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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over basisveiligheid.
Het gaat over wat veilig werken is.
En hoe je zorgt dat je veilig werkt.
Veilig voor jezelf en veilig voor anderen.
Dan gebeuren er geen ongelukken!

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
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En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Certificaten’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.

5

Voorwoord



Hoofdstuk 1

Elektriciteit
Dit hoofdstuk gaat over veilig werken met elektriciteit.
Over de gevaren van werken met elektriciteit.
Over hoe je jezelf tegen de gevaren van elektriciteit beschermt.
En hoe je omgaat met statische elektriciteit.

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

Opdracht 1
Waarom denk je dat je schoenen met rubber zolen draagt in een omgeving met
explosiegevaar?

Gevaren van elektriciteit
Werk je met elektriciteit? Dan zijn er verschillende gevaren:

Je kunt verwondingen krijgen als je stroom aanraakt.
Je krijgt bijvoorbeeld een schok.
Of er loopt stroom door je lichaam.
Dit heet elektrocutie.

1.

Je kunt schrikken van een schok. En je dan ergens aan stoten.2.
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.
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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.

3.

Er kan brand of een explosie ontstaan.4.
Bijvoorbeeld door vonken of vlambogen die je bij kortsluiting krijgt.
Of door apparaten die heel warm worden als ze lang aanstaan.

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.
3. Door een natte huid komt elektrische stroom sneller in je lichaam.

Zorg daarom dat je handen droog zijn als je met elektriciteit werkt.
4. hoe dik je huid is

Door een dunnere huid komt elektrische stroom sneller in je lichaam.
5. 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.

6. 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.

7

Hoofdstuk 1 Elektriciteit



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

1.

2.

3.

4.

Wat is een hoge weerstand?

Wat is secundair letsel als je werkt met elektriciteit?

Wat is kortsluiting?

Opdracht 3
Wat kan er gebeuren als een elektrisch apparaat heel lang achter elkaar aanstaat?
b Er kan een aardlek ontstaan.
b Er kan isolatie ontstaan.
b Er kan brand ontstaan.

Waar heb je mee te maken als er stroom door je lichaam loopt?
b met een drukgolf
b met elektrocutie
b met kortsluiting
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Soms kan elektriciteit door je huid sneller in je lichaam komen. Waar ligt dat aan?
b aan hoe schoon je huid is
b aan hoe dik je huid is
b aan hoe vet je huid is

2 kapotte snoeren raken elkaar. Je ziet vonken. Hoe noem je dat?
b aarding
b kortsluiting
b weerstand

Jezelf beschermen tegen gevaren van elektriciteit

Zo bescherm jij je tegen de gevaren van elektriciteit:

Scherm elektriciteit af van mensen. Je noemt dit fysieke afscherming.1.
Bijvoorbeeld een omkasting om een wasmachine.

Gebruik isolatie.
Isolatie is wat je om elektriciteitssnoeren heen
maakt.
En je kunt dit alleen weghalen door het stuk te
maken.
Bijvoorbeeld het plastic om elektrische snoeren.
Isolatie is vaak gemaakt van kunststof of rubber.
Dit laat elektriciteit niet door.

2.

Gebruik dubbel geïsoleerde apparatuur.
Er zitten dan 2 lagen tussen de elektrische stroom
en de buitenkant. Bijvoorbeeld van plastic.
Zie je een symbool met 2 vierkantjes op de
apparatuur?
Dan is de apparatuur dubbel geïsoleerd.
Heeft jouw apparaat geen geaarde stekker?

3.

En werkt je apparaat op een spanning hoger dan 42 volt?
Dan moet het apparaat dubbel geïsoleerd zijn.
Je moet dan wel opletten met vocht en stof.
Want dubbele isolatie houdt dit niet tegen.

Werk met aarding. Bij aarding is er contact tussen je apparatuur en de aarde.4.
Dit komt door de gleufjes in een geaarde stekker. Hierin zitten metalen plaatjes.
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Deze komen tegen de metalen staafjes in een geaard stopcontact.
Vanaf de metalen staafjes loopt er een metalen draad naar de aarde.
Komt er te veel stroom in je apparaat?
De metalen draad stuurt die stroom dan 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.
Stop een geaarde stekker alleen in een geaard stopcontact.

Gebruik als het kan apparatuur met een heel lage
spanning.
Een spanning van 42 volt en lager is niet gevaarlijk.
Je ziet dit aan een plaatje op apparatuur waar je
mee werkt.

5.

Gebruik een aardlekschakelaar.6.
Een aardlek is een elektrische stroom die niet door 1 van de draden van de
installatie loopt.
Een aardlek is gevaarlijk.
Een aardlek zoekt namelijk de gemakkelijkste weg naar de aarde.
Dat kan dus via jou zijn.
Een aardlekschakelaar meet hoeveel elektriciteit er binnenkomt.
En hoeveel elektriciteit er uitgaat.
Zit hier een groot verschil tussen? Dan lekt er ergens elektriciteit weg.
Een aardlek dus. De aardlekschakelaar schakelt de elektriciteit dan uit.
Jij moet het apparaat dat elektriciteit lekt dan uitschakelen.
En het laten repareren voordat je het weer gebruikt.

Schakel apparatuur uit als je eraan klust.7.
Vervang je bijvoorbeeld een lamp? Schakel dan de stroom uit.
Zet de schakelaar op ‘uit’. Of trek de stekker uit het stopcontact.
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.

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.
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Opdracht 4
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? 

Teken het symbool voor dubbele isolatie op apparatuur.

Wat is aarding?

Welke spanning is veilig? 

Wat doet een aardlekschakelaar?
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Weet je?
Je gebruikt ook aarding als je met elektriciteit op een
steiger werkt.
En als je met elektriciteit in een bouwcontainer werkt.
De metalen steiger of container kan onder stroom komen
te staan. Iemand kan dan een schok krijgen.
Deze aarding moet je aansluiten volgens de regels.
Vraag je werkgever wat deze regels zijn.

Opdracht 5
Waar is de omkasting van een wasmachine een voorbeeld van?
b van fysieke afscherming
b van isolatie
b van tijdelijk materieel

Welke schakelaar schakelt de stroom uit als er stroom uit het elektrische systeem lekt?
b de aardlekschakelaar
b de isolatielekschakelaar
b de stroomlekschakelaar

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

b b b
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Veilig werken met 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.

Kijk voor je begint of het materieel niet beschadigd is.1.
En of het materieel eruitziet zoals dat zou moeten. 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.
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.

2.

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

3.

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.

4.

Je werkgever moet tijdelijk elektrisch materieel beschermen met een omkasting.5.
Want tijdelijk elektrisch materieel staat vaak in de buitenlucht.
Door de omkasting komt er geen vocht of stof in.
En het materieel is dan beschermd tegen stoten en vallende voorwerpen.
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Let op!
Elektriciteit is gevaarlijk als:
- apparatuur kapot of beschadigd is
- apparatuur niet op de juiste manier in elkaar is gezet
- je niet weet hoe de apparatuur werkt
- je niet oplet als je met elektriciteit werkt
- er geen aarding is of de aarding slecht werkt.

Opdracht 6
Wat doe je als je ziet dat elektrisch materieel beschadigd is?

Waarom rol je een kabelhaspel altijd helemaal uit?

Waarom moet tijdelijk elektrisch materieel een omkasting hebben?

Statische elektriciteit
Statische elektriciteit kun je niet zien.
Bij statische elektriciteit loopt er geen elektrische stroom.
Er is wel een spanningsverschil.
Statische elektriciteit ontstaat door wrijving tussen 2 verschillende dingen.
Wrijving komt bijvoorbeeld als je kleding over je huid heen en weer beweegt.
Of als je over tapijt loopt.
Je hebt ook wrijving als:
• gas- of dampbellen onrustig opstijgen

Je noemt dit turbulentie.
• poeders en korrels met luchtdruk worden verplaatst

Je noemt dit pneumatisch transport.
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• sommige vloeistoffen door een kunststof slang stromen
• je met verf aan het spuiten bent

• machines door drijfriemen worden aangedreven
• je wrijft over kunststof.

Statische elektriciteit is gevaarlijk. Want je kunt vonken krijgen.
Dit komt door de ontlading van de statische spanning.
Door een vonk kan brand ontstaan. Of zelfs een explosie.
Machines kunnen stukgaan door statische elektriciteit.
Vooral gevoelige elektronische apparatuur.

Je werkgever kan de opbouw van statische elektriciteit voorkomen.
Dit is nodig in een explosiegevaarlijke omgeving.
Je voorkomt opbouw van statische elektriciteit door:
• pijpleidingen, machines en opslagtanks te aarden

Deze aarding moet je werkgever aansluiten op het bestaande aardnet.
Zo wordt de statische elektriciteit weggeleid.

• te zorgen dat stoffen niet te ver vallen in opslagtanks
Een kortere val zorgt voor minder statische elektriciteit.
Hier moet je werkgever rekening mee houden bij het ontwerp.
Bijvoorbeeld door leidingen dicht op elkaar te plaatsen.

• te zorgen dat een stof niet te snel door leidingen stroomt
Want een lagere snelheid zorgt voor minder statische elektriciteit.

Let op!
Draag schoenen met rubberzolen in een
explosiegevaarlijke omgeving.
Je noemt dit antistatische zolen.
Hierdoor bouw je geen statische elektriciteit op.
En krijg je geen vonken.
Draag ook antistatische kleren.
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