
Module 

Lesgever(s)
Lestijden

Lesuren per contactmoment   20 X 4ucontactmomenten van 5u
werkplekleren geen
afstandsonderwijs geen

Studiebelasting

Inschrijvingsgeld Aantal lestijden x € 1,15 120 €
Studiemateriaal
Verbruiksmateriaal 60 €
Kopies/drukwerk 1,5 €
Extra (zelf te voorzien) materiaal en 
activiteiten 

multimeter 35 €

Veiligheidsschoenen, werkkledij 100 €
basis geisoleerd gereedschap van een  
elektricien

100 €

Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geadviseerde voorkennis /voortraject

Bijkomende informatie

Kostprijs

basis metaal, basis elektriciteit, opbouwinstallaties 1

OPBOUWINSTALLATIES 2

80 lestijden  

80 lestijden + 40 lestijden thuiswerk (Studie, uitwerken schema's, uitwerken labo verslagen)

Leerinhouden/doelstellingen/werkvormen In deze module leert men residentiële elektrische componenten in opbouw plaatsen en aansluiten. Er wordt groot belang 
gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid    De eig      

uitvoeren ter voorbereiding van de installatiewerken            

 

elektrische componenten plaatsen en aansluiten
Werkvormen:doceren, demonstreren, klasgesprek, overlopen van opdrachten, mogelijke discussie, groepswerk, 
praktijkopdrachten, tekeningen, verslagen

Evaluatie Permanente, opdracht, tekening / verslagen, attitude, examen

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

Leermiddelen theoretische cursus

Te verwerven competenties 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.

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

Het eigen werk kunnen organiseren.
Instructies i.v.m. Welzijn en milieu uitvoeren 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken: werkschoenen, veiligheidsbril, brandvrije overall 
Schema’s van afstandsschakelingen gebruiken en tekenen: relais, impuls, trappenhuis,
Schema’s van speciale verlichtingen gebruiken en tekenen: FL verlichting: enkelv., tandem, duoschakeling
Schema’s van comfortschakelingen gebruiken en tekenen: draaiknop-, drukknop- en modulaire dimmers
Op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk plannen
Benodigde materialen en gereedschappen bepalen en tekorten melden
Het benodigde materiaal en materieel kunnen verzamelen.
Kunnen rapporteren van ontbrekend of foutief materiaal of materieel
Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden

Signaliserings- en bedieningsapparatuur kunnen plaatsen: controle LED in drukknoppenop 24V en 230V

Persoonlijk materieel kunnen beheren. (onderhouden, slijpen, kuisen, schilderen, merken, etiketteren)
Werkplek tijdens en na het werk opruimen
Check-up list opstellen en gebruiken
Kabels in de buizen kunnen leggen.
Kabelgoten kunnen bevestigen.
Draden en kabels in de aftakdozen kunnen verbinden.
Verdeelbord kunnen bevestigen en aansluiten.
Meterkast kunnen bevestigen en aansluiten.
Equipotentiaal verbindingen kunnen herkennen en aansluiten.
Verdeelbord: layout kunnen maken en kunnen labelen.
Kabels kunnen bewerken in functie van de aansluiting.

Kunnen toepassen van het AREI en werken volgens regels van goed vakmaschap
Kunnen plaatsen van verbruikers.
Kunnen aansluiten van verbruikers. 

Signaliserings- en bedieningsapparatuur kunnen aansluiten: controle LED in drukknoppenop 24V en 230V
Kunnen plaatsen van meetapparatuur.
Kunnen aansluiten van meetapparatuur. 
Kunnen plaatsen van beveiligingsapparatuur.
Kunnen aansluiten van beveiligingsapparatuur. 
Kunnen samenstellen en interpreteren van het elektrisch dossier.
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