
1/5 Volgende bladzijde 

Elektriciteit – weektaak 1 
 
Opgave W101: rekenen aan gemengde schakelingen 
Probeer systematisch te werken. 
• Zoek lampen die serie staan. 

Door lampen die serie staan gaat dezelfde stroomsterkte. 
• Zoek een splitsing met 1 onbekende stroomsterkte.  

Bereken de onbekende stroomsterkte. 
• Zoek een lus met slechts 1 onbekende spanning.  

Bereken de onbekende spanning. 
Herhaal deze stappen totdat je alles weet. 
De volgorde van de stappen kan variëren. 

Stroomsterkte: 
In de linker afbeelding staat de stroomsterkte uitgewerkt. De stroomsterkte is het 
transportmiddel, dat stroomt, zich verdeelt, weer samenkomt en uiteindelijk weer 
terugkomt bij de spanningsbron. 
• Lampje 1, lampje 2 en de spanningsbron staan serie, dus hebben deze dezelfde 

stroomsterkte. Daarmee zijn twee van de drie onbekende stroomsterktes berekend.  
• De derde stroomsterkte is die door lampje 3. Zoek een splitsing met maar één 

onbekende stroomsterkte. Dat is bijvoorbeeld de splitsing aan de rechterkant. Uit deze 
splitsing volgt de stroomsterkte door lampje 3. Zie bovenstaande linker afbeelding. 

Nu zijn alle drie de onbekende stroomsterktes berekend. 
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Spanning: 
In de rechter afbeelding staat de spanning uitgewerkt. De spanning is de energie, die 
wordt verbruikt. In een lus van pluspool naar minpool van de spanningsbron wordt alle 
spanning die een spanningsbron geeft verbruikt door de verbruikers in de lus.  
• Zoek een lus met maar één onbekende spanning. Dat is in dit geval de blauwe lus. Die 

lus geeft de spanning voor lampje 2. Zie bovenstaande rechter afbeelding. 
• Vervolgens is er weer een lus met maar één onbekende spanning mogelijk, namelijk 

de groene. Die lus geeft de spanning van lampje 3. Zie bovenstaande rechter 
afbeelding. 

Nu zijn ook alle onbekende spanningen berekend. 
 
 

Stroomsterkte: 
In de linker afbeelding staat de stroomsterkte uitgewerkt. De stroomsterkte is het 
transportmiddel, dat stroomt, zich verdeelt, weer samenkomt en uiteindelijk weer 
terugkomt bij de spanningsbron. 
• Lampje 1 en de spanningsbron staan serie, dus deze hebben dezelfde stroomsterkte. 
• Lampje 2 en lampje 3 staan serie, dus deze hebben dezelfde stroomsterkte.  
Daarmee zijn twee van de drie onbekende stroomsterktes berekend.  
• De derde stroomsterkte is die door lampje 4. Zoek een splitsing met maar één 

onbekende stroomsterkte. Dat is bijvoorbeeld de splitsing aan de rechterkant. Uit deze 
splitsing volgt de stroomsterkte door lampje 4. Zie bovenstaande linker afbeelding. 

Nu zijn alle drie de onbekende stroomsterktes berekend. 
 
Spanning: 
In de rechter afbeelding staat de spanning uitgewerkt. De spanning is de energie, die 
wordt verbruikt. In een lus van pluspool naar minpool van de spanningsbron wordt alle 
spanning die een spanningsbron geeft verbruikt door de verbruikers in de lus.  
• Zoek een lus met maar één onbekende spanning. Dat is in dit geval de blauwe lus. Die 

lus geeft de spanning van de spanningsbron. Zie bovenstaande rechter afbeelding. 
• Vervolgens is er weer een lus met maar één onbekende spanning mogelijk, namelijk 

de groene. Die lus geeft de spanning over lampje 3. Zie bovenstaande rechter 
afbeelding. 

Nu zijn ook alle onbekende spanningen berekend. 
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Stroomsterkte: 
In de linker afbeelding staat de stroomsterkte uitgewerkt. De stroomsterkte is het 
transportmiddel, dat stroomt, zich verdeelt, weer samenkomt en uiteindelijk weer 
terugkomt bij de spanningsbron. 
• Lampje 3 en lampje 4 staan serie, dus deze hebben dezelfde stroomsterkte.  

Daarmee is één van de drie onbekende stroomsterktes berekend.  
• De tweede stroomsterkte is die door lampje 1. Zoek een splitsing met maar één 

onbekende stroomsterkte. Dat is bijvoorbeeld de splitsing aan de rechterkant. Uit deze 
splitsing volgt de stroomsterkte door lampje 1. Zie bovenstaande linker afbeelding. 

Daarmee zijn twee van de drie onbekende stroomsterktes berekend.  
• De stroomsterkte door de bron vind je door de splitsing aan de rechter kant te 

bekijken. Uit deze splitsing volgt de stroomsterkte door de spanningsbron. Zie 
bovenstaande afbeelding. 

Daarmee zijn alle drie de onbekende stroomsterktes berekend. 
 
Spanning: 
In de rechter afbeelding staat de spanning uitgewerkt. De spanning is de energie, die 
wordt verbruikt. In een lus van pluspool naar minpool van de spanningsbron wordt alle 
spanning die een spanningsbron geeft verbruikt door de verbruikers in de lus.  
• Zoek een lus met maar één onbekende spanning. Dat is in dit geval de blauwe lus. Die 

lus geeft de spanning van de spanningsbron. Zie bovenstaande rechter afbeelding. 
• Vervolgens is er weer een lus met maar één onbekende spanning mogelijk, namelijk 

de groene. Die lus geeft de spanning over lampje 3. Zie bovenstaande rechter 
afbeelding. 

• Tot slot nog een lus met de spanning over lampje 1 als enige onbekende spanning. 
Dat is de rode lus. Die lus geeft de spanning over lampje 1. Zie bovenstaande rechter 
afbeelding. 

Nu zijn ook alle onbekende spanningen berekend. 
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Opgave W102: schakelschema 
a) Van de pluspool van de spanningbron naar de schakelaar, van de schakelaar naar de 

lamp met de voltmeter, van de eerste lamp naar de tweede lamp en tot slot van de 
tweede lamp terug naar de minpool spanningsbron. 

b) Als je de plusdraad van de spanningsbron volgt, ga je steeds eerst door de plusingang 
van de meters en vanuit de zwarte minuitgang verder naar het volgende onderdeel. 
Verder is de stroomkring gesloten, staat de ampèremeter in serie en de voltmeter 
parallel. 
Deze schakeling is dus correct aangesloten. 

 
 
Opgave W103: led-schoenen 
a) Let erop: 

• dat je de juiste symbolen gebruikt. 
• de vier ledjes parallel staan 
• de schakelaar de bronstroom blokkeert. 

b) E = P · t 
∗ P = 2 · 16 · 40 = 1280 mW = 1,28 W 
∗ t = 1 · 7 · 3 = 21 h = 75600 s 
⇒ E = 1,28 · 75600 = 96768 J       (= 9,7 · 104 J) 
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Opgave W104: strijkijzer 
a) P = U · I 

∗ P = 2500 W 
∗ U = 230 V 
⇒ 2500 = 230 · I 

⇒ I =
2500
230

= 11 A 

b) E = P · t 
∗ P = U · I 

∗ U = 230 V 
∗ I = 4,5 A 

⇒ P = 230 · 4,5 = 1035 W 
∗ t = 35 min = 2100 s 
⇒ E = 1035 · 2100 = 2173500 J       (= 2,2 · 106 J) 
 

E = P · t 
∗ P = U · I 

∗ U = 230 V 
∗ I = 4,5 A 

⇒ P = 230 · 4,5 = 1035 W = 1,035 kW 
∗ t = 35 min = 0,5833 h 
⇒ E = 1,035 · 0,5833 = 0,60 kWh  
 

Je mag natuurlijk ook de eenheden in elkaar omrekenen met 1 kWh = 3,6·106 J. 
 
 
Opgave W105: ventilator 
 

P = U · I 
∗ U = 230 V 
∗ P:     E = P · t 

∗ E = 7182 kJ = 7182000 J 
∗ t = 7 h = 25200 s 
⇒ 7182000 = P · 25200 

⇒ P =
7182000

25200
= 285 W 

⇒ 285 = 230 · I 

⇒ I =
285
230

= 1,2 A 

 
Dat is de stroomsterkte voor drie parallel geschakelde ventilatoren. 
De stroomsterkte per ventilator is dus 0,41 A. 
 


