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HOOFDSTUK 1

Elektriciteit
Dit leer je in dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen hoe je veilig werkt met elektriciteit.1.

Je kunt uitleggenwat de gevaren vanwerkenmet elektriciteit zijn en hoe je jezelf
daar tegen beschermt.

2.

Je kunt uitleggen hoe je omgaat met statische elektriciteit.3.

OPDRACHT 1
Je werkt in een omgeving met explosiegevaar. Van je baas moet je speciale schoenen met
rubberzolen dragen. Want hij wil niet dat je onnodig gevaar loopt.

Waarom draag je schoenen met rubberzolen in een omgeving met explosiegevaar?

GEVAREN VAN ELEKTRICITEIT

Werk je met elektriciteit? Dan zijn er gevaren:
Je kunt je verwonden als je stroom aanraakt.
Je krijgt bijvoorbeeld een schok. Of er loopt stroom door je lichaam.
Dit heet elektrocutie.

Je kunt schrikken van een schok. En je dan ergens aan stoten.
Of je schrikt en valt van een trappetje af. Je raakt dan gewond.
Maar dit komt niet direct door de elektriciteit. Je noemt dit secundair letsel.

Je kunt brandwonden krijgen door elektrische vonken en vlambogen.
Vonken en vlambogen krijg je bijvoorbeeld als je elektrisch last.
Of als er kortsluiting is.
Komen er 2 verschillende elektrische stromen tegen elkaar?
Bijvoorbeeld het kapotte snoer van een lamp tegen het kapotte snoer van de tv?
Dan krijg je kortsluiting.
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Er kan brand of een explosie ontstaan.
Bijvoorbeeld door vonken of vlambogen die je bij kortsluiting krijgt.
Of door apparaten die heel warm worden als ze lang aanstaan.

OPDRACHT 2
Schrijf 4 gevaren op die er zijn als je werkt met elektriciteit.

1.

2.

3.

4.

Wat is secundair letsel als je werkt met elektriciteit?

OPDRACHT 3
Waar heb je mee te maken als er stroom door je lichaam loopt?

met een drukgolf

met elektrocutie

met kortsluiting
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2 kapotte snoeren raken elkaar. Je ziet vonken. Hoe noem je dat?

aarding

kortsluiting

weerstand

Wat kan er gebeuren als een elektrisch apparaat heel lang achter elkaar aanstaat?

Er kan een aardlek ontstaan.

Er kan isolatie ontstaan.

Er kan brand ontstaan.

ELEKTROCUTIE

Hoeveel stroom loopt er door je lichaam bij elektrocutie? Dat ligt aan:
1. hoeveel elektrische spanning er is

Bij een hogere spanning loopt er meer elektrische stroom door je lichaam.
2. hoe nat je huid is

Je noemt dit de vochtigheidsgraad.
Door een natte huid komt elektrische stroom sneller in je lichaam.
Zorg daarom dat je handen droog zijn als je met elektriciteit werkt.

3. hoe dik je huid is
Door een dunnere huid komt elektrische stroom sneller in je lichaam.

4. hoe groot het oppervlak is waarmee je de elektrische stroom aanraakt
Raak je stroom aan met je hele hand? Dan komt stroom snel in je lichaam.
Raak je stroom alleen aan met je vinger? Dan komt stroom niet snel in je lichaam.

5. het materiaal waar je op staat
Sta je op een rubbermat? Dan komt stroom niet snel in je lichaam.
Je noemt dit een hoge weerstand.
Sta je op een betonnen vloer? Dan komt stroom wel snel in je lichaam.
Je noemt dit een lage weerstand.

OPDRACHT 4
Wat is een hoge weerstand?

OPDRACHT 5
Soms kan elektriciteit door je huid sneller in je lichaam komen. Waar ligt dat aan?

aan hoe schoon je huid is

aan hoe dik je huid is

aan hoe vet je huid is
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KORTSLUITING

Bij kortsluiting krijg je een grote vlamboog als:
• het verschil tussen de elektrische spanningen groot is
• je meer elektrische stroom gebruikt.

Ga je elektrisch lassen?
Dan bepaal je zelf hoe groot de vlamboog is.
Dit regel je met knoppen of schakelaars op het elektrische lasapparaat.

Is er zware kortsluiting?
Dan wordt er veel lucht tegelijk 1 kant op geduwd. Je noemt dit een drukgolf.
Hierdoor kan er materiaal of gereedschap door de lucht vliegen.
Of je wordt omvergeduwd. En je krijgt secundair letsel.

OPDRACHT 6
Wat is een gevaar van zware kortsluiting?

JEZELF BESCHERMEN TEGEN GEVAREN VAN ELEKTRICITEIT

Op deze manier bescherm jij je tegen de gevaren van elektriciteit:
• Zorg dat mensen niet bij de elektriciteit kunnen komen. Je noemt dit fysieke

afscherming.
De buitenkant van een wasmachine bijvoorbeeld.
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• Gebruik isolatie.
Isolatie is gemaakt van kunststof of rubber.
Dit laat elektriciteit niet door.
Isolatie zit bijvoorbeeld om elektriciteitssnoeren heen.
Je kunt dit alleen weghalen door het stuk te maken.

• Gebruik dubbel geïsoleerde apparatuur.
Er zitten dan 2 lagen tussen de elektrische stroom en de buitenkant.
Bijvoorbeeld van plastic.
Een apparaat met een symbool met 2 vierkantjes is dubbel geïsoleerd.
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• Werk met aarding. Bij aarding is er contact tussen je apparatuur en de aarde.
Komt er te veel stroom in je apparaat?
Dan stuurt een metalen draad die stroom direct naar de aarde.
En de stroom komt niet op de buitenkant van het apparaat te staan.
Iemand die het apparaat aanraakt, krijgt dan geen schok.
Steek een geaarde stekker alleen in een geaard stopcontact.
Werk je met elektriciteit op een steiger of in een bouwcontainer? Gebruik dan ook
aarding.
Deze aarding moet je aansluiten volgens de regels. Vraag je werkgever wat deze
regels zijn.

Aardleiding.
• Gebruik als het kan apparatuur met een lage spanning.

Een spanning van 42 volt en lager is niet gevaarlijk.
Je ziet dit aan een plaatje op apparatuur.
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• Gebruik een aardlekschakelaar.
Een aardlek is een elektrische stroom die niet door één van de draden van de
installatie loopt.
Een aardlek is gevaarlijk.
Een aardlek zoekt de gemakkelijkste weg naar de aarde.
Dat kan dus via jou zijn.
Een aardlekschakelaar schakelt de elektriciteit uit als er een aardlek is.
Jij moet het apparaat dat elektriciteit lekt dan uitschakelen. En het laten repareren
voordat je het weer gebruikt.

LET OP!
Een aardlekschakelaar is niet 100% veilig. En beschermt niet tegen te veel elektriciteit.
Of tegen apparatuur die te warm wordt. Of als er kortsluiting is.
Laat regelmatig controleren of de aardlekschakelaar nog goed werkt.

• Schakel apparatuur uit als je eraan klust.
Vervang je een lamp? Schakel dan de stroom uit.
Trek de stekker uit het stopcontact. Of zet de schakelaar op ‘uit’.
Klus je aan een machine? Bijvoorbeeld je brommer of scooter?
Schakel dan het contact uit. Draai de sleutel naar ‘uit’.
En haal de sleutel uit het contact.

OPDRACHT 7
Schrijf 7 dingen op die je kunt doen om jezelf te beschermen tegen de gevaren van elektriciteit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Waarvan is isolatie vaak gemaakt?

Wat is aarding?

Welke spanning is veilig?
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Wat doet een aardlekschakelaar?

OPDRACHT 8
Waar is de buitenkant van een wasmachine een voorbeeld van?

van fysieke afscherming

van isolatie

van tijdelijk materieel

Welke schakelaar schakelt de stroom uit als er stroom uit het elektrische systeem lekt?

de aardlekschakelaar

de isolatielekschakelaar

de stroomlekschakelaar

Aan welk symbool kun je zien dat een elektrisch apparaat dubbel geïsoleerd is?

TIJDELIJK MATERIEEL

Op bouwlocaties is vaak geen vaste elektriciteit.
Je hebt dan apparatuur nodig die zorgt dat er elektriciteit is.
Je noemt deze apparatuur tijdelijk materieel.

VEILIG WERKEN MET TIJDELIJK MATERIEEL
• Kijk voordat je begint of het materieel niet beschadigd is.

Is het materieel beschadigd?
Gebruik het dan niet. Zeg dit tegen je werkgever.
En vraag om nieuw materieel of gereedschap

• Gebruik materieel met een aardlekschakelaar.
Bijvoorbeeld een bouwstroomaansluitkast.
Deze heeft een aantal aansluitingen voor stekkers.
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Elke aansluiting heeft een aardlekschakelaar.
Heeft een aansluiting een aardlek van 30 mA?
Dan schakelt de aardlekschakelaar de elektriciteit daar uit.
Heeft de hele kast een aardlek van 300 mA?
Dan schakelt de aardlekschakelaar de elektriciteit helemaal uit.

• Rol kabelhaspels altijd helemaal af.
Ze kunnen anders heel warm worden.
En dan raken ze overbelast.

• Sluit nooit meer apparatuur aan dan de kabels aankunnen.
Je noemt dit het maximaal toelaatbare vermogen.
Staat er op de kabelhaspel 250 V ~ 880 W?
Dan mag je niet iets aansluiten waarop staat 250 V ~ 1000 W. Of iets waarop staat
320 V ~ 880 W.
Want dit is hoger dan het maximaal toelaatbare vermogen.
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