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Zelf tot een antwoord komen vergroot het leereffect. Ook als je niet het goede 

antwoord geeft, leer je daarvan. Het is dan ook belangrijk dat je de vragen eerst zelf 

beantwoordt, voordat je naar het antwoord kijkt. Je zou bijvoorbeeld jouw antwoord 

eerst ergens op kunnen schijven. Doe dat voordat je verder gaat met lezen. 

 

Het antwoord vind je door te klikken op de tekst ‘antwoord’ achter de vraag.  

 

 

 Vraag 0 

Wat controleer je met de vragen tussen de tekst? 

 antwoord 

Video’s 

Op verschillende plaatsen in dit boek kom je links naar video’s tegen. Om de video’s 

te starten klik je op het ‘play-symbool’. 

 

 Video 0 

De docent stelt zich aan je voor.  

      

 

Het is verstandig om de video’s helemaal te bekijken. Ze leggen de moeilijkere stof 

nog een keer beeldend uit. 

 

hij-vorm Het boek is geschreven in de hij-vorm. Waar ‘hij’ staat kan natuurlijk ook ‘zij’ gelezen 

worden. Het continu gebruiken van ‘hij of zij’ zou ten koste gaan van het leesplezier. 

 

start Hoe start je met de cursus? Begin gewoon te lezen. Dit boek loodst je door de hele 

cursus heen tot het examen aan toe. 

 

Veel succes! 

 

 

dus: beantwoord eerst de vraag  klik dan pas hier 
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Inleiding 
doel Dit boek is bedoeld voor het instrueren van mensen met een opleiding in de 

elektrotechniek. Het boek is afgestemd op technici die dagelijks in de 

elektrotechnische praktijk werken. De cursus heeft tot doel om je kennis bij te brengen 

over de manier waarop je je gedraagt als je aan, met of nabij een elektrische 

installatie werkt.  

 

Je kunt deze cursus gebruiken als je nog nooit eerder een cursus ‘vakbekwaam 

persoon’ hebt gedaan. Maar ook als het je bedoeling is om een herhalingstraining te 

doen, is deze cursus geschikt. Je zal dan iets vlotter door de stof gaan. 

 

wet en norm Deze cursus gaat vooral over de Arbowet met aanverwante wetgeving en NEN 3140. 

De elektrotechniek zelf, en NEN 1010 komen slechts zijdelings aan bod. Je hebt 

immers al een elektrotechnische opleiding gehad. Toch is dit boek doorspekt van 

voorbeelden uit de elektrotechniek. Hierdoor gaat het boek leven in je eigen praktijk. 

 

gevaarlijk Dit boek brengt je GEEN praktische vaardigheden zoals het ontwerpen of het 

aanleggen van elektrische installaties bij. Dat kun je niet uit een boek leren. Daarvoor 

is praktisch onderwijs onmisbaar. 
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Introductievoorbeeld 
personeelsuitje Stel, je directeur vraagt jou om een bedrijfsuitje te organiseren. Je bent fanatiek zeiler 

en daarom bedenk je een zeilcursus voor je collega’s. Jij weet toevallig veel van 

zeilen, maar veruit de meeste van je collega’s (met inbegrip van je directeur) hebben 

nog nooit gezeild. Degene die wel iets van zeilen weten, kunnen je mooi helpen met 

de les. Om het overzicht te kunnen bewaren, stel je voor dat jij de kapitein wordt. 

 

 

 

angst Als je het plan aan je directeur vertelt, kijkt hij wat bedenkelijk. Hij is bang dat er 

ongelukken zullen gebeuren. Daarom vraagt hij je of jij de veiligheid van alle collega’s 

kan garanderen. Bovendien vraagt hij van je om hem te garanderen dat de zeilboten 

geen schade oplopen. Om hem gerust te stellen, beloof je hem dat jij er persoonlijk 

voor zal zorgen dat er niets gebeurt. Je directeur vertrouwt daarop. 

 

Je wilt dat vertrouwen niet beschamen, dus je gaat een paar zaken heel goed regelen. 

Allereerst wil je weten wat de Wet hierover zegt, want daar moet je je sowieso aan 

houden. 

Bovendien ga je twee handboeken schrijven, met de volgende onderwerpen: 

1. de kunst van het zeilen 

2. hoe gedraag je je op een zeilboot 

 

De kunst van het zeilen 

Dit wordt een dun boek, want je kunt iemand niet leren zeilen door hem een boek te 

laten lezen. Je kunt er hooguit wat algemene informatie over geven. Zeilen leer je in 

de praktijk!  
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Hoe gedraag je je op een zeilboot 

Hierin beschrijf je wat je collega’s wel en niet mogen doen. Ze moeten bijvoorbeeld 

bukken als je overstag gaat. Want dan zwaait het zeil met grote kracht over de boot 

heen. Als er één persoon niet bukt, heb je direct een groot probleem! 

 

Naast deze twee boeken bestaat er ook nog een heel dik boek dat minimale eisen 

bevat voor het bouwen van zeilboten (handboek zeilbootbouw). Jij kent dit boek wel, 

maar je besluit om de collega’s daar niet mee te vervelen. Het bouwen van zeilboten 

laten we over aan specialisten. 

 

Op de door jouw zeer goed voorbereide zeildag, gebeuren er geen ongeluk. En zo 

heeft iedereen een leuke dag. 

Zou je dat ook met minder voorbereiding gered hebben? Misschien wel, maar dat 

wilde je niet gokken. Daarvoor was het belang te groot. 

Deze cursus 
parallel Zo zit het met deze cursus ook. Het belang is zo groot dat we ons graag goed 

voorbereiden. Er zit verbazingwekkend veel gelijkenis tussen de manier waarop jij het 

bedrijfsuitje hebt georganiseerd en de manier die we in de elektrotechniek hanteren. 

Kijk maar eens naar de volgende vergelijkingstabel. 

 

bedrijfsuitje elektrotechniek merk op 

directeur directeur 
weet weinig of niets van het 

‘vak’ 

kapitein installatieverantwoordelijke weet vrijwel alles van het vak 

collega’s met zeilkennis vakbekwame personen wel opgeleid in het vak 

collega’s zonder zeilkennis leek of VOP 
niet opgeleid in het vak (ook 

de directeur!) 

de wet de wet  

de kunst van het zeilen vakopleiding elektrotechniek die heb je al gehad 

handboek ‘hoe gedraag je 

je op een zeilboot’ 
NEN 3140 dit boek gaat over mensen 

handboek ‘zeilbootbouw’ NEN 1010 dit boek gaat over dingen 

doel: geen ongelukken doel: geen ongelukken  

 

Je zult merken dat de meeste onderwerpen uit de kolom ‘elektrotechniek’ in dit 

cursusboek beschreven worden. We gaan er niet uitvoeriger op in dan past in een 

cursus voor een gezellig bedrijfsuitje zonder ongelukken!  
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Ook bij storing zoeken zijn we snel geneigd om de spanning erop te laten staan. Hoe 

moet je anders de storing vinden? Best begrijpelijk eigenlijk, zo’n vraag. 

 

uitgangspunt Maar de gedachte achter de Arbowet en het Arbobesluit is dit: Als het écht zo 

belangrijk is dat de spanning er ALTIJD op moet blijven, moet je daar rekening mee 

houden bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installatie. Dat zie je 

bijvoorbeeld in datacenters met een A-feed en een B-feed. Als er aan de ene voeding 

gewerkt moet worden, voed je de apparatuur met de andere voeding. 

 

 

Als een opdrachtgever het te duur vindt om zijn installatie uit te voeren met een 

dubbele voeding, is de consequentie daarvan dat het deel van de installatie uit moet 

tijdens werkzaamheden.  

we slaan enkele pagina’s over 

 

 24 



   
  vakbekwaam persoon 

online cursus 
 

 

 
 

 

 

Samenvatting Arbowetgeving 
Zoals je merkt begint deze cursus meteen met een pittig stukje. We vatten daarom de 

belangrijkste dingen nog even kort samen. 

 

 

 

Arbowet De Arbowet gaat over de veiligheid en het welzijn van werknemers in de 

arbeidssituatie. De Wet is heel algemeen gesteld (de term ‘elektrische installatie’ 

komt niet eens voor in de wet). Het komt erop neer dat: 

 

1) de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 

tijdens het werk.  
 

2) de werkgever kan zich laten bijstaan door deskundigen. 
 

3) de werknemer houdt zich aan dat beleid en helpt de werkgever waar hij dat kan. 

 

Arbobesluit Het Arbobesluit is al wat concreter (daarin komt de term ‘elektrische installatie’ wel 

voor). Het Arbobesluit bevat twee belangrijke bepalingen over elektrische installaties: 

 

1) artikel 3.4 die beschrijft dat een elektrische installatie veilig voor gebruik moet zijn 

en dat er bijgewerkte tekeningen moeten zijn. Hierover gaat ook NEN 1010. 
 

2) artikel 3.5 die beschrijft hoe je je gedraagt als je aan of in de buurt van een 

elektrische installatie werkt. Er staat bijvoorbeeld in dat je niet onder spanning 

mag werken. Hierover gaat ook NEN 3140. 

 

Nu we een juridische bodem hebben gelegd, wordt het tijd om te gaan kijken naar de 

normen die we hiervoor genoemd hebben. We bespreken vrij uitvoerig NEN 3140 en 

gaan daarna, niet al te diep, in op NEN 1010.  

 

Om metingen aan installaties mogelijk te maken, kijkt NEN 3140 nét iets anders aan 

tegen onder spanning werken dan de Arbowetgeving. Daarover lees je later meer. 
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Vraag 27 

Je begrijpt hoe jij volgens je werkgever om moet gaan met risico’s. Wat ben je dan 

op grond van artikel 3.5 van het Arbobesluit? 

A. deskundig. 

B. voldoende onderricht. 

C. bekwaam. 

D. bevoegd. 

 antwoord 

 

Je weet dus hoe je werkgever erover denkt. Hij heeft je een instructie gegeven. 

Daarnaast is het heel belangrijk dat jij ook voldoende van je vak weet. Je hebt 

bijvoorbeeld een opleiding gehad in de elektrotechniek en je hebt ervaring opgebouwd 

in de praktijk. NEN 3140 verwoord dat zo: 

4.2.6 Ter voorkoming van elektrisch gevaar mogen werkzaamheden alleen worden 

uitgevoerd door personen die over voldoende elektrotechnische kennis en ervaring 

beschikken of onder toezicht staan van iemand die de juiste elektrotechnische kennis 

en ervaring heeft.  
 

(..) 
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Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te doorzien dat het spanningsloos werken 

ALTIJD de voorkeur heeft. 

 

 

Vraag 45 

Stel dat je een groep bij moet maken in een kunststof verdeelinrichting. Je moet 

daar een installatieautomaat voor bijplaatsen op de DIN-rail. De automaat wordt 

gevoed door een geïsoleerde kam. 

 

Je kijkt eens goed en je ziet dat je eigenlijk niet per ongeluk tegen een fase aan 

kan komen. Jij vindt dat je de uitbreiding echt veilig kunt maken als de spanning op 

de kast staat. Je maakt daarom de uitbreiding zonder af te schakelen. 

 

Welke werkprocedure pas je hier toe? En mag dat? 

  antwoord 

 

Omdat onder spanning werken toch niet mag, zullen we in dit cursusboek alleen de 

eerste twee werkprocedures bespreken. 

Spanningsloos werken  

Bij spanningsloos werken moet eerst de spanning van de installatie worden gehaald. 

Het gaat dus niet om het werken aan nieuwe installaties waar nog nooit spanning op 

heeft gestaan. 

 

 

Vraag 46 

Waarom is dat logisch? 

  antwoord 

 

 

 

Afschakelen 

Volgens NEN 310 moeten voor het afschakelen van de installatie voor het uitvoeren 

van werkzaamheden de volgende vijf ‘essentiële stappen’ worden aangehouden.  
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NEN 1010 
bekend Elektrische installaties moeten worden ontworpen en aangelegd volgens NEN 1010. 

Dat zal wel geen verrassing voor je zijn. NEN 1010 is zelfs zo bekend dat zelfs veel 

mensen buiten het vakgebied dat weten. 

 

Maar NEN 1010 echt kennen, is een heel ander verhaal. Het is een boek met ruim 

700 pagina’s. En het taalgebruik van NEN 1010 is afgestemd op elektrotechnici met 

een hbo-opleiding of een opleiding op universitair niveau. Het is dan ook niet zo gek 

dat het boek in ons vak vaak bestempeld wordt als ‘te dik en te moeilijk’. 

 

 

 

Bij de bespreking van het Arbobesluit, heb je gezien dat in artikel 3.4 onder meer het 

volgende staat: 

 

artikel 3.4 Elektrische installaties 

 

1. Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden 

en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is 

gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen 

aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen 

voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te 

verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden. 

(..) 
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Omdat dit in de Arbowetgeving staat, moet je dit beschouwen als een opdracht aan 

een werkgever.  

 

 

Vraag 55 

Waarom zou dat een opdracht aan een werkgever zijn? 

 antwoord 

 

Maar een werkgever kan niet altijd invloed uitoefenen op de kwaliteit en de veiligheid 

van de elektrische installatie die hij door zijn werknemers laat gebruiken. 

 

 

Vraag 56 

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin de werkgever geen of weinig 

invloed uit kan oefen op de manier waarop de elektrische installatie is ontworpen en 

aangelegd? 

 antwoord 

 

De elektrische installatie zal vaak in opdracht van de eigenaar van het bedrijfspand 

zijn ontworpen en aangelegd. Daarom heeft de wetgever ervoor gezorgd dat er ook 

voor die partij een reden is om zich aan NEN 1010 te houden.  

 

bouwbesluit Toepassing van NEN 1010 is verplicht op grond van het Bouwbesluit. Elke 

gebouweigenaar moet ervoor zorgen dat zijn gebouw voldoet aan het Bouwbesluit. 

Voor de elektrische installatie betekent dat, dat die moet voldoen aan NEN 1010. 

 

 

 

Je ziet dus dat NEN 1010 niet zozeer gericht is op de werkgever maar op de eigenaar 

van de elektrische installatie. 

 

  

we slaan enkele pagina’s over 

 

 64 



   
  vakbekwaam persoon 

online cursus 
 

 

 
 

 

 

Correctiefactor 

Je hebt net gezien dat in het voorbeeld de aardcircuitimpedantie mag oplopen tot een 

waarde van 2.55 Ω. Nergens in die groep mag de waarde hoger worden. 

 

 

Vraag 80 

Waarom is dat zo belangrijk? 

 antwoord 

 

Maar het maakt nogal wat uit waar je die Zs meet. Een installatie wordt namelijk niet 

altijd op dezelfde manier gebruikt. 

 

 

 

 

Vraag 81 

Stel op een contact wordt exact de maximale waarde van Zs gemeten (in ons 

voorbeeld dus 2,55 Ω). Welke gevolgen zou dat hebben voor het gebruik van die 

contactdoos? 

 antwoord 

 

Om deze reden, en om een paar andere redenen die we in deze cursus buiten 

beschouwing laten, zal een inspecteur de maximale waarde van Zs willen corrigeren. 

Niet elke inspecteur doet dat op dezelfde manier. Maar de meest gebruikte 

correctiefactoren liggen tussen de 0,67 en 0,85.  
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Om een beetje feeling met de praktijk te houden, hebben we een voorbeeld uitgewerkt 

voor een eindgroep in een TN-stelsel waarvan de maximale uitschakeltijd bij een 

aardfout 0,4 seconden bedroeg. We hebben gerekend met smeltpatronen. 

 

Na het voorbeeld met smeltpatronen, gaan we nu even kijken met een voorbeeld met 

installatieautomaten. Het is belangrijk dat je het voorgaande goed snapt voordat je 

aan deze beschrijving begint. 

Maximale aardcircuitimpedantie bij installatieautomaten 

Of je nu een smeltpatroon of een installatieautomaat toepast, maakt voor NEN 1010 

niets uit. De uitschakeltijden blijven exact hetzelfde. Je gebruikt alleen een ander soort 

beveiligingsmiddel om het doel te bereiken. 

 

 

Vraag 84 

Wat is het doel dat moet worden bereikt? 

 antwoord 

 

Zoals je weet heeft een installatieautomaat een thermisch en een maximaal 

uitschakelmechanisme. Het thermische uitschakelmechanisme wordt verzorgd door 

een bimetaal. Het magnetische uitschakelmechanisme bestaat uit een relais. 

 

opengewerkt Hieronder zie je een installatieautomaat. In de linker afbeelding zie je de binnenzijde 

met het magnetisch uitschakelmechanisme en het bimetaal.  

  

 

Laten we voor de werking van de installatieautomaat eens uitgaan van het voorbeeld 

dat we hiervoor hebben uitgewerkt voor een smeltpatroon. Voor het gemak herhalen 

we nog even de omschrijving van het aangepaste voorbeeld.  
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Examen 
Nu je aan het eind bent gekomen van dit cursusboek, wordt het tijd om te laten zien 

wat je van deze cursus hebt geleerd. Daarvoor leg je een examen af.  

Vorm en inhoud 

Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Voor het beantwoorden van de vragen 

heb je maximaal 30 minuten de tijd. Het examen wordt digitaal afgenomen. 

 

Tijdens het examen mag je dit boek erbij houden, maar je hebt niet voldoende tijd om 

alles op te zoeken. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent.  

Beoordeling 

Van de 20 vragen moet je er minimaal 14 geldig en correct hebben om te slagen. Niet 

beantwoorde vragen worden fout gerekend. Je cijfer wordt bepaald met de formule: 

cijfer = (aantal goede antwoorden x 0,675) – 3,5. 

 

Het resultaat wordt per e-mail verstrekt aan jou en (indien van toepassing) aan de 

contactpersoon van je werkgever. 

Certificaat of herexamen 

Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat in pdf. Het certificaat wordt per e-

mail verstrekt aan jou en (indien van toepassing) aan de contactpersoon van je 

werkgever. 

 

Ben je niet geslaagd? Dan heb je recht op maximaal één herexamen. 

Afleggen van het examen 

Om examen te kunnen doen, moet je je inloggen op het examenplatform van 

Elektroraad. Hiervoor heb je al inloggegevens gekregen. Die staan in het begeleidend 

schrijven dat je kreeg toen je dit cursusboek ontving. 

 

Wij wensen je veel succes! 
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Vraag en antwoord 
 

 

antwoord 84 

Snel genoeg schakelen om te kunnen beschermen tegen schok. 

 terug 

 

 

 

antwoord 81 

Door het aansluitsnoer van het toestel (zelfs zonder verlengsnoeren!) zal Zs te hoog 

worden. Er is dan waarschijnlijk geen tijdige uitschakeling meer bij een aardfout. 

 terug 

 

 

 

antwoord 80 

Als de Zs hoger is, zal er niet meer genoeg kortsluitstroom kunnen lopen om de 

smeltpatroon op tijd (in het voorbeeld was dat binnen 0,4 seconde) aan te laten 

spreken. Er is dan geen effectieve bescherming meer tegen schok. 

 terug 

 

 

 

antwoord 56 

Dat is bijvoorbeeld zo als de werkgever het pand niet in eigendom heeft, maar 

‘alleen maar’ huurt. De verhuurder bepaalt dan hoe het pand eruit ziet, en dat geldt 

vaak ook voor de elektrische installatie. 

 terug 

 

 

 

antwoord 55 

De Arbowetgeving eist van de werkgever dat hij zorgt voor veiligheid en welzijn bij 

het verrichten van arbeid. 

 terug 
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antwoord 46 

Dat valt niet onder NEN 3140. NEN 3140 gaat over werkzaamheden (dus 

activiteiten waarbij een elektrisch gevaar aanwezig kan zijn). Bij het aanleggen van 

een nieuwe installatie is dat niet aan de orde. 

 terug 

 

 

 

antwoord 45 

Dit is onder spanning werken en dat mag niet. Het is in strijd met het Arbobesluit. 

 terug 

 

 

 

antwoord 27 

Voldoende onderricht. 

 terug 

 

 

 

antwoord 0 

Of je voldoende hebt geleerd van de behandelde stof. 

 terug 
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