
K/PIE/13 woon- en kantoortechnologie  BB KB GL 
Taak: 
o een elektrische installatie ontwerpen, tekenen en calculeren 
o tekeningen en schema’s van een elektrische installatie lezen en 

interpreteren 
o een elektrische installatie aanleggen en monteren 
o een elektrische installatie schakelen met domotica 

   

K/PIE/13.1    

Deeltaak: 
een elektrische installatie ontwerpen, tekenen en calculeren. 

 
De kandidaat kan: 

   

1. een ontwerp maken van een elektrische installatie aan de hand van een 
casus of wensen van een 'klant' 

 x x 

2. een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema van een 
elektrische installatie schetsen op papier en tekenen in een CAD 
programma 

 x x 

3. een calculatie maken van een elektrische installatie  x x 

K/PIE/13.2    

Deeltaak: 
tekeningen en schema’s van een elektrische installatie lezen en interpreteren. 

 
De kandidaat kan: 

   

1. een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema van een 
elektrische installatie lezen en een plan van aanpak maken 

x x x 

2. aan de hand van een installatietekening een materiaallijst maken  x x x 
3. in een spanningsloze elektrische installatie storingen zoeken aan de 

hand van een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema 
x x x 

K/PIE/13.3    

Deeltaak: 
een elektrische installatie aanleggen en monteren. 

 
De kandidaat kan: 

   

1. pvc leidingen, flexibele leidingen en kabelgoten bewerken x x x 
2. leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen (CAI data-

aansluitingspunten) 
x x x 

3. een serie, wissel, dubbelpolige en kruisschakelaar monteren en aansluiten x x x 
4. wandcontactdozen monteren en aansluiten x x x 
5. een verdeelinrichting aansluiten x x x 
K/PIE/13.4    

Deeltaak: 
een elektrische installatie schakelen met domotica. 

 
De kandidaat kan: 

   

1. een elektrische installatie uitbreiden voor het schakelen met een 
bussysteem/domotica 

x x x 

2. een elektrische installatie opbouwen met een bussysteem/domotica x x x 
3. een elektrische installatie regelen en monitoren via wifi met behulp 

van tablet en smartphone 
x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


