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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. Hoe wordt de warmte-energie uit fossiele brandstoffen of 

kernenergie omgezet in elektrische energie? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is/doet een warmtewisselaar? 
 Wat is/doet een turbine? 
 Wat is/doet een generator? 
 Wat is/doet een condensor? 
 Waarom is een koeltoren nodig? 

2. Hoe ontstaat een elektrische spanning in een generator? (**) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe heet de spanning die een generator produceert? 
 Welke twee onderdelen zijn minimaal nodig om een generator te laten werken? 

3. Hoe wordt elektrische energie van de centrale naar het stopcontact thuis 
getransporteerd? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Waarom wordt elektrische energie bij onder hoge spanning getransporteerd? 
 Waarom is de term hoogspanningsleiding eigenlijk een verkeerde naam? 

4. Wat doet een transformator? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool waarmee een transformator schematisch wordt weergegeven in 

een schakelingschema? 
 Wat is de functie van de ijzerkern in een transformator? 
 Werkt een transformator ook met gelijkspanning? 
 Wat is de voorwaarde om een transformator “ideaal” te mogen noemen? 

5. Wat wordt bedoeld met een effectieve waarde? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het verschil tussen een wisselspanning en een gelijkspanning? 
 Wat is het verband tussen de maximale waarde van een spanning of stroomsterkte 

en de effectieve waarde van die spanning of stroomsterkte? 
 Wat wordt, bij gebruik van wisselspanning, ingevuld in de formules U=I∙R en P=U∙I, 

de maximale waarde of de effectieve waarde? 
6. Hoe werkt een huisinstallatie? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Welke kleuren draden worden er gebruikt en wat geeft de kleur aan? 
 Welke beveiligingen zijn er in een huisinstallatie? 
 Wat is een groep? 

7. Wat doet een aardlekschakelaar? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat controleert een aardlekschakelaar? 
 Hoe reageert een aardlekschakelaar als deze geactiveerd wordt? 
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8. Wat doet een zekeringsautomaat? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Waarop reageert een zekeringsautomaat? 
 Hoe reageert een zekeringsautomaat als deze geactiveerd wordt? 



 
6/32 Elektrische energie 

R.H.M. Willems 

Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. kunnen uitleggen hoe een elektriciteitscentrale warmte-

energie uit een energiebron omzet in elektrische energie. 
2. kunnen uitleggen hoe een generator een inductiespanning 

opwekt. 
3. de transportketen van elektrische energie van de centrale 

naar het stopcontact thuis kunnen beschrijven. 
4. de functie van een transformator kunnen uitleggen. 
5. kunnen rekenen met de transformatorvergelijking. 
6. kunnen rekenen met de formules P=U∙I en E=P∙t. 
7. de effectieve waarde en de maximale waarde van een spanning of stroomsterkte in 

elkaar kunnen omrekenen. 
8. kunnen uitleggen of de verschillende elementen (zekeringsautomaten, stopcontacten, 

lichtpunten enz.) in een huisinstallatie serie of parallel staan. 
9. de bedrading van een huisinstallatie kunnen tekenen in een schakelschema en wel 

met gebruik van de juiste kleuren. 
10. kunnen uitleggen welke beveiligingen er in een huisinstallatie zijn aangebracht en hoe 

deze werken. 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de reader “Elektriciteit” van de derde klas. 
Link naar reader 1) 
  

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Elektriciteit.pdf
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Hoofdstuk 3: Elektrische energie 
 
In de reader over elektriciteit hebben we, 
zowel dit jaar als vorig jaar, gezien dat de 
elektrische energie niet daar aanwezig is 
waar deze ook daadwerkelijk nodig is. Er is 
een transportketen, een zogenaamde 
stroomkring, nodig om de elektrische 
energie van de bron naar de verbruiker te 
transporteren. Zie nevenstaande afbeelding. 
Dit probleem speelt ook op grotere schaal. 
De spanningsbron in nevenstaande 
afbeelding is op zijn beurt namelijk 
aangesloten op een stopcontact. De 
elektrische energie die daaruit komt, komt ook ergens vandaan. Uiteindelijk komt de 
elektrische energie van een elektriciteitscentrale. In de elektriciteitscentrale wordt een 
andere vorm van energie omgezet in elektrische energie. In deze reader wordt de hele 
keten van elektriciteitscentrale tot aan het stopcontact nader bekeken. 
 
3.1 Productie van elektrische energie 
Zoals bekend kan elektrische energie niet uit het niets worden gemaakt. Een andere vorm 
van energie moet worden omgezet in elektrische energie. Helaas gaat dat altijd gepaard 
met een zeker verlies. 
Er zijn vele soorten energie die kunnen worden omgezet in elektrische energie. Je hebt de 
chemische energie in fossiele brandstoffen en biomassa, maar ook de bewegingsenergie 
in wind en water. De omzetting van deze vormen van energie naar elektrische energie ziet 
er in al die gevallen hetzelfde uit.  
Schematisch ziet dat eruit als weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Al die vormen van omzetting maken gebruik van een turbine en een generator. De turbine 
is niets anders dan een soort schoepenrad dat door gas onder druk, of wind of water in 
draaiing wordt gebracht. De draai-as van de turbine is dan verbonden met de as van een 
generator. De generator is niets anders dan een grote dynamo die deze draaibeweging 
omzet in elektrische energie. Daarover zo meteen meer. 
Niet alle omzettingen werken op deze manier. De omzetting van zonne-energie in 
elektrische energie maakt bijvoorbeeld geen gebruik van een turbine met een generator. 
Maar energiecentrales doen dat vrijwel allemaal. Daar gaan we nu eens wat preciezer 
naar kijken.  
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3.1.1 Elektriciteitscentrale 
In onderstaande afbeelding staat een kerncentrale schematisch weergegeven.  
 

 
A primaire waterkringloop 
B secundaire waterkringloop 
C tertiaire waterkringloop 
 

1 Reactor 10 Hogedrukturbine 19 Opname koelwater 
2 Splijtstofstaven 11 Lagedrukturbine 20 Koud koelwater 
3 Regelstaven 12 Condensor 21 Opgewarmd koelwater 
4 Drukregelvat 13 Voedingspomp 22 Koeltoren 
5 Stoomgenerator 14 Generator 23 Opwaartse luchtstroom 
6 Primaire pomp 15 Bekrachtigde generator 24 Waterdamp 
7 Voedingswater primaire kringloop 16 Transformator 25 Lozing koelwater 
8 Voedingswater secundaire kringloop 17 Hoogspanningslijn 26 Warmtewisselaar 
9 Stoom secundaire kringloop 18 Extern milieu   

 
Het water in de primaire waterkringloop wordt verwarmd door de energie die vrijkomt bij de 
kernsplijting (2).  
In de warmtewisselaar (26) wordt de warmte van de primaire waterkringloop overgedragen 
op de secundaire waterkringloop. In de stoomgenerator (5) wordt die warmte gebruikt om 
van vloeibaar water stoom onder hoge druk te maken. Deze stoom drijft een turbine (10 + 
11) aan. De turbine drijft op zijn beurt een generator (14) aan die de stroom opwekt. De 
stoom, die uit de turbine komt, wordt in de condensor (12) weer vloeibaar gemaakt.  
In de tertiaire waterkringloop wordt pas gebruik gemaakt van water uit het externe milieu 
(18) van de reactor. Dit water is vaak afkomstig van een rivier of meer en wordt benut om 
de condensor te koelen. Het water dat uit de condensor komt is vervolgens echter te warm 
om rechtstreeks in het externe milieu te worden geloosd, zodat er een koeltoren wordt 
gebruikt om het water uit de tertiaire waterkringloop eerst te koelen voordat het wordt 
geloosd. 
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De beschrijving van de kerncentrale op de vorige bladzijde verschilt heel weinig van de 
beschrijving voor een centrale die gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Wat deze 
centrales allemaal doen, is vloeibaar water omzetten in stoom onder hoge druk. Het 
verschil zit hem in de manier waarop het water wordt verwarmd. Bij een kerncentrale 
gebeurt dat met kernenergie en bij centrales met fossiele brandstoffen met de chemische 
energie in de fossiele brandstoffen. Wat daarna komt is in alle gevallen gelijk. 
De stoom onder hoge druk drijft een turbine aan, de turbine drijft een generator aan en die 
wekt uiteindelijk de elektriciteit op. 
 
 
Turbine 
In nevenstaande afbeelding is een 
turbine weergegeven. Je kunt zien 
dat de stoom, die onder hoge druk 
staat, tegen een schoepenrad 
blaast. De as van het schoepenrad 
is verbonden met een generator. 
 
 
 
Generator 
In nevenstaande afbeelding is een 
generator weergegeven. Je kunt 
zien dat de as van de turbine 
doorloopt in de generator. De 
draaibeweging van de turbine 
wordt in de generator gebruikt om 
elektriciteit op te wekken. Dat gaat 
door middel van magnetische 
inductie. 
 
In een generator zit een spoel die beweegt ten 
opzichte van een magneetveld.  Zie 
nevenstaande afbeelding.  
Een spoel is niets anders dan een draadraam 
met één of meer wikkelingen aan stroomdraad. 
Een magneetveld gaat van de noordpool van 
de magneet naar de zuidpool van de magneet. 
In nevenstaande afbeelding zie je een spoel 
bestaande uit één enkele draad. In de 
getekende stand gaat het magneetveld volledig 
langs de spoel door. Als de spoel 90° verder 
draait zal de spoel het magneetveld opvangen. 
Weer 90° verder gedraaid, gaat het magneetveld weer langs de spoel enz. Als de spoel in 
het magneetveld draait, zal de spoel voortdurend wisselen tussen veel magneetveld 
opvangen en geen magneetveld opvangen. Deze wisseling veroorzaakt een spanning, 
een zogenaamde inductiespanning. 
In het algemeen geldt, dat als het magneetveld door een spoel verandert, er een 
inductiespanning ontstaat. Een en ander is goed te zien in de applet onder onderstaande 
link: link naar applet1)  

stoom onder 
hoge druk 

1) 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=generator&locale=nl
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3.2 Transport van elektrische energie 
De energiebehoefte van de mensen wordt 
in de praktijk (vooralsnog) gedekt door een 
relatief klein aantal energiecentrales. Vanuit 
dit beperkt aantal plaatsen wordt de 
elektrische energie naar de verbruikers 
getransporteerd. Het transport van 
elektrische energie gebeurt veelal via 
hoogspanningsleidingen. 
De spanning zoals die uit een generator komt bedraagt 20 kV, de spanning op een 
hoogspanningsleiding bedraagt 380 kV en spanning op het stopcontact bedraagt 230 V. 
Waarom die verschillen? 
Dat heeft alles te maken met het energieverlies dat optreedt tijdens het transport van de 
elektrische energie. In de reader over elektriciteit hebben we gezien dat het vermogen kan 
worden berekend met P = U∙I =(I∙R)∙I= I2∙R. Het energieverlies in een draad is dus sterk 
afhankelijk van de stroomsterkte die door die draad gaat. Om energieverlies zoveel 
mogelijk te beperken moet er dus voor worden gezorgd dat de stroomsterkte door de 
draad zo klein mogelijk is.  
Het is echter ook van belang dat er zoveel mogelijk vermogen door een draad wordt 
getransporteerd, want dat is per slot van rekening het doel van de leidingen. Je weet dat 
voor het vermogen geldt dat P = U∙I. Als P groot moet zijn en I klein, dan moet U dus groot 
zijn en dat is dus de reden waarom er gebruik wordt gemaakt van 
hoogspanningsleidingen. Door gebruik te maken van hoogspanningsleidingen wordt een 
zo groot mogelijk vermogen met zo min mogelijk energieverlies getransporteerd. 
De volgende vraag is nu, hoe een spanning van 20 kV kan 
worden omgezet naar een spanning van 380 kV en uiteindelijk 
weer terug naar 230 V. Dit wordt gedaan met behulp van 
transformatoren. Deze zijn er in grote en kleine uitvoeringen. 
Zie nevenstaande afbeeldingen. 
In het algemeen geldt dat de spanning die in de centrale wordt 
opgewekt 20 kV bedraagt. Deze spanning wordt omhoog 
getransformeerd naar 380 kV. Dit is de spanning van de grote 
hoogspanningsleidingen.  
Als de elektrische energie bijna bij de plek van bestemming is, 
namelijk buiten een stad, dan wordt deze spanning omlaag 
getransformeerd naar 10 kV.  
Uiteindelijk in de wijk waar de eindverbruiker zit, wordt de 
spanning dan omlaag getransformeerd naar 230 V.  
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3.2.1 Hoogspanningsleidingen 
Op het stopcontact staat een spanning van 230 V. 
 
Waarom wordt de elektrische energie getransporteerd bij spanningen van meerdere 
tienduizend tot wel 380 duizend volt? 
 
Zoals reeds gezegd heeft dat te maken met het rendement van het energietransport. 
Laten we er eens aan rekenen. Neem onderstaande situatie. 

Hoe groot is het rendement van het energietransport zonder hoogspanning? 
 

η =
Pn
Pt

 

∗ Pn = Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pt = Pcentrale = Pdorp + Pdraden 

∗ Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pdraden = I2 ∙ R 

∗ R = 3,0 Ω 
∗ Icentrale = Idraden = Idorp 

 De centrale, de draden en het dorp vormen een serieschakeling. 
∗ Pdorp = U ∙ I 

∗ Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ U = 230 V 

⇒ I = 1,739 ∙ 104 A 
⇒ Pdraden = 9,07 ∙ 108 W 

⇒ Pt = 9,11 ∙ 108 W 
⇒ η = 0,44 % 

 
Je ziet dat het rendement van het transport miserabel slecht is. Dit is het gevolg van het 
feit dat de draden 907 MW aan warmte produceren als ze 4,0 MW van centrale naar dorp 
transporteren. Dit grote verlies wordt veroorzaakt door de enorme stroomsterkte die door 
de draden gaat.  
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Door gebruik te maken van transformatoren wordt de stroomsterkte in de draden 
begrensd. Neem onderstaande situatie. 

 

Hoe groot is het rendement van het energietransport met hoogspanning? 
 

η =
Pn
Pt

 

∗ Pn = Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pt = Pcentrale = Pdorp + Pdraden 

∗ Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pdraden = I2 ∙ R 

∗ I = 200 A 
∗ R = 3,0 Ω 
⇒ Pdraden = 1,20 ∙ 105 W 

⇒ Pt = 4,12 ∙ 106 W 
⇒ η = 0,97 = 97 % 

 
 
Opgave R01: generator 
In nevenstaande afbeelding staat 
schematisch een generator/dynamo 
weergegeven. 
Leg uit wat er met de grootte van de 
inductiespanning gebeurt als: 
• je de spoel langzamer laat draaien, 
• je de magneet vervangt door een 

sterkere magneet, 
• je de spoel vervangt door een spoel 

met meer wikkelingen. 
• je de magneet omdraait, dus noord 

wordt zuid en omgekeerd. 
• Je de spoel stil zet, dus niet laat 

draaien. 
Een en ander is goed te zien in de applet onder nevenstaande link: link naar applet 1).  

1) 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=generator&locale=nl
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3.2.2 Transformatoren 
Transformatoren kom je overal tegen waar spanning van de ene waarde in een andere 
wordt omgezet zonder daarbij energie te verspillen. Dit is in tegenstelling wat weerstanden 
doen. Hiermee kun je ook spanningen verlagen, 
maar dan verspil je energie. 
Een transformator heeft een ingangsspanning en 
een uitgangsspanning. De ingang wordt de 
primaire kant van de transformator genoemd en 
de uitgang wordt de secundaire kant van de 
transformator genoemd. De spanning aan de 
primaire kant wordt weergegeven met Up en de 
spanning aan de secundaire kant met Us. Zie 
nevenstaande afbeelding.  
Een transformator bestaat uit twee spoelen van 
koperdraad. De wikkelverhouding van de 
spoelen bepaald de verhouding van de spanningen.  
In het algemeen geldt: 
 

Np

Ns
=

Up

Us
 

 
Hierin is Np gelijk aan het aantal wikkeling op de primaire spoel en is Ns gelijk aan het 
aantal wikkelingen op de secundaire spoel.  Up is gelijk aan de spanning over de primaire 
spoel en Us gelijk aan de spanning over de secundaire spoel. 

 
Voor een ideale transformator geldt dat er geen energie verloren gaat. Oftewel het 
vermogen dat er aan de ene kant in gaat, komt er aan de andere kant weer uit. 
Er geldt dan: 
 

Pp = Ps 
⇒ Up ∙ Ip = Us ∙ Is = constant 

 
Nu is het niet meer zo moeilijk om in te zien waarom er gebruik wordt gemaakt van 
hoogspanning. Als een bepaald vermogen moet worden getransporteerd bij een lage 
stroomsterkte dan, moet de spanning hoog zijn anders transporteer je minder vermogen. 
Eigenlijk is hoogspanningsleiding dus een misleidende naam. Eigenlijk zouden 
hoogspanningsleidingen laagstroomleidingen moeten heten, want de hoogspanning is een 
gevolg van het feit dat je de stroomsterkte wilt begrenzen tot een acceptabele waarde 
zodat het energieverlies in de leidingen beperkt blijft. 
 
Wisselspanning en effectieve waarden 
Een wisselspanning ziet er, als functie van de tijd, meestal uit 
zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding. Bij het 
lichtnet wisselt de plus en min van de spanning vijftig keer per 
seconde. Tot nu toe hebben we niet moeilijk gedaan over de 
getalwaarden die we invullen in formules als U=I∙R en P=U∙I. 
Maar bij een wisselspanning zijn de waarden voor U en I niet constant, maar tijdafhankelijk.  
 
Wat moet in de formules worden ingevuld als de waarden niet constant zijn? 
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Als een grootheid een sinusfunctie van de tijd is, dan is een simpel gemiddelde 0. Dat kan 
het dus niet zijn. Een andere voor de hand liggende gok is de topwaarde van de grootheid. 
Dit zou echter te grote waarden opleveren, want feitelijk ga je er dan van uit dat de waarde 
continu gelijk is aan die topwaarde. 
Een nette effectieve waarde zou in berekeningen het juiste energieverbruik van de 
schakeling op moeten leveren. In de elektrotechniek neemt men als effectieve waarde van 
een wisselstroom of wisselspanning, de waarde van een constante stroom of spanning die 
in een weerstand gemiddeld hetzelfde energieverbruik oplevert als de wisselspanning of 
wisselstroom. 
 
Voor het vermogen geldt: 
 
∗ P = U ∙ I

∗ I =
U
R

       �     ⇒    P = U ∙ I = U ∙ �
U
R
� = U2 ∙ R 

 

P =
U2

R
     moet dus gelijk zijn aan       P =

Ueffectief
2

R
 

⇒ Ueffectief
2 = (U2)gemiddeld 

⇒ Ueffectief = �(U2)gemiddeld 

⇒ Ueffectief = ½√2 ∙ Umax 

 
Eenzelfde redenering geldt voor I. 
 
∗ P = U ∙ I
∗ U = I ∙ R �     ⇒    P = U ∙ I = (I ∙ R) ∙ I = I2 ∙ R 

 
P = I2 ∙ R     moet dus gelijk zijn aan       P = Ieffectief2 ∙ R 
⇒ Ieffectief2 = (I2)gemiddeld 

⇒ Ieffectief = �(I2)gemiddeld 

⇒ Ieffectief = ½√2 ∙ Imax 
 
De factor ½√2 geldt alleen als het signaal een zuivere sinusfunctie is, maar in het 
algemeen geldt dat de effectieve waarde altijd tussen 0 en de amplitude ligt. Of iets 
preciezer: 0 < effectieve waarde < amplitude. 
 
De afleiding die hierboven gegeven is, is niet zo belangrijk. Wat je onthouden moet is: 
 
• Ueffectief = ½√2 ∙ Umax 
• Ieffectief = ½√2 ∙ Imax 
• 0 < effectieve waarde < amplitude. 

 
Nu weten we hoe elektriciteit wordt opgewekt en vervolgens naar huis wordt 
getransporteerd. Nu gaan we eens kijken hoe de elektriciteitsvoorziening in een huis is 
geregeld.  
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Opgave R02: draadloos opladen 
Het draadloos opladen van 
apparatuur gebeurt zonder 
dat er een elektrisch 
contact is tussen het 
apparaat en de oplader. In 
nevenstaande afbeelding is 
schematisch weergegeven 
hoe een elektrische 
tandenborstel draadloos 
kan worden opgeladen. 
Het vermogen van de 
oplader is 1,5 W. De motor 
van de tandenborstel werkt 
op 2,4 V. Ga ervan uit dat 
de transformatoren T1 en 
T2 ideaal zijn. 
a) Leg, stap voor stap, uit 

hoe de elektrische energie van het lichtnet terecht komt in de accu van de 
tandenborstel. 

b) Bereken de stroomsterkte die door het aansluitsnoer naar het lichtnet loopt. 
c) Bereken de stroomsterkte naar de accu van de tandenborstel als die helemaal leeg is. 
d) Leg uit waarom deze laadstroom nog niet geschikt is voor het opladen van de accu. 
 
Opgave R03: deurbeltrafo 
Een elektrische deurbel werkt 
op een lage spanning 
afkomstig uit een 
beltransformator. In 
nevenstaande afbeelding is 
zo’n beltransformator 
schematisch weergegeven. 
De primaire spoel is 
aangesloten op het lichtnet. 
Aan de secundaire kant heb 
je drie aansluitmogelijkheden: 
8,0 V, 12,0 V en 24 V. 
a) Leg uit hoe groot de spanning tussen de aansluitpunten A en B zal zijn. 
De primaire spoel heeft 800 windingen. 
b) Bereken het totale aantal windingen van de secundaire spoel. 
Een bel wordt aangesloten op de aansluitpunten B en C. Als iemand aanbelt, loopt er een 
stroom van 1,6 A door de secundaire stroomkring.  
c) Bereken de stroomsterkte door de primaire spoel. Neem aan dat de transformator 

ideaal is. 
 
Opgave R04: niet-ideale trafo 
Aan de primaire kant van een trafo staat 20 kV, met een vermogen van 600 MW. De trafo 
heeft een uitgangsspanning van 180 kV.  
a) Bereken de stroomsterkte in de secundaire spoel. 
Stel de trafo heeft een energieverlies door warmteontwikkeling. Het rendement van de 
trafo is daardoor 92%.  
b) Bereken nu nog eens de stroomsterkte in de secundaire spoel. 



 
16/32 Elektrische energie 

R.H.M. Willems 

3.3 Elektriciteit in huis 
De elektrische energie komt via 
de meterkast het huis binnen. De 
spanning is dan al omlaag 
getransformeerd tot de bekende 
230 V. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
Hoeveel stroom er door de 
draden loopt is afhankelijk van 
hoeveel apparaten je aansluit. 
Om de apparatuur in huis en de 
leidingen te beschermen tegen 
overbelasting als er te veel 
elektrische energie wordt 
gevraagd, wordt er gebruik 
gemaakt van zekeringen. Om 
met name personen tegen 
elektrocutie te beschermen als er 
ergens een lek in de stroomkring 
zit, wordt er gebruik gemaakt van 
aardlekschakelaren. Hierover 
later meer. 
 
 
3.3.1 Kleuren van elektriciteitsdraden 
Bij de practica op school heb je wel eens verschillende kleuren 
elektriciteitsdraden gekregen. Rode draden worden 
aangesloten op de pluspool van de gelijkspanningsbron en 
zwarte draden op de minpool van de gelijkspanningsbron. Bij 
eenvoudige schakelingen, zoals die op school worden 
gemaakt, is de schakeling in het algemeen tamelijk 
overzichtelijk. Als je gewoon maar wat kleuren pakt en geen 
aandacht besteedt aan waar welke kleur eigenlijk moet worden gebruikt, maakt het voor 
die schakelingen niet zoveel uit. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk te zien welke draad aan 
de pluspool van de spanningsbron zit. Maar wat als het 
grootste deel van de schakeling niet zichtbaar is? Bij de 
schakeling die in een huis is aangelegd, is het grootste deel 
van de schakeling ingebouwd in de muur of het plafond.  
Als de wandcontactdoos wordt verwijderd kun je de 
bedrading pas zien. Zonder gebruik te maken van een 
kleurcodering zou het niet mogelijk zijn, zo maar, te zien 
welke draden onder spanning staan en welke draden niet.  
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In een moderne huisinstallatie kun je de volgende kleuren tegenkomen: 
• Bruine draad  

Dit soort draden vormen de aanvoerdraden. In huis staat op deze draden 230 V 
wisselspanning. Deze draden zijn vergelijkbaar met de rode plusdraden in een 
gelijkspanningsschakeling. Deze draden worden fasedraden genoemd. Als de 
kleurcodes gerespecteerd worden, is dit het enige type draad dat onder spanning staat. 

• Blauwe draad 
Dit soort draden vormen de afvoerdraden. Dit type draad is vergelijkbaar met de zwarte 
draden in een gelijkspanningsschakeling. Deze draden worden nuldraden genoemd. 

• Zwarte draad  
Er is nog een extra kleur nodig.  
Wat als een schakelaar en een lamp in serie moeten worden aangesloten? 
Naar de schakelaar gaat de fasedraad (aanvoer). Van de lamp vertrekt de nuldraad 
(afvoer).  
En van schakelaar naar lamp? … dat is de zogenaamde schakeldraad. 
Dit type draad vormt als het ware het verlengde van de fasedraad.  

• Geelgroene draad 
Deze draad is verbonden met het aardingspunt van het huis. Dit is een extra type draad 
dat om reden van veiligheid is toegevoegd en niets met de stroomkring te maken heeft. 

 
 
 
Opgave R05: de juiste kleuren 
Geef aan welke draad bij 
welke letter in nevenstaande 
afbeelding hoort. 

I. de fasedraad 
II. de nuldraad 

III. de schakeldraad 
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3.3.2 Elektrische veiligheid 
 
Overbelasting 
De verschillende stopcontacten in huis staan allemaal parallel. Voor parallelschakelingen 
geldt dat Ib = I1 + I2 + I3 enz. Naarmate er meer apparaten parallel geschakeld worden, zal 
de stroom vanuit de bron dus toenemen. Er wordt dus een steeds groter vermogen door 
de hoofdleiding getransporteerd. Dit heeft als risico dat de hoofdleiding te warm wordt en 
beschadigd raakt, waardoor brand kan ontstaan. Om een schakeling te beveiligen tegen 
dit soort overbelasting wordt gebruik gemaakt van zekeringen. Een 
zekering bevindt zich in de fasedraad van de hoofdleiding. 
In oudere meterkasten wordt nog gebruik gemaakt van 
smeltzekeringen (zie nevenstaande afbeelding). Dit zijn in wezen 
niets anders dan porseleinen hulzen met een dun draadje in zand. 
De zekering staat in serie in de hoofdleiding waardoor het draadje 
doorsmelt en de gehele stroomkring uitvalt (er is geen gesloten 
stroomkring meer). Het zand zorgt ervoor dat er geen brand kan 
ontstaan. Een dergelijke smeltzekering dient te worden vervangen 
nadat deze is doorgebrand. 
Voor meer informatie, kijk eens op: link naar pagina 1) 
In modernere meterkasten wordt gebruik gemaakt van 
zekeringsautomaten (zie nevenstaande afbeelding). Deze werken op 
basis van magneetvelden en schakelen de stroom uit zodra een 
maximumwaarde wordt overschreden. Er smelt niets door waardoor 
deze weer kunnen worden gereset (nadat de oorzaak voor de 
overbelasting is weggenomen). 
Voor meer informatie, kijk eens op: link naar pagina 2) 
 
In een huisinstallatie worden stopcontacten en lichtpunten in groepen aangesloten. Elke 
groep wordt dan beveiligd door één zekering. De verdeling over de groepen is zo gekozen 
dat de maximale stroomsterkte door een groep 10 of 16 A bedraagt. Apparaten die veel 
stroom gebruiken, zoals bijvoorbeeld een inductiekookplaat, hebben vaak hun eigen 
groep. Alle groepen van een huisinstallatie samen, bedienen dus alle lichtpunten en 
stopcontacten in een huis.  
De groepen in een huis werken onafhankelijk van elkaar. Dat betekent dat ze dus parallel 
aangesloten zijn op de meterkast, want als één groep uitvalt blijft de stroomkring voor de 
andere groepen intact. 
 
Aarding 
Als de elektrische schakelingen in huis werken zoals het de bedoeling is, dan is de 
stroomsterkte die het huis binnenkomt in de meterkast gelijk aan de stroomsterkte die het 
huis verlaat via de meterkast. Als dit niet het geval is dan is er ergens een lek in het 
systeem. Er lekt een deel van de stroomsterkte naar de aarde via een onbedoelde route. 
De aardlekschakelaar in de meterkast merkt dit op en schakelt de stroom zo snel mogelijk 
uit.  
De onbedoelde route kan via een persoon lopen als deze een onder spanning staand deel 
van een apparaat aanraakt. Dit kan komen doordat hij onvakkundig aan het klungelen is, 
of doordat het apparaat beschadigd is.  
Aarddraden zijn dus geen onderdeel van de stroomkring. Als er niets mis is, doen ze 
helemaal niets. Pas als er een “lek” is doen ze iets. Ze bieden de lekstroom een vrijwel 
weerstandsloze weg uit huis. De lekstroom verdeelt zich als het ware over de aarddraad 
en de mens. Omdat de mens een veel grotere weerstand heeft dan de aarddraad, gaat 
vrijwel de hele lekstroom door de aarddraad en loopt de mens geen gevaar. 

  
1) 2) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smeltveiligheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatieautomaat
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Opgave R06: groepenkast 
In onderstaand schema staat een deelweergave van een huisinstallatie. In deze 
huisinstallatie wordt elke slaapkamer op zijn eigen groep aangesloten.  
a) Teken de bedrading die daarvoor nodig is. 

Gebruik een rode pen voor bruin, een blauwe pen voor blauw en een potlood voor 
zwart en maak het schakelschema compleet. 

 
 
  



 
20/32 Elektrische energie 

R.H.M. Willems 

In onderstaand schema staat een deelweergave van een andere huisinstallatie. In deze 
huisinstallatie worden alle lampen op groep 1 en alle stopcontacten op groep 2 
aangesloten.  
b) Teken de bedrading die daarvoor nodig is. 

Gebruik een rode pen voor bruin, een blauwe pen voor blauw en een potlood voor 
zwart en maak het schakelschema compleet. 

 
 
Opgave R07: beveiliging van de huisinstallatie 
Amel maakt haar huiswerk. Als het daarvoor te donker wordt, drukt ze op de schakelaar 
van haar bureaulamp. Tot haar ergernis gaat de lamp niet aan. 
a) Geef hiervoor drie mogelijke oorzaken. 
Amel kijkt naar buiten. Overal in de straat branden er lampen in de huizen. 
b) Welke oorzaak kan ze dus uitsluiten? 
Amel zet haar computer op haar bureau aan. Die start meteen op. 
c) Welke oorzaak kan ze dus ook uitsluiten? 
d) Welke oorzaak is er nu nog over en hoe kan ze testen of dat echt de oorzaak is. 
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Opgave R08: aardlekschakelaar versus zekering 
Hieronder worden vijf situaties beschreven. 

I. Karel probeert drie apparaten (samen 4,3 kW) tegelijkertijd op één groep te laten 
werken. 

II. Elise krijgt onverwacht een schok als ze een 
kapotte waterkoker aanraakt. 

III. Door loszittende bedrading is er kortsluiting 
ontstaan in Gemma’s televisie. 

IV. Ingrid raakt met haar hand de randaarde 
van een geaard stopcontact aan. 

V. Jesse laat de (werkende) föhn in het bad 
vallen dat nog vol met water zit. 

Geef aan in welke van bovenbeschreven situaties: 
a) de groepszekering de stroom uit zal schakelen, 
b) de aardlekschakelaar de stroom uit zal 

schakelen, 
c) er niets gebeurt. 
 
 
3.3.3 Blikseminslag 
Bij blikseminslag in een huis of in de buurt ontstaat een overspanning in de elektrische 
leidingen van een huis. Veel elektronische apparatuur is daar niet tegen bestand. De 
eerder besproken beveiligingen werken niet of nauwelijks tegen blikseminslag, zodat bij 
kwetsbaar gelegen huizen overwogen kan worden een extra bliksemafleiderinstallatie aan 
te schaffen. 
Voor meer informatie, kijk eens op:  link naar pagina  1) 
 
 
  

Aardlekschakelaar     zekering 

http://www.tlcbv.nl/diensten/bliksembeveiliging/
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Vooruitblik 
 
In de bovenbouw wordt dit onderwerp verdiept en uitgebreid.  
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 
practicum uitvoeren. Daarnaast zul je op school een 
modelhuisje van bedrading moeten voorzien zodat alles 
werkt en wel volgens de daarvoor geldende regels. 
 
In de vijfde klas wordt dit onderwerp dan uitgebreid met 
elektrische en magnetische velden. Ook in dat jaar is er een 
project van drie weken waarin je een duikje neemt in de 
elektrotechniek en zelf een elektronische schakeling moet 
gaan ontwerpen en maken.  
 
 
 
In de zesde klas wordt dit onderwerp afgesloten met 
deeltjesversnellers. Dit zijn dan niet alleen de 
deeltjesversnellers voor theoretisch onderzoek, maar ook 
de deeltjesversneller zoals deze worden gebruikt om 
radioactieve stoffen te maken voor medische doeleinden. 
Daarmee sluit dit onderwerp dan aan op het onderwerp 
“Straling en radioactiviteit” zoals je dat voor de eerste keer 
tegenkomt in zesde klas. In dat onderwerp komt dan ook 
de werking van kerncentrales aan de orde en komt de 
precieze werking van deze vorm van elektriciteitscentrale aan bod. Daarmee zijn we dan 
weer terug bij deze reader, want daar ben je elektricteitscentrales voor het eerst 
tegengekomen. 
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Profielkeuze 

  

1) 

elektronica 
- sensoren 
- computers 
- tv 
- computers 

elektrische energie 
- opwekking 
- transport 
- opslag 

- elektromotoren 
- machine
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Begrippenkennis 
 
De betekenis van onderstaande woorden, begrippen en 
afkortingen moet je kunnen uitleggen in woorden of met behulp 
van een tekening met toelichting: 
 
Van de reader “Elektriciteit”: 
1. stroomsterkte 
2. stroomkring  
3. spanning 
4. spanningsbron 
5. netspanning 
6. spanningsverbruiker 
7. energieverbruik 
8. vermogen 
9. schakelschema 
10. ampère 
11. volt 
12. watt 
13. kilowattuur 
 
Nieuw: 
14. turbine 
15. generator 
16. condensor 
17. warmtewisselaar 
18. transformator 
19. inductiespanning 
20. effectieve waarde 
21. kortsluiting 
22. overbelasting 
23. aardlek 
24. zekering 
25. zekeringsautomaat 
26. aardlekschakelaar 
27. groep 
28. groepenkast 
29. fasedraad 
30. nuldraad 
31. schakeldraad 
32. aarddraad 
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Planner 

 
 

Week 
nr. Weekactiviteit Afgesproken 

Huiswerk les 1 
Afgesproken 

Huiswerk les 2 
Afgesproken 

Huiswerk les 3 
 

49 
 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1  en 2 
- vaardigheden 1 en 2 

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

  

 
50 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 t/m 5 
- vaardigheden 3 t/m 7 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 49. 

 De weektaak afronden 

 
2 
 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 t/m 5 
- vaardigheden 3 t/m 7 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 50. 

 De weektaak afronden 

 
3 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvraag 6 t/m 8 
- vaardigheid 8 t/m 10 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 2. 

 De weektaak afronden 

 
4 

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 3. 

 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 5 samen met het onderwerp “Elektriciteit”. 



 

 
26/32 Elektrische energie 

R.H.M. Willems 

Vragenlijst 
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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. 24. 

 
Begrip Definitie 

Elektriciteitscentrale 

turbine 

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

generator 

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

condensor 

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

inductiespanning 

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

effectieve waarde 

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

Energietransport 
 
transformator 
 

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

hoogspanningsleiding 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Huisinstallatie 

fasedraad 

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

nuldraad 

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

aarddraad 

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

zekeringsautomaat 

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

aardlekschakelaar 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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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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Transformatorvergelijking 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van de wikkelverhouding in een 

transformator. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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

 
Effectieve spanning 
Omschrijving: De formule die het verband tussen de effectieve spanning en de 

maximale spanning geeft. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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

Effectieve stroomsterkte 
Omschrijving: De formule die het verband tussen de effectieve stroomsterkte en 

de maximale stroomsterkte geeft. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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