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Beschrijving traject 
Heb je al langer zin om je te verdiepen in elektronica?  Dan is deze basismodule een juiste 
start! 

Heb je de intentie om via de 
module elektronicamonteur, door 
te groeien tot technicus 
toegepaste elektronica en 
misschien technicus industriële 
elektronica? Dan is deze basis echt 
onontbeerlijk! Basis elektriciteit en 
basis elektronica geven je van het 
prille begin een overzicht van wat 
elektronica allemaal te bieden 
heeft! 
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Schematische voorstelling van het traject 

 

  

ELEKTRONICA MONTEUR 

Basisjaar Elektronica 128 uur 
Vrijstelling van deze module is mogelijk door te slagen in een vrijstellingsproef 

Elektronicamonteur 
128 uur 

TECHNICUS ELEKTRONICA  

 
TOEGEPASTE ELEKTRONICA 

128 uur 
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Basisjaar Elektronica 128 uur 
 Vaste lineaire weerstanden      

 Niet lineaire weerstanden 

 Vermogen vaste lineaire weerstanden 
 Onbelaste spanningsdeler                                           

o Toepassing serieschakeling van weerstanden       
 Lineaire instelbare weerstanden voor elektronische toepassingen 

 Instelbare spanningsdelers.  

o Instelbare temperatuur- en lichtafhankelijke spanningsdelers   

 De belaste spanningsdeler  
o toepassing parallelschakeling weerstanden   

 Condensatoren algemeen 

 Kennismaking met diodes en LED's 

 Diode (Si) aangesloten op DC 

 LED's aangesloten op DC en AC 

o LED displays                    

 Diode (Si) aangesloten op AC  
o enkelzijdige gelijkrichting 

 Afvlakken van een enkelzijdige  
o gelijkgerichte spanning   

 Bruggelijkrichter (diodebrug) aangesloten op AC (dubbelzijdige gelijkrichter) 

 Afvlakken van een dubbelzijdige gelijkgerichte spanning 

 Zenerdioden     
o Spanningsstabilisatie met zenerdiode 

 De OPAMP als black box, de OPAMP als comparator, enkelvoudige 

voedingsspanning 

 Transistoren algemeen 

 De NPN transistor als schakelaar, ingesteld d.m.v. één weerstand 

 Digitale techniek 
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Elektronica Monteur 128 uur 

LEERINHOUDEN 
 

1) Componenten kennis 

1.1 Componenten kennis: Lineaire weerstanden 

Leerdoelen 

De cursist kent de verschillende uitvoeringen en eigenschappen 
De cursist kan de verschillende weerstanden herkennen (via kleuren, meten enz..) 
De cursist kent de verhoudingen van een weerstand (wet van Ohm) 
 

1.2 Componenten kennis: Dioden- en zenerdioden 

Leerdoelen 

De cursist kent de verschillende uitvoeringen en eigenschappen 
De cursist kan de verschillende types diodes (halfgeleiderdiodes) herkennen. 
De cursist kent de werking van een diode (sper- en doorlaatrichting) 
 

1.3 Componenten kennis: Transistoren 

Leerdoelen 

De cursist kent de verschillende uitvoeringen en eigenschappen 
De cursist kent de werking van een transistor (versterken of schakelen) 
 

1.4 Componenten kennis: Spanningsregelaars 

Leerdoelen 

De cursist kent de werking van een spanningsregelaar 
 

1.5 Componenten kennis: Instelbare (variabele) weerstanden 

Leerdoelen 

De cursist kent de verschillende uitvoeringen en eigenschappen 

 Potentiometer 

 LDR 

 Varistor 

 NTC weerstand 

 PTC weerstand 
 
1.6 Componenten kennis: Condensatoren 

Leerdoelen 

De cursist kent de eigenschappen van een condensator als een elektrische 
component dat elektrische lading en elektrische energie opslaat 
De cursist kent het gebruikt van de condensator in elektronische schakelingen. 
 

1.7 Componenten kennis: Opamp 

Leerdoelen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_component
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_component
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_lading
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_energie
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De cursist kent de eigenschappen van een opamp (versterker) 
De cursist kent het gebruikt van de opamp in verschillende schakelingen. 

 
 

1.8 Componenten kennis: IC’s: Timers digitale poorten 

Leerdoelen 

De cursist kent de eigenschappen en gebruik van de verschillende IC’s. 
 
 
 

2) Metingen: werken met multimeter & oscilloscoop 

2.1 Voedingsbronnen en generatoren 

Leerdoelen 

 De cursist kent het praktisch gebruik van voedingsbronnen en generatoren. 

2.2 Werken met de multimeter 

Leerdoelen 

  De cursist kent de werking van de multimeter 
  De cursist kan de verschillende metingen uitvoeren 

 Spanning (DC & AC) 

 Stroom (A) 

 Meten van weerstanden 
 

2.3 Werken met de oscilloscoop 

Leerdoelen 

  De cursist kent de werking van de oscilloscoop 
  De cursist kan verschillende metingen uitvoeren en begrijpt ze 

 Cyclische variaties in een elektrische grootheid zichtbaar maken 
 

3) Schemalezen 

3.1 Het lezen van een elektronisch schema  

Leerdoelen  

De cursist kan elektronisch schema’s en elektronische schakelingen ontleden. 
De cursist begrijpt een elektronisch schema en kan dit in de praktijk omzetten in een 
schakeling 
 
 

3.2 Het tekenen van een elektronisch schema.  

Leerdoelen  

De cursist kan aan de hand van een elektronische schakeling een elektronisch 

schema tekenen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit
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4) Soldeertechnieken 

4.1 Soldeertechnieken  

Leerdoelen 

De cursist kent de techniek techniek om metalen onderdelen met elkaar te verbinden 

door middel van een metaallegering (het soldeer). 

De cursist heeft kennis van de verschillende technieken 

 Zachtsolderen 

 Dompelsolderen 

 Golfsolderen 

 Hardsolderen 
 

5) Praktische toepassingen: Componenten toepassen in praktische schakelingen 

5.1 Componenten toepassen in praktische schakelingen  

Leerdoelen 
De cursist kan verschillende meetmethodes toepassen 
De cursist kan elektrische en elektronische componenten monteren, aansluiten en 
solderen 
De cursist kan geleiders en kabels solderen en/of moteren van kabelschoenen en 
beugels 
Hij kan verschillende communicatiesystemen (RS-232, RS422, USB, ….) herkennen, 
monteren en weet waarvoor ze dienen. 
Hij kent  lineaire en schakelende voedingen herkennen. 
Hij kan omgaan met silicone pasta’s en weet waarvoor ze dienen 
De cursist herkent chemische bussen bestemd voor de elektronica zoals contact 60, 
koelspray en/of andere, en weet waarvoor ze dienen. 
 

6) Storing zoeken. 

6.1 Storing zoeken  

Leerdoelen 
De cursist kan defecten in elektrische een elektronische schakelingen opsporen. 
Hij kan deze defecten herstellen 
 

EXAMEN 
 

Het examen bestaat uit een praktische proef nl. het solderen van een printplaatje en 

bijkomende randcomponenten monteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Legering
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Toegepaste Elektronica 128 uur 
LEERDOELEN EN -INHOUDEN 

Elektrische componenten toepassen voor een traject 

Leerdoelen : Elektrische schema’s en elektronische schakelingen lezen en 

interpreteren. De cursist kent de verschillende componenten, digitale technieken de 

eigenschappen en uitvoeringen 

Leerinhouden :  

 Lineaire en speciale weerstanden 

 Condensatoren 

 Spoelen 

 Diode, zenerdiode, diac 

 Transistoren / Mosfet / Triac / Thyristoren 

 Lineaire voedingen / Schakelende voedingen 

 A-stabiele multivibrator / Bi-stabiele multivibrator / Monostabiele multivibrator 

 Opam als comparator. 

 Opam als niet – inverterende DC versterker – spanningsvolger 

 Opam als inverterende DC versterker – invertor 

 Opam als verschilversterker 

 Opam als niet – inverterende en inverterende AC versterker 

 Schmitt trigger opam 

 Timers met 555 / Tellers met 555 

 RC kringen 

 Digitale techniek: AND, NAND, OR, NOR, XOR en zijn toepassingen 

 Digitale techniek: ALT, SR flip-flop en zijn toepassingen 

 Digitale techniek: Timers op- en afvallende, one-shots 

 Digitale techniek: Tellers op- en neertellende en speciale tellers 

 AD convertor / DA convertor 

 Schuifregisters  
Hij kan elektrische schema’s en elektronische schakelingen lezen en interpreteren 
Hij kan ieder passief en actief component toepassen 
Hij kan voor ieder component zelf toepassingen creëren  
Hij kan zich de technologie van ieder component eigen maken 

2) Een analytische techniek voor storing zoeken toepassen 

Leerdoelen 

De cursist kan een situatie beoordelen 

Hij kan een probleem analyseren 
Hij kan een besluit over het probleem vormen 
De cursist kan een omschrijving voor de uitvoering opstellen 
Hij kan een probleem oplossen 
De cursist kan een oplossing opvolgen en borgen 
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EXAMEN toegepaste elektronica 
 

Het examen bestaat uit een praktische proef uit 2 delen.  

 

Het 1ste deel bestaat uit het bouwen van een schakeling.  

 

Het 2de deel bestaat uit het stellen van een diagnose op zijn eigen gebouwde schakeling (als 

de cursist de fout niet heeft gevonden, moet hij toch kunnen aantonen dat hij een analytische 

techniek voor storing zoeken kan toepassen). 

 

Om geslaagd te zijn voor de module dient de cursist 50/100 te behalen 

 


