningsbron naar de elektrische apparatuur getransporteerd. 
 
Om aan beide systemen te kunnen rekenen moet je onder andere weten hoeveel 
transportmiddel er rond stroomt en hoeveel energie een bepaalde hoeveelheid 
transportmiddel bij zich heeft. 
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2.1.1 Verwarmingsinstallatie 
In het geval van de verwarmingsinstallatie moet je 
weten hoeveel liter water er per seconde door een 
doorsnede van een buis stroomt en hoeveel 
warmte-energie er in één liter water zit.  
In nevenstaande afbeelding is dit voor een aantal 
eenvoudige situaties weergegeven. 
In de eerste situatie is er één radiator aangesloten 
op de verwarmingsketel.  
Stel er vertrekken twee liter water per seconde en 
elke liter heeft 10 J aan warmte-energie 
meegekregen van de verwarmingsketel.  
 
Welke grootheden kunnen we dan definiëren? 
 
• Het aantal liter water dat per seconde vertrekt 

noemen we de stroomsterkte (I).  
In dit geval dus I = 2 L/s. 

• Het aantal joule warmte-energie dat elke liter 
water bij zich heeft noemen we de potentiaal 
(U).  
In dit geval U = 10 J/L. 

 
In de tweede en derde situatie is weergegeven wat 
er gebeurt als er meerdere radiatoren zijn 
aangesloten. 
 
Bestudeer onderstaande uitspraken goed en stel 
vragen als je ze niet snapt! 
Voor de eerste situatie geldt: 
Ib = I1 = I2 en Ub = U1 > U2 
Voor de tweede situatie geldt: 
Ib = I1 = I2 en Ub > U1 > U2 
Voor de derde situatie geldt: 
Ib = I1 + I2 = I3 en Ub = U1 > U2 > U3 
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2.1.2 Elektrische schakelingen 
In het geval van een elektrische schakeling moet je weten 
hoeveel eenheden lading er per seconde door een doorsnede 
van een draad stromen en hoeveel elektrische energie elke 
eenheid lading bij zich heeft. Analoog aan het verhaal voor de 
verwarmingsinstallatie op de vorige bladzijde geldt hier 
hetzelfde. 
Een eenheid lading is een Coulomb, oftewel een hoeveelheid 
geladen deeltjes, net als een liter water een hoeveelheid 
watermoleculen is. 
In nevenstaande afbeelding is dit voor een aantal eenvoudige 
situaties weergegeven. 
In de eerste situatie is er één lampje aangesloten op de 
spanningsbron.  
Stel er vertrekken twee eenheden lading (2 Coulomb) per 
seconde en elke eenheid lading heeft 10 J aan elektrische 
energie meegekregen van de spanningsbron.  
 
Welke grootheden kunnen we dan definiëren? 
 
• Het aantal eenheden lading dat per seconde vertrekt 

noemen we de stroomsterkte (I).  
In dit geval dus I = 2 C/s. 

• Het aantal joule elektrische energie dat elke eenheid lading 
bij zich heeft noemen we de potentiaal (U).  
In dit geval U = 10 J/C. 

 
In de tweede en derde situatie is weergegeven wat er gebeurt 
als er meerdere lampjes zijn aangesloten. 
 
Bestudeer onderstaande uitspraken goed en stel vragen als je 
ze niet snapt! 
Voor de eerste situatie geldt: 
Ib = I1 = I2 en Ub = U1 > U2 
Voor de tweede situatie geldt: 
Ib = I1 = I2 en Ub > U1 > U2 
Voor de derde situatie geldt: 
Ib = I1 + I2 = I3 en Ub = U1 > U2 > U3 
 
Een elektrische stroomsterkte wordt echter niet uitgedrukt in C/s, maar in ampère (A).  
Er geldt: 1 A = 1 C/s. 
Tevens wordt een elektrische potentiaal niet uitgedrukt in J/C, maar in volt (V).  
Er geldt: 1 V = 1 J/C. 
 
Wat heeft de grootheid potentiaal te maken met de grootheid spanning waar je 
waarschijnlijk al eens van gehoord hebt? 
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Een spanning wordt eveneens aangegeven met een hoofdletter U en wordt eveneens 
uitgedrukt in volt. Wat is het verschil?  
De spanningsmeter meet de potentiaal vóór én achter de weerstand en geeft vervolgens 
het potentiaalverschil weer. Een spanning is dus niets anders dan een potentiaalverschil. 
In de onderbouw werken we alleen met de grootheid spanning. De grootheid potentiaal 
komt in de bovenbouw uitgebreider aan de orde. 
 
2.1.3 Definities van basisgrootheden 
 
Stroomsterkte: 
Het aantal eenheden elektrische lading dat per seconde door een doorsnede van een 
draad stroomt. 
Symbool: I   Eenheid: A (ampère)  ….. (C/s) 
 
Potentiaal: 
Het aantal joule elektrische energie dat elke eenheid elektrische lading bij zich heeft. 
Symbool: U  Eenheid: V (Volt)   ….. (J/C) 
 
Spanning: 
Het verschil in potentiaal tussen twee punten. 
Symbool: U  Eenheid: V (Volt)   ….. (J/C) 
 
 
Opgave R01: rekenen aan gemengde schakelingen 
In onderstaande afbeelding staat een tweetal schakelingen weergegeven. Er staan diverse 
spanningen en stroomsterktes vermeld. Er ontbreken er echter diverse. 
Bereken/beredeneer de ontbrekende gegevens. 
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2.2 Energieverbruik in schakelingen 
Je kent reeds twee formules die gebruikt kunnen worden om het energieverbruik in een 
elektrische schakeling te berekenen. Ook deze heb je vorig jaar bij de reader over 
elektriciteit reeds gehad. 
 
Terug naar het oorspronkelijke voorbeeld van bladzijde 8. 
• Het aantal eenheden lading dat per seconde vertrekt 

noemen we de stroomsterkte (I).  
In dit geval dus I = 2 C/s = 2 A. 

• Het aantal joule elektrische energie dat elke eenheid lading 
bij zich heeft noemen we de potentiaal (U).  
In dit geval U = 10 J/C = 10 V.” 

 
2.2.1 De grootheid vermogen 
 
Hoeveel energie verbruikt de lamp in deze schakeling per seconde? 
 
Er komen twee eenheden lading (transportmiddel) per seconde langs en elke eenheid 
lading heeft 10 J aan elektrische energie bij zich. Dat betekent dat de lamp 10∙2 = 20 J per 
seconde beschikbaar heeft. 
Het aantal joule dat een spanningsverbruiker per één seconde verbruikt, dan wel een 
spanningsbron levert, noemen we het vermogen van dat onderdeel. Het vermogen wordt 
weergegeven met een hoofdletter P en uitgedrukt in J/s, oftewel Watt (W). 
We hebben het vermogen berekend met 20 = 10∙2. 
In formulevorm P = U∙I. Daarbij moet de spanning U in volt en de stroomsterkte I in 
ampère, alleen dan komt het vermogen in watt uit. 
 
2.2.2 De grootheid energie 
 
Hoeveel energie verbruikt de lamp in totaal? 
 
Als de gloeilamp bijvoorbeeld 15 minuten brandt met een vermogen van 20 W, dan 
betekent dat, dat de lamp elke seconde 20 J verbruikt en wel 900 seconden lang. De lamp 
verbruikt dus 18000 J aan elektrische energie in 15 minuten. 
Dit hebben we berekend met 18000 = 20∙900. 
In formulevorm E = P∙t. 
Deze formule heeft twee mogelijkheden wat betreft eenheden. 
Oftewel je kiest voor het vermogen in watt en de tijd in seconde, dan komt de energie in 
joule uit. 
Of je kiest voor het vermogen in kilowatt en de tijd in uur, dan komt de energie in 
kilowattuur uit. 
Dus  E = P∙t     met     J = W∙s      of       E = P∙t     met     kWh = kW∙h 
 
Joule en kilowattuur zijn twee eenheden die voor de grootheid energie worden gebruikt. 
 
Daarbij geldt:  1 kWh = 1 ∙ k ∙ W ∙ h = 1 ∙ 1000 ∙ J

s
∙ 3600 ∙ s = 3600000 J 

Dus    1 kWh = 3600000 J 
 
  

Ub = 10 V 
Ib = 2 A 
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Alles wat tot op dit punt is besproken heb je vorig jaar al eens gehad.  
Er mist echter nog een formule. Dat is de uitbreiding voor dit jaar. 
 
Wat bepaalt hoeveel spanning het kost om een zekere stroomsterkte door een lamp te 
sturen? 
 
 
2.3 De wet van Ohm en de grootheid weerstand 
 
De wet die dit beschrijft heet de wet van Ohm. Deze luidt: 
 

U = I · R 
 
Hierin is:  
• U de spanning over de lamp in volt (V); 
• I de stroomsterkte door de lamp in ampère (A); 
• R de weerstand van de lamp in ohm (Ω). 

 
De weerstand van een lamp is een maat voor de tegenwerking die een lamp levert om er 
een stroomsterkte door te sturen. Hoe meer tegenwerking de lamp levert, hoe groter de 
weerstand. De grootheid weerstand betekent dus vrij letterlijk wat de naam zegt. 
Je kunt de wet van Ohm dan ook zien als een formule om de energiekosten uit te rekenen 
om een elektrische stroom door een lamp te sturen. Er staat niets anders dan: 
Om een stroomsterkte I door een weerstand R te sturen kost je dat U volt. 
Meer tegenwerking (grotere R), kost meer spanning (U). 
Meer stroom door de weerstand (grotere I), kost meer spanning (U) 
 
Overigens beperkt de wet zich niet tot lampen. Alle dingen die spanning verbruiken, als er 
een stroom doorheen gaat, hebben een weerstand. Dus ook een koelkast, een 
luidspreker, een elektromotor enz. Al deze spanningsverbruikers mag je dus betitelen als 
weerstanden. 
De grootheid weerstand wordt weergegeven met een hoofdletter R en uitgedrukt in de 
eenheid ohm. De eenheid ohm wordt weergegeven met een Griekse letter omega Ω. 
Het symbool voor een weerstand een eenvoudige rechthoek. Speciale 
weerstanden zoals een lamp, een luidspreker, een elektromotor enz. 
hebben hun eigen symbool, maar de rechthoek is het algemene 
symbool. 
Waarschuwing voor de slordige bliksems onder ons: Een rechthoek 
met een streep erdoor is het symbool voor een zekering. Dus als je 
een weerstand vergeet te tekenen, kun je die niet zomaar over de 
draad tekenen. Het is dan ook aan te raden schakelingen met potlood te tekenen. 
 
Hoe kun je de wet van Ohm toepassen als er meerdere weerstanden in een schakeling 
serie of parallel zijn geschakeld? 
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2.4 Vervangingsweerstand 
Bij de wet van Ohm moet je altijd goed kijken dat je de 
drie grootheden neemt die bij elkaar horen. Dus de 
stroomsterkte door een bepaalde weerstand, de 
spanning over diezelfde weerstand en de 
weerstandswaarde van diezelfde weerstand. 
Stel alle weerstandswaarden van de weerstanden zijn 
bekend en de spanning van de spanningsbron is 
gegeven.  
Je weet dus hoeveel energie er ter beschikking staat en 
je weet hoeveel tegenwerking elke individuele 
weerstand biedt.  
 
Hoe bereken je nu hoeveel stroomsterkte de 
spanningsbron door de schakeling kan sturen? 
 
Daarvoor is de grootheid 
vervangingsweerstand nodig. 
De vervangingsweerstand (Rv) is 
die weerstandswaarde die 
weerstand Rv moet hebben om 
alle andere weerstanden te 
vervangen en wel zonder dat de 
spanningsbron het verschil 
merkt. 
Dus, hoe groot moet Rv zijn 
zodat nevenstaande twee 
schakelingen voor de 
spanningsbron gelijk zijn? 
 
Je hebt vorig jaar geleerd dat weerstanden serie of parallel in een schakeling kunnen 
worden opgenomen. Voor deze twee situaties zijn optelregels afgeleid. 
Voor weerstanden die serie geschakeld zijn geldt: 
 

Rv  = R1 + R2 + R3 + … 
 
Voor weerstanden die parallel geschakeld zijn geldt: 
 

1
Rv

=
1

R1
+

1
R2

+
1

R3
+ ⋯ 

 
Om vervangingsweerstanden te kunnen berekenen, moet je dus goed weten welke 
weerstanden serie en welke weerstanden parallel staan. Onderstaande opgave heb je 
vorig jaar al eens gemaakt in de reader over elektriciteit. 
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Opgave R02: wat staat serie en wat staat parallel? 
In nevenstaande schakeling staan 7 lampen in een 
schakeling. De lampen staan serie, parallel, of geen van 
beide met één ander lampje. 
a) Geef aan welke twee lampjes serie staan. 

Er kunnen meerdere paren zijn. 
b) Geef aan welke twee lampjes parallel staan. 

Er kunnen meerdere paren zijn. 
 
Stel vragen als je deze opgave niet snapt, want dit is de 
voorkennis om opgave R04 en R05 te kunnen maken! 
 
 
 
 
 
Opgave R03: rekenen met de vervangingsweerstand voor parallelschakelingen 
De regel voor de vervangingsweerstand voor drie parallel geschakelde weerstanden luidt:  

 
1

Rv
=

1
R1

+
1

R2
+

1
R3

 

 
Het rekenwerk dat hierbij komt kijken lijkt op het rekenwerk dat je bij de lenzenformule 
voor het eerst bent tegengekomen. 
Bereken steeds het ontbrekende getal. 
a) Gegeven R1 = 20 Ω, R2 = 20 Ω en R3 = 10 Ω. 
b) Gegeven Rv = 20 Ω, R1 = 40 Ω en R2 = 60 Ω. 
c) Gegeven Rv = 20 Ω, R2 = 30 Ω en R3 = 70 Ω. 
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Opgave R04: vervangingsweerstand 
In onderstaande schakelingen staan meerdere weerstanden serie of parallel geschakeld. 
Bereken voor elke schakeling de vervangingsweerstand. 

 
Stel vragen als je deze opgave niet snapt, want dit is de voorkennis om opgave R05 te 
kunnen maken! 
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Opgave R05: wet van Ohm 
I   Zie nevenstaande schakeling.  
a) Bereken de bronstroomsterkte Ib. 
b) Bereken de spanning over weerstand R2. 
 
 
 
 
 
 
 
II  Zie nevenstaande schakeling. 
a) Bereken de vervangingsweestand RV. 
b) Bereken de weerstandswaarde van 

R4. 
 
 
 
 
 
 
III  Zie nevenstaande schakeling. 
De spanning over weerstand R1 bedraagt 
4,0 V en de spanning over weerstand R2 
bedraagt eveneens 4,0 V. 
a) Bereken de weerstandswaarde van R3. 
b) Bereken de bronspanning Ub. 
 
 
 
IV  Zie nevenstaande schakeling. 
a) Bereken de vervangingsweestand RV. 
b) Bereken de spanning over weerstand R4. 
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De eerste van onderstaande opgaven ken je nog van vorig jaar. De tweede opgave is een 
variant van dit type opgave. In de tweede opgave wordt gebruik gemaakt van U=I∙R  
i.p.v. P=U∙I. 
 
Opgave R06: stroomkringen doorrekenen I 
Vul de ontbrekende gegevens in. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave R07: stroomkringen doorrekenen II 
Vul de ontbrekende gegevens in.  



 
17/33 Elektriciteit 

R.H.M. Willems 

2.5 Variabele weerstanden 
 
Een ohmse weerstand is een weerstand waarvan de weerstandswaarde constant is. Voor 
veel weerstanden geldt dit echter niet. Soms is de weerstandswaarde niet constant 
vanwege materiaaleigenschappen van het materiaal waarvan de weerstand is gemaakt.  
 
2.5.1 PTC 
Een PTC-weerstand is een weerstand waarvan de weerstandwaarde 
toeneemt naarmate de temperatuur van de weerstand toeneemt. Dit 
komt doordat de atomen van de weerstand heftiger gaan trillen als de 
temperatuur toeneemt, waardoor de kans dat elektronen (als ze door 
de weerstand stromen) met de atomen botsen toeneemt.  
PTC staat dan ook voor Positieve Temperatuur Coëfficiënt. Oftewel als ΔT positief is, dan 
is ΔR eveneens positief. 
 
2.5.2 NTC 
Een NTC-weerstand is een weerstand waarvan de weerstandwaarde 
afneemt naarmate de temperatuur van de weerstand toeneemt. Dit 
komt doordat er meer geleidingselektronen beschikbaar komen als de 
temperatuur toeneemt. In dit type weerstanden botsen de elektronen 
ook vaker met de atomen doordat deze heftiger trillen, maar het effect dat er meer 
geleidingselektronen beschikbaar komen wint. Het netto effect is dan een afname van de 
weerstandswaarde.  
NTC staat dan ook voor Negatieve Temperatuur Coëfficiënt. Oftewel als ΔT positief is, dan 
is ΔR negatief. 
 
2.5.3 LDR 
Een LDR is een weerstand waarvan de weerstandwaarde afneemt 
naarmate er meer licht op valt. Dit komt doordat er meer 
geleidingselektronen beschikbaar komen naarmate er meer licht op het 
materiaal van dit type weerstand valt.  
LDR staat dan ook voor Light Dependent Resistor.  
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Opgave R08: frituurpan 
De temperatuur van de olie in 
een frituurpan wordt gemeten 
met een NTC. In nevenstaande 
afbeelding is de gebruikte 
schakeling getekend.  De 
spanningsbron levert een 
constante spanning van 6,0 V.  
In onderstaand diagram zie je 
hoe de weerstandswaarde van de NTC afhangt van 
de temperatuur. 
 

a) Bepaal de weerstand van de NTC heeft bij een temperatuur van 150 °C.  
b) Bereken hoe groot de vervangingsweerstand van de schakeling bij een temperatuur 

van 150 °C.  
c) Bereken hoeveel mA er door de batterij loopt bij een temperatuur van 150 °C. 
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2.6 Weerstand van een draad en de grootheid soortelijke weerstand 
 
Welk materiaal geleidt het beste koper of ijzer? 
 
Om deze vraag te beantwoorden moet je eerlijk vergelijken. Deze 
vraag is te vergelijken met de vraag van vorig jaar:  
Wat is zwaarder goud of piepschuim? 
Je moest gelijke volumes vergelijken.  
Hoe gaat dat bij draden? 
 
 
 
Je meet de weerstand van een 
draad met hele specifieke 
afmetingen, namelijk een draad 
met een lengte van 1,0 m en een 
doorsnede van 1,0 m2. 
De weerstand van zo’n draad 
wordt de soortelijke weerstand 
genoemd en is een stofeigenschap 
die aangeeft hoe goed een stof 
een elektrische stroom geleidt. De 
soortelijke weerstand wordt 
weergegeven met de Griekse 
letter ρ (rho) en uitgedrukt in de 
eenheid Ωm. 
In nevenstaande tabel staat voor een aantal 
stoffen de soortelijke weerstand weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de praktijk heb je natuurlijk geen draad van precies die standaardafmetingen, dus is er 
een formule nodig om soortelijke weerstand om te rekenen naar de eigenlijke weerstand. 
De weerstand van een draad voldoet aan de formule:  
 

R =ρ
ℓ
A

 
 

Hierin is R de weerstand van de draad in Ω, ℓ de lengte van de draad in m,  
A de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de draad in m2  
en ρ de soortelijke weerstand van het materiaal waarvan de draad gemaakt is in Ωm. 
 

Je ziet dat als de draad langer is, de weerstand toeneemt en als de draad dikker is, de 
weerstand afneemt. Dat zou precies moeten zijn zoals je dat je dat verwacht. 
 
Let op! 
Verwissel de ρ in deze formule niet met de ρ voor dichtheid in de formule m = ρ∙V.  

materiaal 
soortelijke weerstand 

(Ωm = Ω∙m
2

m
) 

zilver 16∙10-9 
koper 17∙10-9 
goud 22∙10-9 
wolfraam 55∙10-9 
constantaan 0,45∙10-6 
roestvrij staal 0,72∙10-6 
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Opgave R09: rekenen met de formule voor de weerstand van een draad 
De weerstand van een draad voldoet aan de formule:  
 

R =ρ
ℓ
A

 
 

De oppervlakte (A) van de dwarsdoorsnede van een draad wordt gegeven door  
 

A = π ∙ r2 
 
Alle grootheden moeten in hun standaardeenheden worden ingevuld. 
a) Gegeven ρ = 17∙10-9 Ωm, ℓ = 180 cm en A = 5,2∙10-8 m2. 

Bereken R. 
b) Gegeven Rv = 2,5 Ω, ρ = 45∙10-6 Ωm en A = 3,8∙10-7 m2. 

Bereken ℓ. 
c) Gegeven Rv = 2,5 Ω, ρ = 17∙10-9 Ωm en r = 0,051 mm. 

Bereken ℓ. 
d) Gegeven Rv = 3,1 Ω, ρ = 15∙10-5 Ωm en ℓ = 2,5 m. 

Bereken r. 
 
 
Opgave R10: bepaal de lengte van de kabel 
Meneer Smeets heeft voor een bepaald practicum 20 m van een 
bepaalde koperdraad nodig. Hij wil weten hoeveel meter nog op de 
rol zitten en sluit de uiteinden van de draad op 12 V aan. Hij meet 
de volgende gegevens: De stroommeter geeft 245 mA aan en de 
diameter van de draad is 0,080 mm. 
Laat met een berekening zien of meneer Smeets nog genoeg draad 
op de rol heeft zitten. 
 
 
Opgave R11: gloeidraad 
De opgerolde gloeidraad (wolfraam) van een 
halogeenlampje is 78 cm lang. De draad gloeit op een 
spanning van 5,0 V en er gaat een stroomsterkte 
doorheen van 0,9195 A.  
Bereken de diameter van de gloeidraad. 
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Vooruitblik 
 
In de vierde klas komt dit onderwerp terug en wordt 
verdiept. Dit onderwerp eindigt dan met een project 
“Elektriciteit in huis”. Dat is een drie weken durend 
project waarin je in een groepje alles gaat uitzoeken 
met betrekking tot elektriciteit in huis. Gedurende dit 
project zul je dan een bezoek brengen aan CIVIL en 
daar een praktijkopdracht uitvoeren. Daarnaast zul je op 
school een modelhuis van bedrading moeten voorzien, 
zodat alles werkt en wel volgens de daarvoor geldende 
regels. 
Maar eerst gaan we in de eerstvolgende reader over “elektrische energie” al iets concreter 
met dit onderwerp aan de slag. 
 
 
Profielkeuze 

  

- hartslagmeting ECG 
- hersenactiviteit EEG 

elektronica 
- sensoren 
- computers 
- tv 
- computers 

elektrische energie 
- opwekking 
- transport 
- opslag 

sterrenkunde 

- elektromotoren 
- machine

 

    
   

- bioreactoren 
- waterzuivering 
- bewaking van ecosystemen 



 
22/33 Elektriciteit 

R.H.M. Willems 

Begrippenkennis 
 
De betekenis van onderstaande woorden, begrippen en 
afkortingen moet je kunnen uitleggen in woorden of met behulp 
van een tekening met toelichting: 
 
Van vorig jaar: 
1. stroomsterkte 
2. stroomkring  
3. geleider 
4. isolator 
5. spanning 
6. spanningsbron 
7. netspanning 
8. spanningsverbruiker 
9. energieverbruik 
10. vermogen 
11. serieschakeling 
12. parallelschakeling 
13. schakelschema 
14. ampère 
15. volt 
16. watt 
17. kilowattuur 
 
 
Nieuw voor dit jaar: 
18. PTC 
19. NTC 
20. LDR 
21. vervangingsweerstand 
22. soortelijke weerstand 
 
Het woord doorsnede is dubbel in gebruik en betekent in beide gevallen iets anders. 
Wat bedoeld wordt, is alleen te herkennen aan de eenheid.  
23. doorsnede in de betekenis van oppervlakte van een dwarsdoorsnede 
24. doorsnede in de betekenis van diameter. 
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Planner 

 
 

Week 
nr. Weekactiviteit Afgesproken 

Huiswerk les 1 
Afgesproken 

Huiswerk les 2 
Afgesproken 

Huiswerk les 3 
 

44 
 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1 t/m 3 
- vaardigheden 1 en 2 

Weektaak maken en alle behandelde 
theorie leren. 
Deze weektaak is de afronding van de 
vorige reader. 

  

 
45 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 t/m 5 
- vaardigheden 3 en 4 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 44. 

 De weektaak afronden 

 
46 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 t/m 5 
- vaardigheden 3 t/m 5 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 45. 

 De weektaak afronden 

 
47 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvraag 6 
- vaardigheid 6 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 46. 

 De weektaak afronden 

 
48 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvraag 7 
- vaardigheid 7 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 47. 

 De weektaak afronden 

 
49 

Alle onderdelen van de werkmap 
afronden. 
In jouw werkmap moeten alle 
onderzoeksvragen worden 
beantwoord. 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 48. 

 De weektaak afronden 

Bedenk dat je weektaak altijd de stof van de voorgaande week toetst, dus zorg dat je die geleerd hebt. 

Het proefwerk voor dit onderwerp is dan in week 51. 
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Vragenlijst 
  



 

 
25/33 Elektriciteit 

R.H.M. Willems 

Aantekeningen 
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Werkbladen 
 

Begrippen 

Toelichting: 
 

Deze enkele van de begrippen die je in de toets kunt verwachten. Je 
zult deze tijdens de lessen moeten invullen en je moet ze kennen en 
kunnen toepassen tijdens de toets. Voor een volledige lijst zie blz. 22. 

 
Begrip Definitie 

Weerstand 
 
weerstand 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
ohmse weerstand 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
soortelijke 
weerstand 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Energieverbruik 
 
vermogen 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

totaal 
energieverbruik 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Speciale weerstanden 
 
PTC 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
NTC 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
LDR 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Formules 

Toelichting: 
 

Deze formules kun je in de toets verwachten. Je zult deze tijdens de 
lessen moeten aanvullen en je moet ze kunnen toepassen en uit je 
hoofd kennen tijdens de toets. 

 
Energieverbruik 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van het vermogen. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Energieverbruik 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van het totale energieverbruik. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Wet van ohm 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van de spanning die het kost om 

een stroomsterkte I door een weerstand R te sturen. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Weerstand van een draad 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van de weerstand van een draad. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
 
Vervangingsweerstand 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van de vervangingsweerstand 

voor serie geschakelde weerstanden. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Vervangingsweerstand 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van de vervangingsweerstand 

voor parallel geschakelde weerstanden. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Practica 
 
 

Wet van ohm 

 
Deel 1: het I,U-diagram van een lampje 
 
Inleiding: 
De gloeidraad van een lampje heeft een variabele weerstand. Deze hangt af van de 
temperatuur van de gloeidraad.  
 
Doel: 
Je gaat het (I,U)-diagram van een gloeilampje opmeten 
en je onderzoekt hoe constant zijn weerstand is. 
 
Benogdheden 
• Voedingskastje 
• 5 snoeren 
• Spanningsmeter 
• Stroommeter 
• Lampje  

 
 
Uitvoeren en uitwerken deel 1: 
Let op! Gebruik de losse spanningsmeter om de juiste spanning in te stellen. De 
spanningsmeter die in het voedingskastje is ingebouwd, is voor deze proef te 
onnauwkeurig. 
 
Schakel de stroommeter (Ampèremeter) altijd in serie met de schakeling! 
Schakel de spanningsmeter (Voltmeter) altijd parallel over de schakeling! 
 
• Maak de schakeling zoals afgebeeld. Zet het voedingskastje nog niet aan. 
• Zorg dat de “Voltage”-knop geheel linksom is gedraaid (tegen de klok in) (0 Volt). 
• Zet het voedingskastje aan. 
• Zorg dat de “Current”-knop geheel rechtsom is gedraaid (met de klok mee) (handvast). 
• Maak de spanning steeds 1,0 V hoger en lees de bijbehorende stroomsterkte door de 

weerstand af. Ga hiermee door tot de spanning 10 V is.  
• Noteer de gegevens in de tabel op de volgende bladzijde. 
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Spanning (V) Stroomsterkte (A) Weerstand (Ω) 
0 0  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

  
1. Verwerk je meetresultaten tot een grafiek (een (I,U)-diagram). 

Let goed op wat je nu horizontaal moet zetten. 
2. Wat kun je zeggen over het verband tussen de spanning over en de stroom door het 

lampje? 
3. Bereken hoe groot de weerstand van het gloeilampje bij elke meting was.  

Noteer de uitkomst in de 3e kolom van de tabel. 
4. Wat valt je op als je de weerstandswaarden met elkaar vergelijkt? 
5. Teken een (R,U)-diagram. 

Let wederom goed op wat je nu horizontaal moet zetten. 
6. Welke waarde heeft de weerstand van het lampje bij 0 Volt? 
7. Verklaar in je eigen woorden wat er met de weerstand van een draad gebeurt als deze 

in temperatuur stijgt.  
 
Deel 2: het (I,U)-diagram van een weerstandsdraad. 
 
Inleiding: 
Een metalen draad heeft een weerstand. Je kunt deze eigenschap van de draad 
onderzoeken door een (I,U)-diagram op te meten. 
 
Doel: 
Je gaat het (I,U)-diagram van een weerstandsdraad 
opmeten en je onderzoekt hoe constant zijn weerstand is. 
 
Benodigdheden: 
• Voedingskastje 
• 5 snoeren 
• Spanningsmeter 
• Stroommeter 
• Weerstanddraad  
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Uitvoeren en uitwerken deel 2: 
Let op! Gebruik de losse spanningsmeter om de juiste spanning in te stellen. De 
spanningsmeter die in het voedingskastje is ingebouwd, is voor deze proef te 
onnauwkeurig. 
 
Schakel de stroommeter (Ampèremeter) altijd in serie met de schakeling! 
Schakel de spanningsmeter (Voltmeter) altijd parallel over de schakeling! 
 
• Maak de schakeling zoals afgebeeld. Zet het voedingskastje nog niet aan. 
• Zorg dat de “Voltage”-knop geheel linksom is gedraaid (tegen de klok in) (0 Volt). 
• Zet het voedingskastje aan. 
• Zorg dat de “Current”-knop geheel rechtsom is gedraaid (met de klok mee) (handvast). 
• Maak de spanning steeds 1,0 V hoger en lees de bijbehorende stroomsterkte door de 

weerstand af. Ga hiermee door tot de spanning 10 V is.  
• Noteer de gegevens in de onderstaande tabel. 

 
Spanning (V) Stroomsterkte (A) Weerstand (Ω) 

0 0  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

  
1. Verwerk je meetresultaten tot een grafiek (een (I,U)-diagram). 
2. Wat kun je zeggen over het verband tussen de spanning over en de stroom door de 

draad? 
3. Bereken hoe groot de weerstand van de draad bij elke meting was.  

Noteer de uitkomst in de 3e kolom van de tabel. 
4. Wat valt je op als je de weerstandswaarden met elkaar vergelijkt? 
5. Had je de conclusie van 4 ook al uit het diagram kunnen trekken?  

Licht je antwoord toe.  
 
 
Maak van dit practicum een verslag. Houd je daarbij aan de richtlijnen voor het schrijven 
van een verslag voor het vak natuurkunde. 
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