
Module 

Lesgever(s)
Lestijden

Lesuren per contactmoment 40 x 4u
werkplekleren geen
afstandsonderwijs geen

Studiebelasting

Inschrijvingsgeld Aantal lestijden x € 1,15 240 €
Studiemateriaal
Verbruiksmateriaal 50 €
Kopies/drukwerk 3 €
Extra (zelf te voorzien) materiaal en 
activiteiten 

multimeter 35 €

Veiligheidsschoenen, werkkledij 100 €
basis geisoleerd gereedschap van een  
elektricien

100 €

Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geadviseerde voorkennis /voortraject

In deze module leert men industriële installaties voorbereiden, uitvoeren en afwerken.
Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid.
Het strekt tot aanbeveling dat de cursisten een VVA1 behalen.
werkvormen: doceren, demonstreren, 

  

Te verwerven competenties 

Bijkomende informatie

Leermiddelen Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, ….

theoretische cursus

160 lestijden

160 lestijden + 60 lestijden (Studie, uitwerken schema's, uitwerken labo verslagen)

Kostprijs

Evaluatie  permanente evaluatie - examen

de leerkracht overloopt afspraken en de  manier van evalueren tijdens de eerste les met het cursistencontract

INDUSTRIELE INSTALLATIES

basis elektriciteit, basis metaal, opbouwinstallaties 1 en opbouwinstallaties 2
Basis kenniscomputertekenen kan handig zijn, kennis basiscomputervaardigheden 

Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen

Materieel en materiaal kunnen stockeren en kunnen zorgen voor een bescherming. 

Aansluitschema’s kunnen gebruiken.
Een grondplan kunnen gebruiken.
Een ‘as built’ plan kunnen gebruiken.
Een werkopgaveblad kunnen gebruiken. 
Het eigen werk kunnen organiseren.
Het eigen werk  kunnen controleren.
Het eigen werk kunnen verbeteren 
Het benodigde materiaal en materieel voor de uit te voeren 
activiteit kunnen verzamelen.
Kunnen rapporteren van ontbrekend of foutief materiaal of materieel.
Persoonlijk materieel kunnen beheren.

Kabels kunnen nummeren 

Ladders en stellingen kunnen monteren.
Afbraakwerken en gedeeltelijke demontage van oude installaties kunnen uitvoeren.
Leidingtracés en de plaats van toestellen kunnen uitzetten. 
Bevestigingssteunen kunnen plaatsen.
Goot- en draagsystemen kunnen bewerken en kunnen monteren.
Hulpstukken kunnen aanmaken en kunnen  monteren.
Buizen kunnen leggen.
Kabels in de kabelgoten kunnen leggen en kunnen bevestigen. 
Kabels in de kabelgoten kunnen verbinden.
Grondkabels kunnen leggen en kunnen verbinden.
Grondkabels kunnen aftakken.

Driefasige netten kunnen beschrijven. 

Industriële componenten kunnen plaatsen en aansluiten.
In functie van de aansluiting, kabels kunnen bewerken.
Industriële schakelaars en wandcontactdozen kunnen plaatsen en kunnen aansluiten.
Industriële verlichtingsarmaturen kunnen plaatsen en kunnen aansluiten.
Industriële elektrische verwarming kunnen plaatsen en kunnen aansluiten.
Motoren, machines, toestellen,.. kunnen plaatsen en kunnen aansluiten.
Junctieboxen kunnen plaatsen en kunnen aansluiten. 
De EMC-richtlijnen kunnen respecteren en volgend de geldende reglementering kunnen toepassen. 
De arbeidsmiddelen- en machinerichtlijn kunnen respecteren en volgens de geldende reglementering kunnen toepassen. 
De veiligheids- en milieuvoorschriften kunnen toepassen. 
Soorten spanningen kunnen beschrijven. 

Driefasige verbruikers kunnen  schakelen. 
Driefasige asynchrone motoren kunnen schakelen met contactorschakelingen. 
Driefasige asynchrone motoren kunnen schakelen met elektronische motorstarters. 
Een softstarter kunnen aansluiten.
Een frequentieregelaar kunnen aansluiten.
Een frequentieregelaar kunnen instellen. 


	INDUSTRIELE INSTALLATIES

