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Uitleg: inzicht in schakelingen 

Een spanning ontstaat door ladingverschil. 
                 (verschil in elektronen tussen polen) 
Een stroom loopt als er een gesloten stroomkring is. 
                 (aantal elektronen per seconde) 
Weerstand is de mate waarin de stroom geleid wordt. 
 
𝑆𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔            𝑈 𝑖𝑛 𝑉  
𝑆𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚                 𝐼 𝑖𝑛 𝐴 
𝑊𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑        𝑅 𝑖𝑛 𝛺  
 

𝑼 = 𝑰 × 𝑹 

𝑰 =  
𝑼

𝑹
 

𝑹 =
𝑼

𝑰
 

 
Serie 
𝑼𝒕 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐+.. 
𝑰𝒕 = 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 =.. 
𝑹𝒗 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐+.. 
Parallel 
𝑼𝒕 = 𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 =.. 
𝑰𝒕 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐+.. 
𝟏

𝑹𝒗
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
+.. 

 
1. Verklaar wat er gebeurd in een enkele schakeling als de spanning twee maal zo groot wordt. 

 
2. Een weerstand is aangesloten op een batterij. Verklaar wat er gebeurd als de weerstand twee 

maal zo groot wordt 
 

3. Een weestand is aangesloten op een batterij. Verklaar wat er gebeurd als er een zelfde 
weerstand in serie wordt aangesloten. 

 
4. Een weestand is aangesloten op een batterij. Verklaar wat er gebeurd als er een zelfde 

weerstand parallel wordt aangesloten. 
 
5. Een lampje aangesloten op een batterij geeft een bepaalde hoeveelheid licht af. 

Verklaar wat er gebeurd met U1 en I1 als een tweede lampjes in serie met lampje één wordt  
aangesloten op dezelfde batterij. 

 
6. Een lampje aangesloten op een batterij geeft een bepaalde hoeveelheid licht af. 

Verklaar wat er gebeurd met U1 en I1 als een tweede lampjes in parallel aan lampje één wordt  
aangesloten op dezelfde batterij. 
 
 

7. Een schakeling bestaat uit twee dezelfde weerstanden die parallel aangesloten zijn (R1 en R2). 
Verklaar wat er gebeurd met U1 en I1 als een weerstand R3 met dezelfde waarde in de schakeling 
zoals hieronder worden opgenomen.  

 
 

R3 

R1 

R2 
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1. Verklaar wat er gebeurd in een enkele schakeling als de spanning twee maal zo groot wordt. 

 
De weerstand van een apparaat verandert niet zomaar. 

𝑹 =
𝑼

𝑰
= 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 

Als R constant is zijn U en I evenredig. Als U twee maal zo groot wordt dan wordt I twee maal zo 
groot. 
 

2. Een weerstand is aangesloten op een batterij. Verklaar wat er gebeurd als de weerstand twee 
maal zo groot wordt 
 
De spanning van een batterij verandert niet zomaar. 

𝑼 = 𝑰 × 𝑹 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 
Als U constant is zijn I en R omgekeerd evenredig. Als R twee maal zo groot wordt dan wordt I 
twee maal zo klein. 
 

3. Een weestand is aangesloten op een batterij. Verklaar wat er gebeurd als er een zelfde 
weerstand in serie wordt aangesloten. 
 
De spanning van een batterij verandert niet zomaar. 

𝑼 = 𝑰 × 𝑹 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 
Door twee dezelfde weerstanden in serie te schakelen verdubbeld de weerstand. 
De spanning blijft hetzelfde met als gevolg dat I en R omgekeerd evenredig zijn.  
Als Rv twee maal zo groot wordt dan wordt It twee maal zo klein. 

 
4. Een weestand is aangesloten op een batterij. Verklaar wat er gebeurd als er een zelfde 

weerstand parallel wordt aangesloten. 
 

De spanning van een batterij verandert niet zomaar. 
𝑼 = 𝑰 × 𝑹 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 

Door twee dezelfde weerstanden in parallel te schakelen halveert de weerstand. 
De spanning blijft hetzelfde met als gevolg dat I en R omgekeerd evenredig zijn.  
Als Rv twee maal zo klein wordt dan wordt It twee maal zo groot. 

 
5. Een lampje aangesloten op een batterij geeft een bepaalde hoeveelheid licht af. 

Verklaar wat er gebeurd met U1 en I1 als een tweede lampjes in serie met lampje één wordt  
aangesloten op dezelfde batterij. 

 
De spanning van een batterij verandert niet zomaar. 

𝑼 = 𝑰 × 𝑹 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 
Door twee dezelfde weerstanden in serie te schakelen verdubbeld de weerstand. 
De spanning blijft hetzelfde met als gevolg dat I en R omgekeerd evenredig zijn.  
Als Rv twee maal zo groot wordt dan wordt It twee maal zo klein. 
In een serie schakeling verdeeld de spanning zich evenredig over de weerstand. 
Bij dezelfde weerstanden in serie halveert de spanning. 
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6. Een lampje aangesloten op een batterij geeft een bepaalde hoeveelheid licht af. 

Verklaar wat er gebeurd met U1, I1 en It als een tweede lampjes in parallel aan lampje één wordt  
aangesloten op dezelfde batterij.  
 
De spanning van een batterij verandert niet zomaar. 

𝑼 = 𝑰 × 𝑹 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 
Door twee dezelfde weerstanden in parallel te schakelen halveert de weerstand. 
De spanning blijft hetzelfde met als gevolg dat I en R omgekeerd evenredig zijn.  
Als Rv twee maal zo klein wordt dan wordt It twee maal zo groot. 
 

7. Een schakeling bestaat uit twee dezelfde weerstanden die parallel aangesloten zijn (R1 en R2).  
Verklaar wat er gebeurd met U1 en I1 als een weerstand R3 met dezelfde waarde in de schakeling 
zoals hieronder worden opgenomen.  

 
Bij de parallel geschakelde weerstanden halveert de vervangweerstand R1,2. 
R1,2 van de parallel schakeling is met andere worden de helft van de linker weerstand R3 

U3 is twee maal zo groot dan U1,2 van de parallel weerstand. 
U1,2 is gelijk aan 1/3 deel van Utot 
De stroom door R1 wordt daardoor ook 1/3 

R3 

R1 

R2 


