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Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

Te gebruiken begrippen tijdens de les. 

Weetje!!  

Let op de correcte combinatie lampjes en batterijen  -- 1,2 V lampjes gebruiken 

met de AA-batterijen van 1,5 V --- 12 V lampjes (deze lampjes geven te weinig licht 

bij batterijen van 1,5 V) kunnen gebruikt worden samen met 4,5 V batterijen (platte 

batterijen). 

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk?  

Elektriciteit maakt deel uit van ons dagelijks leven. Als er geen elektriciteit was, 
zouden we 's nachts alleen bij kaarslicht kunnen zien, zouden we onze 
levensmiddelen niet in de koelkast kunnen bewaren en had je geen computer zodat 
je dit artikel niet zou kunnen lezen. Elektriciteit is een enorm handige manier om 
energie over te brengen: anders zou de energie die opgewekt wordt in een 
elektriciteitscentrale nooit aankomen bij je koelkast. Maar waaruit bestaat dat nu 
eigenlijk, die elektriciteit? 

Allereerst moeten we even kijken naar de opbouw van atomen. Atomen, dat zijn de 
kleinste 'bouwstenen' waaruit alle materie om ons heen is opgebouwd.  

 

Je ziet dat een atoom bestaat uit een kern, bestaande uit zogenaamde 'neutronen' en 
'protonen'. Om die kern heen bewegen de zogenaamde 'elektronen'. Dat zijn deeltjes 
die nog veel kleiner zijn dan protonen en neutronen.  Deze elektronen bewegen aan 
de buitenkant van het atoom en zijn negatief geladen.  Van nature uit streeft een 
atoom ernaar positief te zijn, maw evenveel protonen als elektronen, vermits de 
elektronen het dichts bij de oppervlakte liggen kunnen zij het makkelijkst 
‘overspringen’ op een ander atoom.  Hierdoor ontstaat verplaatsing van elektronen of 
een elektronenstroom. 

'Elektriciteit' wordt vaak kortweg 'stroom' genoemd. Dat komt omdat de 
elektronen door een elektrische draad heen 'stromen', net zoals water door een 
tuinslang stroomt. 

 

 

 

 

Vrije elektronen 
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De naam zegt het al een beetje: elektronen hebben alles te maken met elektriciteit. 
Een elektrische stroom is namelijk niets anders dan het bewegen van elektronen 
door een voorwerp (zoals een stroomkabel) heen. Maar wacht eens... een elektron 
was toch een deel van een atoom? Hoe kan dat dan los gaan bewegen? 

Hier krijgen we te maken met het principe van vrije elektronen: elektronen hoeven 
niet per se 'vast' te zitten in een atoom. Er zijn genoeg materialen waarin een 
elektron van zijn atoom 'los' kan komen en vrij tussen alle andere atomen door kan 
bewegen. 

 
Figuur 1: In een metaal liggen de atomen in een zogenaamd 'metaalrooster' 
gerangschikt, waardoor vrije elektronen er tussendoor kunnen bewegen. (Bron: 
Wikipedia) 

Geleiders en isolatoren 

Materialen waarin elektronen vrij kunnen bewegen, noemen we 'geleiders'. Alle 
soorten metaal zijn geleiders. Binnen de geleiders bestaan er natuurlijk ook nog 
verschillende soorten: in sommige materialen kunnen elektronen een stuk 
makkelijker bewegen dan in andere. Dat zijn dus betere geleiders. Materialen waarin 
elektronen helemaal niet vrij kunnen bewegen, noemen we 'isolatoren'. Hout en 
plastic zijn daar goede voorbeelden van. 

 

Stroomkringen 

Die bewegende elektronen worden dus gebruikt om energie te transporteren van een 
energiebron (bijvoorbeeld een batterij) naar een apparaat (bijvoorbeeld een lampje) 
om daar op één of andere manier werk te verrichten. Daarvoor moet de batterij 
verbonden worden met het lampje door stroomkabels. Eén kabel is hier niet genoeg: 
er zouden dan een paar elektronen van de batterij naar de lamp bewegen, en 
vervolgens niet verder kunnen, zodat er niets meer zou gebeuren. De elektronen 
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moeten door de gloeidraad van de lamp heen stromen en vervolgens weer 
teruggaan naar de batterij, zodat de elektronen door kunnen blijven stromen. Met 
andere woorden: de stroomkring moet gesloten zijn. De energiebron werkt dan als 
een soort 'pomp' voor de elektronen, die rond blijven bewegen. 

 

 

 
Figuur 2: Pas als beide polen van de lamp met de transformator verbonden zijn, kan 
de lamp branden. 

Stroomsterkte 

Allereerst de stroomsterkte. Zoals de naam al zegt, geeft deze aan hoe 'sterk' de 
stroom is, oftewel hoeveel lading (dus hoeveel elektronen) er eigenlijk elke seconde 
door een draad heen bewegen. 

 

 

 

 

 

 

Spanning 
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Elektrische spanning wordt gemeten in Volts (afgekort V). Daarom spreekt men ook 
wel eens van voltage. De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen 
kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te 
bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van een lamp heen). 
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Weerstand 

In elk materiaal kost het voor elektronen een bepaalde hoeveelheid energie om er 
doorheen te bewegen. Elk materiaal heeft namelijk zijn eigen weerstand. Die 
weerstand wordt gemeten in Ohms (dat wordt aangegeven met de Griekse letter Ω). 
Hoe lager de weerstand van een materiaal, des te beter geleidt het materiaal. 

 

  

 

Bewegende lading 

Zoals je al in de uitleg over atomen hebt kunnen lezen, hebben elektronen een 
negatieve lading. Dat betekent niet dat die lading 'achteruit' loop of zoiets, het enige 
wat dat betekent is dat de lading van een elektron tegengesteld is aan die van een 
proton, dat een positieve lading heeft. Twee tegengestelde ladingen trekken elkaar 
aan, terwijl twee dezelfde ladingen elkaar afstoten; net zoals twee dezelfde 
magneten elkaar afstoten. 

Aan de ene kant van de energiebron (de minpool) zijn er heel veel elektronen 
aanwezig, terwijl er aan de andere kant (de pluspool) juist heel weinig zijn. In 
onderstaand plaatje is dit wat duidelijker uitgelegd. 
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Figuur 3: het principe van bewegende lading 

Dat elektronen een 'negatieve' lading hebben leidt er alleen wél toe, dat er iets raars 
gebeurt in een gesloten stroomkring: de elektronen bewegen namelijk van de 
pluspool van de batterij door de lamp heen naar de andere minpool. Daardoor gaat 
er negatieve lading weg van de minpool, en dat heeft hetzelfde effect als wanneer er 
positieve lading naar de minpool tóe zou bewegen (conventionele stroom) , bij de 
pluspool vandaan. De lading 'beweegt' in een stroomkring dus in tegengestelde 
richting aan de elektronen. Je moet dus altijd zorgen dat je deze twee stromen uit 
elkaar weet te houden. 

 

 

 

Kleurcode voor elektriciteitskabels 

Een gewone elektrische kabel bestaat doorgaans uit drie gekleurde kabels die in één 
buis zitten (een buis die reeds van draad voorzien is) of die je door een buis trekt. 
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De kleur van de elektriciteitskabels duidt op de functie van de kabel.© Vebo 

De kleur van elektriciteitskabels 

De gekleurde elektriciteitskabels hebben een kern die bestaat uit koperdraad voor de 
geleiding van elektriciteit.  

De bruine kabel is de fasegeleider (aanvoer van elektriciteit, voor 1970 was die 
groen)  

De blauwe kabel is de nulgeleider (afvoer van elektriciteit, voor 1970 was die rood)   

De geel met groene kabel (voor 1970 was die wit of grijs) is de aarding. 
Stroomvoerende geleiders mogen nooit een geel met groene kleur hebben!  

De schakeldraad is de zwarte kabel, deze verbindt de lichtschakelaar met de lamp 

 

Elektriciteit en veiligheid 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593 

 


