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INSPIREREND PROJECT
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EEN STER 
   EN EEN BUS 
   IN DE KLAS

ALS JONGE ELEKTROTECHNICUS 

MOET JE HELEMAAL MEE ZIJN MET 

DOMOTICA. DAAROM INSTALLEERDEN 

ZE IN VILVOORDE TWEE COMPLETE 

NETWERKEN IN DE KLAS, INCLUSIEF 

AUTOMATISCHE ROLLUIKEN, 

ROUTEVERLICHTING EN EEN 

PANIEKKNOP. 

TechnoV in Vilvoorde bouwt  
twee complete domotica-installaties



DE LEERLINGEN:

“WE ZIJN KLAAR OM DIT 
OOK IN EEN ECHT HUIS 
IN TE BOUWEN.”

LEERKRACHT BENJAMIN:

“DE ELEKTRO- 
TECHNIEKER VAN 
VANDAAG IS MEER 
EEN DENKER DAN 
EEN UITVOERDER 
GEWORDEN. HIER 
WORDEN GEEN BUIZEN 
MEER GETROKKEN, 
HIER WORDT 
GEPROGRAMMEERD.”
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“Welkom, Volta!”, zegt de 
display op de Siemens-
LOGO-controller als we 
het lokaal binnenstappen. 
Lex Verbeeren, Max 
Buelens en Leonardo 
Tamayo zijn vijfdejaars 
Elektrotechnische 
Installatietechnieken aan 
het TechnoV in Vilvoorde. 
Zij zijn onze gidsen door 
domoticaland vandaag, 
samen met leraar 
Benjamin De Donder, al 
23 jaar in het vak en auteur 
van het alom gebruikte 
leerboek ‘Watt met 
elektriciteit’.

Twee jaar zijn ze intussen bezig met dit 
project, het installeren van twee do-
moticasystemen: het DOMO-LOGO-
netwerk volgens de STER-topologie 
en het HOME CONTROL-netwerk 
volgens de BUS-topologie. “Ja, het is 
een flinke investering”, zegt Benjamin 
De Donder. “Alles bij elkaar kost dit 
project 4.000 à 5.000 euro. Maar de 
installatie zal verschillende jaren mee-
gaan. En het is een bewuste keuze, 
de elektrotechnieker van vandaag is 
meer een denker dan een uitvoerder 
geworden. Hij moet systemen met 
elkaar kunnen laten praten: ventilatie, 
inbraak-, branddetectie ... Hier worden 

geen buizen meer getrokken, hier 
wordt geprogrammeerd. 
LOGISCH VERVOLG
Voor Lex, Max en Leonardo is de 
domotica een logisch vervolg op wat 
ze de voorbije jaren geleerd heb-
ben: “In het vierde jaar zagen we 
vooral huishoudelijke installaties, met 
conventionele schakelingen. Op die 
kennis bouwen we dit jaar voort om 
de huishoudelijke domoticasystemen 
te leren installeren. Daarna stappen we 
over op industriële schakelingen. En in 
het volgende semester staan PLC’s op 
het programma.”



EEN KRAK IN 
DOMOTICA WORDEN: 
WAT MOET JE KUNNEN?

  MAX: “Je moet gewoon voortbouwen 
op je kennis basiselektriciteit van het 
vierde jaar en je bent ermee weg.”

  LEX: “Natuurlijk moet je ook een 
elektrisch schema kunnen lezen. Je 
moet nadenken over hoe het in de 
theorie was en dat dan omzetten in de 
praktijk. Dat is niet altijd gemakkelijk, 
soms moet je je schema helemaal 
aanpassen.”

  LEONARDO: “Programmeren was het 
leukste. We werken met Function Block 
Diagram-software. Vooraf hebben we 
de theorie over functieblokken geleerd. 
We deden enkele schakelingen klassikaal 
en de rest hebben we zelf geleerd."

LEONARDO:

“VANWAAR KOMEN 
ALLE DRADEN EN WAAR 
GAAN ZE HEEN? SOMS 
GERAAKTE IK WELEENS 
IN DE WAR.”

Een rondje 
netwerktopologie:  
STER of BUS?
Elektrische installaties werken tegenwoordig 
via een netwerk. Bevelgevers (drukknoppen, 
sensoren …) en actoren (verbruikers zoals 
lichtpunten of elektromotoren) zijn verbon-
den met een controller. Dat kan onder twee 
vormen:

STER
Vanuit het centrale verdeelbord vertrekt voor 
alle drukknoppen, sensoren, lichtpunten … 
een apart draadje naar de centrale control-
ler. STER-netwerken worden voornamelijk 
toegepast in de particuliere woningbouw.

BUS
Bij een Binary Unit System (BUS) worden de 
sensoren allemaal parallel aangesloten op 
een BUS-leiding met slechts twee draadjes. 
BUS-netwerken vind je zowel in de industrie 
als in de particuliere woningbouw.
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INSPIREREND PROJECT

= sensor of 
verbruiker

centraal 
knooppunt

BUS



LEONARDO: 

“DANKZIJ DIT PROJECT BEN 
IK NA HET AFSTUDEREN 
KLAAR VOOR BIJVOORBEELD 
EEN MOOIE JOB IN EEN 
INDUSTRIEEL GEBOUW.”

 DE STER VAN HET HUIS: 
 HET DOMO-LOGO PROJECT

PASPOORT:
 ( STER-topologie
 ( Programmeerbare 
module SIEMENS-LOGO
 ( Extra veilige installatie 
door aansluiting van de 
bevelgevers op de zeer 
lage veiligheidsspanning 
van 24Vdc
 ( Draadloze aansturing 
vanop de laptop

WAT DEDEN DE LEERLINGEN?
 ( Bedraden: Lex: “In het begin 
moesten we alle draden 
weghalen en ze opnieuw 
aansluiten, we moesten 
uitzoeken hoe de draden 
moesten lopen.” 
 ( Programmeren: Max: “Elk 
home control-systeem heeft 
zijn eigen software, dus die 
moet je telkens opnieuw 
leren. Maar de basisprincipes 
zijn steeds dezelfde, het is 
redelijk gemakkelijk om die 
onder de knie te krijgen.” 
 (Monteren van de 
verbruikers: Lex: “Alle 
verbruikers zitten op één 
systeem, alles is geïntegreerd: 
de verlichting, de ventilatie, 
de motor van het rolluik …”

WAS HET MOEILIJK?
Leonardo: “Vanwaar komen alle 
draden en waar gaan ze heen? 
Soms geraakte ik weleens in 
de war. Daarvoor is de leraar er 
gelukkig.”

ALLES AAN BOORD?
Alle comfortsystemen zitten 
geïntegreerd in de installatie. Lex 
en Max showen enthousiast de 
mogelijkheden:

 ( Ze monteerden twee 
drukknoppen om de 
rolluiken te activeren met 
een beveiliging: als je op 
beide tegelijk drukt, zou 
de motor kapotgaan. Dus 
hebben ze de knoppen 
zodanig geprogrammeerd dat 
ze niet werken als je ze samen 
indrukt. 
 ( Als je binnenkomt in het 
huis, moet je de 
knop van het fornuis 
vijf seconden lang 
indrukken om 
het stopcontact 
aan te zetten, als 
kinderbeveiliging.
 ( Door bij het 
binnenkomen 
de knop van de 
verlichting twee à 
drie seconden in te 
drukken, gaat het 

licht branden op de route van 
de voordeur, doorheen de 
gang naar de keuken. Handig, 
zo’n routeverlichting als je 
’s avonds thuiskomt met je 
boodschappen.
 ( Ze programmeerden ook 
paniekverlichting: met één 
druk laat je alles knipperen 
als je denkt dat er een 
noodsituatie is. 
 ( Ook aan energiebesparing 
is gedacht. Door de ‘alles uit’-
knop drie tot vijf seconden 
ingedrukt te houden, schakel 
je alles uit, inclusief een 
grootverbruiker als het 
fornuis.

EN NU?
“We zijn klaar om dit ook in een 
echt huis in te bouwen.”

2x domotica
De leerlingen van het TechnOV (Technologisch 
Onderwijs Vilvoorde) werkten twee keer een 
complete domotica-installatie uit: één onder 
de vorm van een STER-netwerk en één als BUS-
netwerk, elk met een andere controller.

1.

7



 HOME CONTROL MET DE BUS

PASPOORT:
 ( BUS-topologie
 ( Controller: Niko Home 
Control System
 ( Extra veilig: aansluiting 
van de bevelgevers op 
lage veiligheidsspanning 
van 26Vdc
 ( IP-interface: bedienbaar 
vanop de smartphone

WAT DEDEN DE LEERLINGEN?
 ( Bedraden: Leonardo: “Bij een 
BUS-netwerk is de bedrading 
heel wat eenvoudiger 
dan bij STER: hier sluit je 
alles aan op slechts twee 
parallelle draadjes. Daardoor 
is BUS veel geschikter voor 
de tertiaire sector - de 
zogenaamde ‘immotica’ -, 
om aan te sluiten over grote 
lengtes.” 
 ( Programmeren: “De leraar 
toonde ons hoe je vanop je 
gsm de lichten kan dimmen 
en de rolluiken kan laten 
bewegen. Dat was cool. 
Daarna hebben we dat zelf 
leren programmeren.” 
 (Monteren van de 
verbruikers: “Bij dit netwerk 
zijn de verbruikers meer 
gericht op tertiaire gebouwen: 
verlichting, ventilatie …”

WAS HET MOEILIJK?
Lex: “Eigenlijk niet zo … We heb-
ben grotendeels zelf geleerd om 
te programmeren met de diverse 
systemen, zoals Niko Home 
Control.”

ALLES AAN BOORD?
Benjamin De Donder: “Bijzonder 
aan dit project is onze simulatie 
van een veilige en niet-veilige 
stuurkring bij het ventilatiesys-
teem. We hebben de stuurkring 
van de motor zodanig bevei-
ligd dat de kring uitvalt in het 
geval van een isolatiefout. Dat 
is tamelijk uniek, zelfs een 
hogeschool is daarnaar komen 
kijken.” Ook hier ging veel 
aandacht naar energiebespa-
ring.” Leonardo: “Via Off- en 
On-delay-programmatie wor-
den alle verbruikers automa-
tisch uitgeschakeld als er een 
tijdje geen activiteit is.”
De automatische sturingen 
zijn vooral gericht op de ter-
tiaire sector: ventilatie, zone-
verwarming, zonnewering … 
kunnen met één druk op de 
knop gestuurd worden.

EN NU?
Leonardo: “Dankzij dit project 
ben ik na het afstuderen klaar 
voor bijvoorbeeld een mooie 
job in een industrieel gebouw, 
waar ik zelfstandig de domotica-
installatie kan plaatsen.”

2.

INSPIREREND PROJECT
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WOUTER DHAENENS, MEDE-ZAAKVOERDER ELEKTRO DHAENENS

ELEKTRICITEIT MET DE PAPLEPEL

“Ik heb de elektriciteit met de pap-
lepel meegekregen", zegt Wouter 
Dhaenens. "Mijn ouders hadden een 
klassiek elektriciteitsbedrijf met vooral 
huisinstallaties en ik trok al op jonge 
leeftijd mee naar de werf.”

TECHNIEKEN INTEGREREN

“We bieden een heel brede waaier van 
diensten aan op drie terreinen. Voor-
eerst werken we op het elektrische 
en energetische vlak: PV-panelen, 
laadpalen, lichtstudies, sturingen, 
gebouwbeheersystemen via QBUS en 
KNX … Vervolgens zorgen we voor 
beveiliging. We hebben de nodige 
erkenningen voor inbraakbeveiliging, 
toegangsbeveiliging, brandbeveili-
ging ... Tot slot installeren we ook 
IT-infrastructuur: het leggen 
van netwerkbekabeling in koper 
of glasvezel, het plaatsen van 
routers, het installeren van 
wifi …

Onze focus ligt vooral op het 
integreren van alle technie-
ken, het liefst via partnerships 
met andere installateurs zoals 
HVAC. We zetten bijvoorbeeld 
een energieplatform op en 
waar nodig schrijven we zelf de 

ontbrekende stukken software om alle 
systemen met elkaar te laten commu-
niceren.”

EEN LEVEN LANG BIJLEREN
“De voorwaarde om hier te komen 
werken? Interesse en de bereidheid 
om bij te scholen, je hele leven lang. 
Als je theoretische basis beperkter is, 
zal je in het begin vooral uitvoerend 
aan de slag gaan. Maar wie gemoti-
veerd is, kan door ervaring en bijko-
mende opleidingen groeien.“
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BINNENKIJKEN BIJ
ELEKTRO DHAENENS

HET BEDRIJF

Een netwerk opzetten, de HVAC-technieken 
integreren of een laadpaal installeren: vraag het 
aan Maarten en Christoffel. Maar evengoed gaan ze 
een dagje verlichting aansluiten of kabels inslijpen 
op de werf. Welkom bij het team elektrotechnische 
duizendpoten van Elektro Dhaenens in Deinze.

WOUTER:

“De techniek is vandaag zo 

complex dat je het met een 

eenmanszaak niet meer 

redt. De enige manier om 

complete dienstverlening aan 

te bieden is door een team 

samen te stellen, om kennis 

en ideeën te delen.”



DE GOUDEN TIP VAN MAARTEN: 

SCHOOL JE BIJ IN 
NETWERKBEHEER
Maarten Van Parijs werkt al vijf jaar bij 
Elektro Dhaenens. Na zijn TSO Elektrische 
Installatietechnieken koos hij voor nog een 
extra jaar (Se-n-Se) Stuur- en beveiligings-
technieken. Al tijdens dat specialisatiejaar 
startte hij aan de avondschool met de 
opleiding netwerkbeheerder. “Als elektro-
technicus kan je vandaag eigenlijk niet meer 
zonder kennis van netwerkbeheer. Als je 
niet mee bent inzake netwerken, is het bijna 
onmogelijk om een domoticainstallatie met 
integratie van technieken correct te con-
figureren. Je moet weten hoe toestellen 
communiceren."

TRY THIS @ HOME:  
EXPERIMENTEREN  
MET RASPBERRY EN 
ARDUINO
CHRISTOFFEL JANSSENS: “Ik heb heel veel 
bijgeleerd over sturingen en domotica door 
thuis te spelen met Arduino en Raspberry en 
er kleine projectjes mee op te zetten. Je in-
vesteert 100 euro je bent vertrokken. Het is 
fun om te doen, en al experimenterend heb 
ik dingen geleerd die ik nu toepas op echte 
installaties voor klanten.”

HET LEUKSTE PROJECT?
EEN MEDISCH CENTRUM 
MET ALLE TECHNIEKEN GE-
INTEGREERD

“De installatie van de technieken van een 
medisch centrum hier in de buurt, zeggen 
zaakvoerder Wouter en elektrotechnici 
Christoffel en Maarten eensgezind als we vra-
gen naar het tofste project. Echt alle technie-
ken kwamen hierin samen.“We begonnen met 
de basisinstallatie zoals verlichting, en daarna 
programmeerden we het gebouwenbeheer via 
QBUS: alarm, toegangscontrole, energiebe-
heer …  Wij waren het aanspreekpunt voor de 
klant en stemden bijvoorbeeld zelf af met de 
HVAC-installateur. Tot en met het IT-netwerk 
en de telefonie via VOIP hebben we geïnstal-
leerd. Het was een stevige uitdaging, maar we 
zijn echt trots op het eindresultaat.”
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DUAAL LEREN

EERST DE BASICS, 
DAN DE DOMOTICA: 
BEN JIJ MEE?
“Natuurlijk is het belangrijk dat je op school kennisgemaakt 
hebt met domoticasystemen”, zegt Wouter Dhaenens. “Maar 
het vervolg leer je vaak beter op de werkvloer. Elk bedrijf 
werkt immers met andere merken, het is onmogelijk om die 
allemaal op school te leren kennen. Het is vooral belangrijk 
dat je de basiskennis mee hebt vanop school.”

HOE STAAT HET MET JOUW BASISKENNIS? 

TEST JEZELF
Deze basiskennis ontbreekt vaak bij starters, aldus Wouter 
Dhaenens: 

1. De wet van Ohm:  
“Het is bijna niet voor te stellen, maar toch zijn er vijfde- 
of zesdejaars die nog altijd de wet van Ohm niet correct 
kunnen toepassen.”

2. De werking van netsystemen, de manier waarop een 
elektriciteitsnet gecreëerd wordt binnen een bedrijf: is dat 
via TT, TN-C of TN-S, IT …? Dat heeft een impact op alle 
beveiliging bijvoorbeeld die je opbouwt in een installatie.

3. De basis van het AREI.

4. Het verschil tussen een ster- of driehoekschakeling …



EERSTE JOB: 
elektricien bij Amcor 
Flexibles in Gent
“Ik werkte er zes jaar als elektricien 
aan machines. Ik heb ontzettend veel 
geleerd, maar het begon te kriebelen om 
weer iets met IT te doen. De ideale job 
voor mij is een combinatie van werken 
met mijn handen, en bezig zijn met IT 
en techniek. Daarom ben ik de opleiding 
netwerkbeheer gaan volgen in avondon-
derwijs.”

VANDAAG: 
elektrotechnicus bij Dhaenens
“Mijn job is ongelooflijk gevarieerd. De ene dag 
zit ik achter mijn bureau om schema’s te maken en 
netwerken uit te tekenen, de andere dag coördi-
neer ik als projectleider een werf of ga ik mee op 
depannage. Maar soms ga ik ook een dag mee in-
stalleren, kappen en slijpen, zodat ik me nog eens 
fysiek kan uitleven.

Het moeilijkste voor mij was om te leren een 
project te leiden: de communicatie met de klant, 
overleggen met de andere partners, leren delege-
ren. En tegelijk is het leukste de appreciatie die je 
van je klant krijgt als alles goed liep.”

Bijblijven is echt een uitdaging, de evolutie gaat 
steeds sneller, maar dat maakt het zo boeiend. 
Straks worden de zonnepanelen misschien alweer 
vervangen door waterstofpanelen. 

“Je moet in staat zijn om te blijven leren, en ook 
na de uren geïnteresseerd zijn in je vak. We gaan 
om de zes maand op opleiding bij de merken 
waarmee we werken zoals QBUS, Paxton … En in 
onze job krijgen we gelukkig ook de tijd om ons te 
verdiepen in nieuwe systemen. Daarnaast moet je 
gewoon interesse hebben, je constant afvra-
gen “hoe werkt dat?” en desnoods op zoek gaan 
op YouTube en Google. Ik heb bijvoorbeeld zelf 
geleerd via YouTube hoe je camera’s kan beveiligen 
zodat ze niet meteen gehackt kunnen worden.”

Het parcours van 
Christoffel Janssens, 

elektrotechnicus  
bij Dhaenens

OPLEIDING

 ( TSO Elektrische 
Installatietechnieken, Edugo, 
Oostakker

 ( Se-n-Se Meet- en 
regeltechnieken

 ( Eerste jaar bachelor 
webdesign

 ( Netwerkbeheer in 
avondschool
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CHRISTOFFEL:

 “Ik heb zelf geleerd 
via YouTube hoe je 

camera’s kan beveiligen 
zodat ze niet meteen 

gehackt kunnen 
worden.”



EEG?
EEG is gespecialiseerd in instal-
latie en integratie van gebou-
wentechnieken: elektriciteit, 
HVAC, sanitair, medische gassen, 
automatisering, hoogspanning ..., 
vooral in de zorgsector (zieken-
huizen en rusthuizen). De groep 
telt ruim 800 medewerkers en 15 
vestigingen in België.
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

WARM 
AANBEVOLEN:  
DE WET VAN 
JOULE

Vloek je weleens op al die theorie? Weet 
dan dat je ze later op de werkvloer nodig 
hebt. Wij gingen mee op stap met Arne 
(20) en zijn mentor Chris van EEG tijdens 
een onderhoud in een ziekenhuis. 
Cruciale kennis tijdens hun werk is de wet 
van Joule. En waarom het zo belangrijk is 
de weerstand van materialen te kennen.

“Om mijn werk te kunnen
uitvoeren, moet ik 
die wet kunnen toepassen.”



WIE WAS MENEER 
JOULE? 

James Prescott Joule was een 
Engelse natuurkundige. 

Hij ontdekte rond 1860 
het verband tussen elektrische 
stroom die door een weerstand 

gaat en de warmte die hierbij 
vrijkomt.

EN WAT ZEI HIJ OOK ALWEER?

HET JOULE-EFFECT?
Het joule-effect is een thermisch effect van de elektrische 
weerstand die ontstaat als elektrische stroom door een geleider 
gaat. Het joule-effect is het gevolg van de omzetting van elektriciteit 
(meer bepaald elektrische energie) in warmte (meer bepaald in 
warmte-energie). Dit effect ontstaat in alle geleiders, maar vaak kan 
het vrijkomen van warmte alleen zichtbaar worden gemaakt als de 
stroomsterkte te groot is. Door dit effect gaan bepaalde elektrische 
of elektronische componenten soms ‘verbranden’.

ELEKTRISCHE ENERGIE?
Je kunt het niet over het ‘JOULE-EFFECT’ hebben zonder stil te 
staan bij ‘ELEKTRISCHE ENERGIE’.
Elektrische energie is de energie die door tussenkomst 
van elektrische stroom wordt afgegeven aan een 
verwarmingssysteem, een elektrotechnisch of elektronisch 
systeem of een motor. Ze wordt rechtstreeks omgezet in een 
andere energie om arbeid te verrichten: een vracht verplaatsen, licht 
geven, verwarmen enzovoort. Interessant is dus de omzetting van 
elektrische energie in warmte-energie. 

Het joule-effect doet zich in meerdere of 
mindere mate voor in elke elektrische geleider. 
Het vrijkomen van warmte is proportioneel met:

  de weerstand,
  de stroomsterkte in het kwadraat,
  de tijd gedurende welke de stroom vloeit.

W =  energieverlies in warmte 
in joule* gedurende een 
bepaalde tijd

R  =  weerstand in ohm [Ω]
I  =  stroomsterkte 

in ampère [A]
t  =  tijd gedurende welke  

de stroom vloeit  
in seconden [s]

W=RxI2xt * Het Internationale Stelsel houdt 
joule aan als de maateenheid 
voor energie.
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v ARNE:

“Als een kabel warmer 
wordt dan 60 graden, 

weten we dat er een 
probleem is en moeten 

we ingrijpen.”
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

v ARNE:

“Eigenlijk heb 
ik deze wet op 
de werkvloer 
geleerd. Op 
school is hij 
wel aan bod 
gekomen,  
maar heel kort.”

Arne, wanneer gebruik jij het 
joule-effect?
ARNE: “Een bepaald soort materiaal 
gaat na verloop van tijd opwarmen. 
Het is belangrijk dat je weet na hoe-
lang. Want als het te warm wordt, 
riskeer je dat de kabels beginnen te 
branden en dat moet je altijd proberen 
te vermijden.”

Hoe wordt de wet toegepast 
tijdens jullie onderhoud?
CHRIS: “We zien op dit bord verschil-
lende verbruikers die we hebben aan-
gesloten. Als we zien dat de stromen 
te groot worden omdat de belasting 
gewijzigd werd - dit kan zijn door 
aanpassingswerken of doordat meer 
verbruikers worden aangeschakeld -, 
dan zal die kabel beginnen opwarmen. 
Aan de hand van de infraroodcamera 
kunnen we dat ontdekken. Tijdens een 
onderhoud is het de taak van Arne 
om de borden en de bekabeling met 
infrarood te fotograferen. Zo kunnen 
we de opwarming vaststellen. Van elk 
onderdeel van het bord wordt een 
thermografische foto gemaakt, zodat 
wij telkens weten wat de minimum- 
en maximumtemperatuur bedraagt. 
Zolang deze beneden de 60 graden 
blijft, is het aanvaardbaar. Zoals je ziet, 
schommelen de temperaturen hier 
tussen de 15 en 29 graden. Perfect 
dus.”

En wat als de temperatuur boven 
de 60 graden gaat?
CHRIS: “Bij kabels is dat echt het 
maximum, bij apparatuur zoals hier 
bedraagt de maximumtemperatuur 72 
graden. Als een kabel warmer wordt 
dan 60 graden, weten we dat er een 
probleem is en moeten we ingrijpen. 
Die opwarming komt tot stand door 
het verbruik van het ziekenhuis, maar 
ook door de interne weerstand van 
het materiaal. Het is dankzij de wet 
van Joule dat we kunnen bepalen hoe 
warm de kabel zal worden, rekening 
houdend met de eigen weerstand en 
de stroom die erdoor vloeit. Aan de 
hand daarvan kunnen we dan het ver-
mogen en de arbeid berekenen. Maar 
daar hebben we dan weer de wet van 
Ohm voor nodig ;).”

Hoe heb jij de wet van Joule 
leren toepassen, Arne? 
ARNE: “Eigenlijk heb ik hem op de 
werkvloer geleerd. Op school is hij 
ook wel aan bod gekomen, maar heel 
kort. En al zeker niet aan de hand van 
de opwarming van kabels, zoals dat 
hier het geval is. Maar om mijn werk te 
kunnen uitvoeren, moet ik die wet wel 
kunnen toepassen. Chris heeft me die 
kennis bijgebracht op een duidelijke 
en eenvoudige manier, aan de hand 
van concrete voorbeelden. Zowel in 
de praktijk als op papier en uiteraard 
toegespitst op ons vakgebied. Het 
voordeel daarvan is dat je het gemak-
kelijker onthoudt. Het blijft beter bij 
dan een PowerPoint-presentatie op 
school. Maar ik kan de leerlingen toch 
aanraden om de formule beter te 
kennen. Je ziet toch dat het tijdens je 
werk van pas komt.” 



Wat is het verschil tussen 
een snellader of een 
gewoon oplaadstation?

1.

Momenteel vind je in België zo’n 50 
snellaadpalen langs de wegen. Aan het 
plaatsen van een snellader of superchar-
ger begin je niet zomaar. Ze worden in 
principe geplaatst door gespecialiseerde 
bedrijven en zijn een grote investering. 
Zo’n snellader slurpt liefst 200 ampère, 
dat jaag je uiteraard niet over het gewone 
net. De bedoeling van de superchargers is 
om bezitters van auto’s met batterijen met 
hoog vermogen, zeg maar Tesla of Audi 
e-tron, snel te laten “bijtanken”. Daar waar 
een gewoon laadstation tot 22 kW levert, 
haal je met een snellader tot 150 kW of in 
de toekomst zelfs tot 250 kW. Een half-
uurtje na het inpluggen is je Teslabatterij 
met een capaciteit van 85 kWh dus weer 
rijklaar. 
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LAADSTATIONS 
voor elektrische 
voertuigen

BOOMING BUSINESS 
VOOR ELEKTROBREINEN 

Laadstations voor elektrische voertuigen zijn booming business, zowel voor 
thuisgebruik als op openbare plaatsen of bedrijven. Elke maand komen er 
honderden nieuwe bij. Maar het kiezen en installeren van het juiste type 
laadstation is geen klusje dat je aan de garagist kan overlaten: het vraagt een 
flinke portie elektrotechnische kennis. Helemaal spek voor jouw bek dus. 
Watt’s Up helpt je door het bos de palen te zien, in 4 vragen.



Hoe snel kan je laden? Wat is het verschil 
tussen een laadstation 
voor thuisgebruik 
of openbaar of 
bedrijfsgebruik?

Hoe installeer je een 
laadstation?

2. 3.

4.

De laadtijd van een batterij is afhankelijk van: 

1. Het vermogen van de lader  
in het voertuig. 

2. Het vermogen van het laadstation.

3. Het type laadkabel.

Laadstations leveren een vermogen tussen 3,7 
en 22 kW. Afhankelijk van het type hebben ze 
16 A of 32 A nodig, dus in principe kunnen ze 
op het gewone net geïnstalleerd worden (je 
leest de aandachtspunten verderop).

Je kiest het vermogen van je station in functie 
van het vermogen van de lader in je voertuig. 

De batterij van een Nissan Leaf bijvoorbeeld 
heeft een capaciteit van 6,6 kW; een laadsta-
tion van 22 kW installeren is dan uiteraard niet 
zinvol. 

Is je klant de trotse bezitter van een Tesla, met 
een batterij van 85 kWh, dan ga je beter wel 
voor een station met het maximale vermogen 
van 22 kW. Na minimaal 4 u is de Tesla weer 
rijklaar (mits de juiste kabel).  

Technisch verschillen laadstations 
voor thuis of voor het bedrijf of een 
openbare plaats niet veel van elkaar. 
Het onderscheid zit vooral in de uit-
voering: bedrijfs- of openbare laad-
palen zijn robuuster, ze worden vaker 
gebruikt en staan in weer en wind.

Daarnaast zijn laadstations voor be-
drijfs- of openbaar gebruik meestal 
opgenomen in een netwerk en 
voorzien van systemen voor ener-
giemanagement. Als meerdere auto’s 
tegelijk opladen, kan een controller 
ervoor zorgen dat de beschikbare 
stroom gelijkmatig wordt verdeeld. 
Of je kan net prioriteit geven aan het 
laadstation voor de directeur … 

Stekker in en laden maar?

Theoretisch kan je een laadkabel 
inpluggen in een huishoudelijk stop-
contact. Maar dat is geen goed idee: 
12 uur lang 16 ampère doorheen een 
gewoon stopcontact jagen, is vragen 
om oververhitting of andere proble-
men. 

Voor geregeld gebruik installeer je 
dus best een thuislaadstation, waar-
mee je sneller en veiliger kan laden 
via een aangepaste kabel, laadplug, 
contactdoos …

Laadstations werken op wissel-
stroom, in de wagen zit een omvor-
mer. Ze kosten doorgaans tussen 800 
en 2500 euro.  

De componenten van een laadstation

1.

2.

3.

aardlekschakelaar

communicatie-
module

relais

laadcontactdoos

montagering met
klapdeksel

actor

actor-
sturing

installatie- 
automaat  Beveiliging 

(installatieautomaat, 
aardlekschakelaar)

  Relais om 
laadaanschakeling af te 
sluiten van de voeding

  Communicatiemodule

  De laadcontactdoos met 
actor

  De actor zorgt voor 
de vergrendeling/
vrijgave van de stekker 
in de contactdoos via de 
actorsturing

  Montagering met 
klapdeksel
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IONUT: “Ik werk drie dagen per week en de twee andere 
dagen ga ik naar school. Maar dat loopt nu op zijn einde. Het 
zijn mijn laatste weken dat ik naar school ga.”

“Daarna is het voor echt: dan begin ik aan een volwaardige job 
als elektricien. Ik blijf bij mijn huidige baas werken, maar 
word daarnaast ook zelfstandig elektricien. Zo kan ik mijn 
eigen klanten aantrekken.”

“Wat mij aantrekt in de job? Ik wil een goede elektricien zijn, 
zodat de mensen tevreden zijn van mijn werk. Ik wil ook zelf 
mijn werk kunnen plannen … en goed geld verdienen, 
natuurlijk.”

In elk nummer van Watt’s Up? verwelkomen we 
een nieuwkomer in de elektriciteitssector of 
zwaaien we een leerling uit. Deze maand: Ionut. 
Hij zit in de laatste maanden van zijn opleiding 
residentieel elektrotechnisch installateur in het 
deeltijds beroepsonderwijs.

ID-KIT
NAAM Ionut Neamt

STUDIE Ik heb binnenkort 
het certificaat 
van residentieel 
elektrotechnisch 
installateur.

IONUT!
Hello...

HELLOHELLO GOODBYE

17

IONUTS RAPPORT

L E S S E N 
9/10

“Ik kreeg veel praktijk, dat was de max. In mijn eentje een 

schakelkast aansluiten is mijn ding. Maar ik werk ook graag in 

teamverband.”

L E R A A R
9/10

“Het klikt goed met Bart, onze leraar. Hij helpt ons wanneer we een 

probleem hebben. Ik heb het gevoel dat hij ons begrijpt.” 

W E R K
9/10

“Tijdens mijn deeltijdse opleiding werkte ik drie dagen voor een 

bedrijf. Zo werd ik meteen in de praktijk gesmeten, en ik voelde 

direct dat elektriciteit mij lag.”

“Ik wil dat de mensen

tevreden zijn van mijn

werk.”

v



ELECTRO BRAIN
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Ben jij één van de elektrobreinen die 
we mochten uitdagen tijdens de derde 
editie van Electro Brain? Proficiat! 
Nam je (nog) niet deel aan deze 
uitdaging? Schuif dan als de bliksem 
deze pagina onder de neus van je 
leerkracht zodat jullie er volgend jaar 
bij zijn!

DEELNEMEN AAN ELECTRO BRAIN

WAAROM? DAAROM!
1. KOM EENS UIT JE KOT
Heb je de praktijklokalen op je school al wat te vaak gezien? 
Met Electro Brain kom je eens buiten. De praktijkproeven vinden 
plaats op diverse locaties over heel Vlaanderen en Wallonië: in 
bedrijven, in VDAB-opleidingscentra ... O ja: er zijn gratis broodjes 
en een drankje ’s middags. 

2. TEST JEZELF, MAAR DAN VOOR ECHT
Op Electro Brain is het voor echt, dus geen gedoe met punten. 
Iedereen krijgt dezelfde challenge voorgeschoteld (je kiest resi-
dentieel of industrieel). BSO, DBSO, duaal, Syntra, TSO, volwas-
senenonderwijs … Het maakt niet uit. Het enige wat telt, is wat je 
kunt. 

Je probeert binnen de zes uur een elektrische installatie correct 
te monteren, vanaf een gegeven schema. Als je vastzit, kan je 
hulp krijgen van de juryleden/coaches afkomstig uit de sector. En 
op het einde kijkt de jury of je installatie is uitgevoerd en werkt 
zoals het hoort.

Gelukt? Dan heb je alvast een troef die je kan bovenhalen bij je 
eerste sollicitaties. Niet gelukt? Ook dan is het doel bereikt, want 
je weet nu waar je staat: nog werk aan de winkel om jezelf klaar te 
stomen voor een job als elektrotechnicus of installateur.

Het enige 
wat telt, 
is wat je 
kunt

 WAT?
Electro Brain is de sectorale 
proef georganiseerd door Volta. 
Ze biedt jou de kans om je com-
petenties te testen vooraleer je 
de arbeidsmarkt opgaat. 

De eerste stap is een theorietest 
die je aflegt op school of in het 
opleidingscentrum.

Vervolgens leg je een praktijk-
proef af op locatie.  Je kiest uit 
twee uitdagingen: een proef 
elektrotechnisch installateur 
huishoudelijke installatie en een 
proef elektrotechnicus industri-
ele installatie. 

 ( Lees meer op www.volta-org.
be/nl/lesgevers-leerkrachten/
electro-brain



JIJ KIEST
ELECTRO BRAIN 
RESIDENTIEEL: 

VAN TRAPPENHUISSCHAKELAAR 
TOT DIFFERENTIEEL

proef elektrotechnisch installateur

(huishoudelijke installatie)

ELECTRO BRAIN 
INDUSTRIEEL: 

LAAT DE  
MOTOR DRAAIEN
proef elektrotechnicus 

(industriële installatie) 
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INDRIT INERI

“Redeneren blijft het moeilijkste.”
“Ik ben bijna klaar, voor mij ging het vlot. 
We oefenen dit soort installaties geregeld 

in de klas en ik heb ook al op de werkvloer 
kasten bekabeld. Ook op mijn stage bij 

ABB binnenkort ga ik kasten bekabelen. Al 
blijft redeneren altijd het moeilijkste: waar 

bijvoorbeeld moet ik mijn klemmen plaatsen?”

v
KEVIN DE VREESE

“Dit is anders  
dan op school.”

“Het lastigste is altijd om het schema 
te vertalen naar de praktijk. Iedereen 
tekent een schema op zijn manier, 
en dit is anders dan op school. Je 

moet zelf nadenken waar bijvoorbeeld 
je aftakkingen moeten komen. De 

installatie zelf vond ik niet zo moeilijk. 
Dit type motorschakeling hebben we 

op school al vaak geoefend."

v
IGNATIO ADAM

“Ik wist dat ik het zou 
kunnen.”

“Ik wist niet goed wat ik moest verwachten. 
Maar toen ik zag dat ik een schakelkast 
moest installeren, wist ik dat ik het zou 

kunnen. Ik werk deeltijds en ga twee dagen 
naar de les. Op het werk doe ik vooral het 

voorbereidende ruwbouwwerk. Het was een 
tijd geleden dat ik aan een schakelkast kon 

werken. Ik kon hier eens testen wat ik er 
nog allemaal van wist. En dat viel best mee.”

IGNATIO



DE VACATURE

20

“ Een schip 
is als een 
drijvende 
fabriek.”



21

“ Een schip 
is als een 
drijvende 
fabriek.”

Waar kun je straks zoal aan de slag met je diploma? In ‘de 
vacature’ lichten wij er één job uit. Wat houdt ze precies 
in en wat wordt er van je verwacht: om dat te weten te 
komen, spraken wij alvast met je toekomstige collega’s. 

ERIC:

“We zoeken 
iemand die 
zelfstandig kan 
werken en zijn 
mannetje kan 
staan tegenover 
de schippers. Want 
voor hen duurt 
een storing of 
onderhoud altijd te 
lang.”

W
erken in de haven 
van Antwerpen, 
voor velen is het 
een droomjob. 
Zeker ook voor de 

werknemers van Van Stappen & 
CADA, die elke dag schippers van 
binnenvaartschepen uit de nood 
helpen. Een panne aan de auto-
matische piloot, een aardingsfout, 
een platte batterij, een kapotte 
kabel, een aanpassing aan de 
boegschroefbediening, problemen 
met de radar, niet functionerende 
camera’s, onderhoud … Elk schip 
is anders, net als elk probleem dat 
zich kan voordoen. Die afwisse-
ling is meteen de grootste drijfveer 
om hier te werken, vertelt Abdul 
Mozafari. “We vinden altijd wel 
een oplossing, maar de zoektocht 
naar het probleem is steeds an-
ders. Dat kan iets simpel zijn, maar 
ook heel ingewikkeld. Dat weet 
je vooraf niet. We werken immers 
met verschillende stromen: 220 en 
380 volt, laagspanning, AC en DC. 
Toch is het nog nooit gebeurd dat 
we het niet opgelost kregen. Naast 
de voldoening die je van je werk 

krijgt en de dankbaarheid van de 
schippers, vind ik ook de ontmoe-
tingen met telkens nieuwe mensen 
en nieuwe culturen heel boeiend. 
Hoewel ik hier nu al vijftien jaar 
werk, leer ik nog elke dag bij. We 
worden ook goed betaald en het is 
een job met toekomst.”

RADIO HOLLAND

Van Stappen & CADA is een toon-
aangevend bedrijf in de binnen-
vaartsector. Ze hebben ruim twin-
tig jaar ervaring in scheepselektro. 
Het bedrijf is onderdeel van de 
Radio Holland-groep en dus ook 
de exclusieve verdeler van alle 
toestellen van Radio Holland, de 
specialist voor alle elektronica aan 
boord van een schip. Van Stappen 
& CADA doet zowel de levering, 
plaatsing als herstelling van al deze 
toestellen. 

ERIC VONK: “Je kan een schip het 
best vergelijken met een varende 
fabriek. En in die fabriek zijn wij 
verantwoordelijk voor alles waar 
maar enigszins elektriciteit bij komt 
kijken."

M/V GEZOCHT: 

SCHEEPSSERVICE 

TECHNIEKER 

ELEKTRO-

ELEKTRONICA
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v
ABDUL:

“We worden goed 
betaald en het is een 
job met toekomst.”

Er is een generator aan boord die 
elektriciteit opwekt, een elektri-
citeitskast voor de verdeling en 
beveiliging van alle verbruikers, 
bekabeling naar alle toestellen, 
pompen, verlichting, stopcon-
tacten … Noem maar op. Qua 
elektriciteit zijn er de gebruikelijke 
220 en 380 volt, maar anderzijds 
heeft zo’n schip ook een 24 volt-
voorziening. Zo werken de mari-
foon, de radar en de automatische 
piloot op 24 volt. Die batterijen aan 
boord leveren wij ook.”

WAAR IS DIE STORING? 

Momenteel werken er tien men-
sen bij Van Stappen & CADA. Drie 
mensen op kantoor, vijf ervaren 
techniekers en twee jonge werk-
nemers in opleiding. Eric Vonk legt 
uit wat er precies verwacht wordt 
van de werknemer die ze zoeken. 
“We zoeken iemand die elektrische 
storingen kan opsporen en oplos-
sen en vrij snel kan doorgroeien 
naar de functie van scheepselek-
tricien. Daar is vooralsnog geen 
opleiding voor. Daarom voorzien 
wij altijd in een interne opleiding. 
We weten immers heel goed dat 
iets zoals de navigatie op een schip 
heel specifieke materie is. Wat we 
wel verwachten van de werkne-
mer, is dat hij of zij al enige erva-
ring heeft als industrieel elektricien 
en vertrouwd is met relaissturin-
gen, het opsporen van fouten en 
algemene onderhoudswerken.”

VERLOREN TIJD, VERLOREN 
GELD 

Behalve de technische vereisten 
heeft elke job uiteraard ook haar 
eigen specifieke eigenschappen. 
De wereld van de binnenvaart is 
eerder gesloten met een groot fa-
miliaal karakter. Als werknemer in 
die wereld is het dus ook belang-
rijk te weten in welke omgeving je 
je bevindt. Met andere woorden: 
welk soort persoon is een goede 
match voor deze job? Eric Vonk: 

“Iemand die de job durft aan-
pakken, zelfstandig kan werken 
en zich goed staande weet te 
houden tegenover de schippers. 
Want voor hen duurt een storing 
of onderhoud altijd te lang. De 
tijd dat het schip stilligt, is immers 
verloren tijd en dat betekent een 
verlies van inkomsten. Het is dan 
belangrijk dat je zelfvertrouwen 
uitstraalt en kordaat, maar rustig 
kan optreden. Ook belangrijk om 
weten is dat je, zeker bij de schip-
pers die ook eigenaar zijn, vertoeft 
op hun spaargeld. Ze appreciëren 
het wanneer je respect toont voor 
het schip en het behandelt als 
hun woning. Schoenen uitdoen, 
proper werken en netjes opruimen 
achteraf worden met de glimlach 
beloond. En als je het probleem 
voor hen hebt opgelost, zijn ze 
ook heel dankbaar.” 

STEEDS MEER 
ZELFSTANDIGHEID 

En wat met de doorgroeimogelijk-
heden in de job? ABDUL MOZAFARI: 
“In het begin moet je ervaring 
opdoen en ga je in de leer bij een 
ervaren technieker, op schepen die 
bij ons aan de kade liggen. Maar 
na verloop van tijd ga je steeds 
meer zelfstandig werken. Dat vind 
ik heel fijn. Soms rijd ik alleen naar 
klanten van ons die in een bui-
tenlandse haven liggen met een 
probleem. Dat zijn leuke ervarin-
gen. Je krijgt hier echt voldoende 
kansen.”

ERIC VONK: “Abdul is daar ook het 
beste voorbeeld van. Hij kwam 
als vluchteling uit Afghanistan en 
kreeg een kans van de oprichter 
van dit bedrijf. Die heeft hij met 
beide handen gegrepen, want nu 
is hij uitgegroeid tot één van onze 
meest ervaren techniekers en leidt 
hij zelf beginners op. De werk-
nemer die we zoeken, kan zeker 
hetzelfde parcours afleggen. Dat 
hopen we toch en daar willen we 
hem of haar zeker bij helpen.”



SCHIP AHOY!
U GEZOCHT: 

Scheepsservice technieker elektro-elektronica

j IN ’T KORT: 
Een panne aan de automatische piloot, een aar-
dingsfout, een platte batterij, een kapotte kabel, 
een aanpassing aan de boegschroefbediening, 
problemen met de radar, niet functionerende ca-
mera’s, onderhoud … Elk schip is anders, net als elk 
probleem dat zich kan voordoen.
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ERIC:

Schippers appreciëren 
het wanneer je respect 
toont voor het schip 
en het behandelt als 
hun woning. Schoenen 
uitdoen, proper werken 
en netjes opruimen 
worden met de 
glimlach beloond.”
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Je leven als toekomstig elektricien 
eindigt niet op deze laatste bladzijde. 
Als je fan wordt op onze Facebook-
pagina, zit je op de eerste rij voor nog 
meer nieuws uit de sector.

1

Your 15 
Minutes of 
Fame? 
Wat vind jij van dit nummer 

van WATT’s UP? Heb je zelf 

een interessant idee voor 

een artikel? Of wil je graag 

met je klas in WATT’s UP? 

Laat het ons weten via  

info@wattsup.be

    Volg ons op  
www.facebook.com/ 
wattsup.nl

Watt’s Up 
online 
Promofilmpjes  

elektriciteit studeren  

vind je hier: 

www.wattsup.be/nl/watts-up-tv

Watt's Up TV
Interessante 

schoolreportages 
en veel 

beroepenfilmpjes 
www.wattsup.be/nl/watts-up-tv


