
Module 

Lesgever(s)

Lestijden
Lesuren per contactmoment : 15 x 4 uren

Werkplekleren geen
Afstandsonderwijs geen

Studiebelasting
Inschrijvingsgeld 90 €
Studiemateriaal : cursus 
Verbruiksmateriaal
Kopies/drukwerk 1 €
Extra (zelf te voorzien) materiaal en 
activiteiten 

multimeter 35 €

Veiligheidsschoenen, werkkledij 100 €
basis geisoleerd gereedschap van een  
elektricien

100 €

Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geadviseerde voorkennis /voortraject

Leermiddelen
Te verwerven competenties 

Bijkomende informatie

De leerkracht overloopt afspraken en de  manier van evalueren tijdens de eerste les met het cursistencontract.
Werkzaamheden voorbereiden
Noodsituaties voorzien
Rekening houden met eigen veiligheid en die van anderenPrincipiële werking
•een PLC blokschematisch voorstellen en de functie van de blokken omschrijven.
•de functie van de CPU omschrijven.
•een overzicht geven over de types PLC en hun toepassingsbereik.
•Geheugens, geheugenopbouw, remanent geheugen.
•de functie en de belangrijkste eigenschappen van de I/O kaarten omschrijven.
•een geschikte I/O kaart in de voorhande zijnde documentatie terugvinden aan de hand van vooropgestelde gegevens.
Aansluiten PLC
•een eenvoudige PLC configuratie aansluiten (in dienst stellen) en bedraden.
•de nodige aardingen en equipotentiaalverbindingen op de juiste manier aanbrengen.
•een eenvoudige sensor zelfstandig aansluiten op een I/O kaart.Basisfuncties
•JA/ NIET/EN/OF
•VerknopingenGeheugen-, tel- en tijdsfuncties
•merkers
•SR-functie
•flankdetecties
•tijdfuncties
•telfuncties
•vergelijkfunctiesSoftware gebruiken
•het software pakket opstarten,
•een nieuw project aanmaken,
•de nodige gegevens over de gebruikte plc kunnen invoeren.
•de adresseergegevens van de I/O kunnen bepalen.
•een programma kunnen inladen en overdragen naar de PLC.
•een programma kunnen opslaan.
•een programma on line kunnen monitoren De basisfuncties met behulp van de Booleaanse logica kunnen toepassen in praktische 

basis elektriciteit, basis metaal, opbouwinstallaties 1 en opbouwinstallaties 2, industriele installaties 

Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen In deze module leert men werken met de booleaanse algebra.
De cursist kan in bestaande programma’s de functies herkennen en aanpassen.
In deze module wordt gewerkt met verschillende soorten in- en uitgangen. Fouten in hard- en software worden gedetecteerd en 
hersteld.
•De eigen werkzaamheden plannen
•Booleaanse algebra toepassen

Evaluatie Werkvormen:  doceren, presenteren en practica

Oefeningen, theoretisch evaluatie(vragenlijst), praktische evaluatie(uitwerken opdracht)

PLC 1

Seniow Andy

60 lestijden

60 lestijden + 20 lestijden

Kostprijs


	PLC 1 

