
	

Netwerk  

DOELSTELLINGEN     LEERINHOUDEN 
1. De basisbegrippen van seriële transmissie 

toelichten. 
– RS232 

– RS422, RS485 

– Fysieke Netwerktopologie 

– Bekabeling  

2. De basisprincipes van een netwerk 
toelichten. 

– MAC 

– IP-adressering  

– WIFI 

– LAN/WAN 

– ASI 

– Profibus 

– Industrial ethernet 

– GPRS  

– I/O-link (U) 

– KNX (U)  

3. Een netwerk, gebruikt voor 
inbraakbeveiliging of camerabewaking of 
brandbeveiliging of toegangscontrole, 
configureren. 

– (fysieke) Verbinding 

– Communicatie/overseining 

– Meldkamer 

4. Verschillende toestellen aansluiten via een 
bussysteem en de communicatie 
configureren. 

– PLC met frequentieregelaar   

– PLC met PLC 

– PLC met HMI 

– Gebouwenbeheersysteem (U) 

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 

–  Een afzonderlijk netwerk met vrije IP-adressen voor aansturing buiten het schoolgebouw is 
wenselijk bij de realisatie van bovenstaande leerdoelen. 

– Doe een aanvraag bij een meldkamer voor een aantal klantnummers alsook een paswoord 
voor de online-opvolging van de overseining. 

– Gebruik minstens één bussysteem in een toepassing. Verwijs eventueel naar de andere 
systemen als uitbreiding. 

– Gebruik een bussysteem in een realistische industriële opstelling. Gebruik hierbij diverse 
sensoren, actoren, HMI…  (LPD14) 

5. Toegangscontrolesystemen aansluiten en 
programmeren binnen een gegeven opdracht 
of project. 

– Autonoom 

– Gecentraliseerd 

– Sloten 

– Magneetcontacten 

– RTE 

– Lezers 

– Netwerk 

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 
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– De interesse kan verhoogd worden door het uitwerken van een toegangscontrolesysteem niet 
alleen aan  de hand van een theoretische studie van een gegeven gebouw maar ook met de 
praktische realisatie ervan. 

– Een toegangscontrolesysteem omvat: autonome toegangscontrolesystemen (verschillende 
technologieën), fail-safe en fail-secure sloten, elektromagneet, RTE-drukknoppen, 
magneetcontacten en een centrale (programmeren via apparaat of bijgeleverde software). 

– Schenk aandacht aan de bedieningshandleiding van de klant bij de uitwerking (van een of 
meerdere oefeningen):  programmeren van gebruikerscodes, programmeren van kaarten en 
tags, instellen deur-openingstijd. 

Stuurtechnieken 
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6. In een gegeven opdracht, een toepassing 

met een stappenmotor realiseren en 
toelichten in functie van de toepassing. 

– Principiële werking 

– (Blok)schema 

– Stappenmotoren 

– Stuurmodule  

– Stapsequenties  

7. Een servo-systeem aansluiten en 
parametreren in een gegeven opdracht. 

– Principiële werking 

– (Blok)schema 

– Stuurmodule 

– Regelsysteem  

8. Een aanzet-, remsysteem en 
snelheidsregeling met een asynchrone motor 
toelichten en realiseren. 

– Softstarter 

– Frequentieomvormer 

– EMC 

– Beveiligingen  

9. In een gegeven toepassing, de juiste sensor 
kiezen, aansluiten en instellen. 

– Inductief 

– Capacitief 

– Magnetisch 

– Resistief 

– Optisch 

– Ultrasoon 

– Potentiaalverschil 

10. De verschillende standaardsignalen 
onderscheiden in functie van de toepassing.  

– 0-10V 

– 4-20mA 

– PT100 

– Bit, byte, woord 

11. In een gegeven toepassing, een PLC-
programma gestructureerd ontwerpen, 
programmeren, testen en aansluiten. 

– Snelheidsregeling 

– Positionering 

– Elektropneumatisch  

– Transistor als schakelaar 

– Opto-coupler 

– Solid state relais 
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– Netwerk  

12. In een toepassing, een regelsysteem 
aansluiten, gegeven parameters invoeren en 
testen.  

– P 

– PI 

– PID (U) 

13. In een gegeven PLC-toepassing op een 
gestructureerde wijze een fout zoeken. 

– Stappenplan 

– Meting 

– Hardware (meting) 

– Software (functiediagram) 

14. Aan de hand van een gegeven risicoanalyse, 
de veiligheidscomponenten aansluiten en in 
dienst stellen. 

– Veiligheidsrelais 

– Veiligheidssensoren 

– Machineveiligheid 

– AMR 

– Vitale 5 (gouden 8) 

– Veiligheids-PLC (U) 

15. In een toepassing, de sturing voorzien van 
een HMI. 

– Machinebediening 

– Procesvisualisatie 

– Alarmmelding 

– Trending (U) 

16. Een technisch dossier opmaken van een 
gegeven toepassing. 

– Schema’s 

– Concept 

– Proces 

– Risicoanalyse (U) 

17. In een gegeven opdracht, een 
elektropneumatische installatie opbouwen en 
testen. (U) 

– Schema 

– Elektroventielen 

– Cilinders 

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 

– Bij het uitwerken van een oefening vertrek je best vanuit een bestaande machine en hou je 
rekening met de machinerichtlijn en normering  (EN60204-1, EN61439-1...). Dit kan helpen om 
het beheersbaar te houden voor de leerling. 

– In de industrie is het belangrijk om correct te meten en om op een gestructureerde manier  
fouten te zoeken. Probeer hier in elke opdracht voldoende aandacht aan te schenken.  

– Maak gebruik van een toepassing om de principiële werking van een servo-systeem uit te 
leggen. (LPD 35) 

– Maak gebruik van een toepassing om de principiële werking van een stappenmotor uit te 
leggen. (LPD 34) 

– Het is een meerwaarde voor de leerlingen om de regelprincipes toe te lichten aan de hand van 
een voorbeeld: continu, periodesturing, fase aansnijding, frequentie en PWM. (LPD  34-36 en 
39-40) 

– Het is wenselijk een stappenmotorsturing te configureren met aandacht voor de verschillende 
soorten en parameters. (LPD 34)  

– Schenk aandacht bij het kiezen van het juiste aandrijfsysteem aan de parameters 
nauwkeurigheid, koppel, snelheid… (LPD 36) 
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– Zoek een praktische toepassing rond regeltechniek die gemakkelijk uitvoerbaar is, zo kunnen 
de leerlingen beter het werkingsprincipe van een regelactie ervaren. (LPD 40) 

– In de industrie is er een trend om object georiënteerd te programmeren conform de IEC61131-
3. Het aanreiken en gebruik maken van object georiënteerde software is een meerwaarde voor 
de leerlingen. (LPD 39) 

– Zorg dat de leerlingen noties hebben van de gangbare programmeertechniek (LAD, FBD, STL, 
SFC en SCL) maar laat hen programmeren met de techniek naar keuze volgens opdracht.  

– Laat de leerlingen hun eigen PLC-programma documenteren (symbolisch programmeren) 
zodat een andere leerling zijn programma zonder veel problemen kan uitbreiden of 
aanpassen. 

– Analyse van gegevens is een belangrijke vaardigheid van een technicus, schenk er aandacht 
aan in een praktische toepassing. 

– Beperk het testen met een simulator. Laat de leerlingen met reële machines werken. 

– Sluit de nodige I/O aan via een interne beveiliging om defecten te vermijden. 

– Bouw een realistische industriële sturing op waarbij HMI-toepassingen zich in verschillende 
locaties bevinden. Laat, waar mogelijk, de bediening gebeuren vanuit de HMI. 

– Schenk voldoende aandacht aan de EMC-problematiek.   

– Schenk voldoende aandacht aan verschillende types encoders en hun werking als toepassing 
an een optische sensor. 

Gebouwbeheersystemen (U) 
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18. Aan de hand van een gegeven opdracht, een 

technisch dossier opstellen en realiseren. (U) 
– Verlichting 

– HVAC 

– Energie beheersysteem 

– Visualisatie 

19. Een beveiligingssysteem koppelen aan een 
gebouwbeheersysteem. (U) 

– Brand 

– Inbraak 

– Toegangscontrole 

– CCTV 

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 

– Laat de leerling de werking van zijn gerealiseerde installatie eens uitleggen aan een 
medeleerling bekeken vanuit de relatie installateur/klant. 
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Stage 
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20. Praktische afspraken maken met de 

stagegever. 
 
 
 
 

– Werkuren 

– Stagedocumenten 

– Verplaatsing 

– Veiligheid/kledij 

21. Samenvatten en neerschrijven van de 
dagtaak. 

– Stageschrift 

– Stageverslag 

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 

Vestig de aandacht op de nodige discretie van de leerling en privacy van de klant tijdens de 
stageactiviteit. 

 

Stage/werkplekleren  
Naast vorming op school maakt de stage in deze studierichting deel uit van de opleiding.  

De leerling krijgt de mogelijkheid om de op school aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes op 
de stageplaats in te oefenen en/of uit te breiden.  

De doelstellingen die via stage moeten worden bereikt, staan vermeld in een afzonderlijke rubriek. 

De school beslist welke doelstellingen via de stage worden bereikt. 

De school is verantwoordelijk voor de organisatie van de stage.  

De stage moet altijd gebeuren conform de omzendbrief betreffende leerlingenstages in het voltijds 
secundair onderwijs die u kan raadplegen via www.ond.vlaanderen.be/edulex > omzendbrieven > 
secundair onderwijs > stages. 

	


