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Voorwoord 
Dit lespakket is gemaakt en bedoeld voor de vierdeklas van het 
VMBO-KB, GL of TL. 
Als voorkennis moet bekend zijn wat een relais is en moeten de 
leerlingen kunnen omgaan met een soldeerbout met fijne punt.  

 
In dit lespakket gaan we namelijk intensiever kijken naar de digitale 
techniek in de wereld. 
We gaan kijken naar: 

 Digitale poorten en modules, 

 De PLC 

 Softwarematig programmeren van een PLC 

 Hoe werkt het in de praktijk d.m.v. een praktijk opdracht 
 
Wat heb je nodig: 
 

 Dit werkboek met vragen, voorbeelden en de eindopdracht. 

 Een pc met internet, logo software en 3D tekensoftware.  

 De website www.siemenslogo.nl 

 Soldeerbout met soldeer tin 

 6x9 hedendaagse leds met 6 voorschakel weerstanden. 

 Siemens LOGO! 12-24 V inclusief USB of seriële kabel en 

uitbreidingsmodule met meer uit- en ingangen 

  
 
De verschillende onderdelen voor de opdracht kan je vragen bij je 
docent op het moment dat er om word gevraagd in het werkboek of 
op de Site. 
 
Bij sommige onderdelen word er een paraaf gevraagd van de docent, 
zodat deze kan controleren of je het vorige onderdeel goed begrepen 

hebt. 
Je mag dus niet verder voor dat je dit begrepen hebt. 
 
Je werkt in tweetallen. 
Zorg voor een duidelijke taak verdeling als je aan de eindopdracht 
begint.  
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Inhoudsopgave 
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Inleiding 
 
 
Waar staat PLC voor? 
____________________________________________________ 
 
Welk type PLC is hieronder afgebeeld? 
____________________________________________________ 
 

 
 

Hoeveel ingangen zitten er standaard op deze PLC?  _______________ 
 
Hoeveel uitgangen zitten er op deze PLC?  _______________________ 
 
Hoeveel Volt moet de voedingsspanning zijn die ik moet aansluiten om 
deze PLC te laten werken??  ___________________________________V 
 
Hoeveel Ampère kan ik schakelen met de uitgangen? ______________A 
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De AND-Poort 
 
 
 
We hebben bij een AND-poort gezien dat we 2 ingangen hoog moeten hebben 
voor we ook een uitgang hoog zien. 
 
Wat gebeurd er met de uitgang als we 1 ingang weer laag maken? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Maak onderstaande waarheidstabel voor de AND af. 

Ingangen Uitgangen 

I1 I2 I3 Q1 

0 0 0   

0 0 1   

0 1 0   

0 1 1   

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0   

1 1 1   
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De Nand-poort 
 
Bij de NAND-poort is er t.o.v. de AND-poort iets veranderd. Wat is er 
veranderd? 
 

 
 
 
 
Maak onderstaande waarheidstabel voor de NAND af. 

Ingangen Uitgangen 

I1 I2 I3 Q1 

0 0 0   

0 0 1   

0 1 0   

0 1 1   

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0   

1 1 1   

 
Wat valt je op? 
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De OR-Poort 
 
 
 
We hebben bij een OR-poort gezien dat we 2 ingangen laag moeten hebben 
voor we ook een uitgang hoog zien. 
 
Wat gebeurd er met de uitgang als we 1 ingang weer hoog maken? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Maak onderstaande waarheidstabel voor de OR af. 

Ingangen Uitgangen 

I1 I2 I3 Q1 

0 0 0   

0 0 1   

0 1 0   

0 1 1   

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0   

1 1 1   
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De NOR-Poort 
 
 
 
We hebben bij een NOR-poort gezien dat we 2 ingangen laag moeten hebben 
voor we ook een uitgang hoog zien. 
 
Wat gebeurd er met de uitgang als we 1 ingang weer hoog maken? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Maak onderstaande waarheidstabel voor de NOR af. 

Ingangen Uitgangen 

I1 I2 I3 Q1 

0 0 0   

0 0 1   

0 1 0   

0 1 1   

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0   

1 1 1   
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De Inverter-Poort 
 
 
Wat is precies een Inverter? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Wat is precies de functie van een inverter bij een NAND 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Wat is precies de functie van een inverter bij een NOR 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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De LOGO! 
 
 
Zoek op internet praktijkvoorbeelden die met de Siemens LOGO! Uitgevoerd 
kunnen worden of uitgevoerd zijn. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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De LOGO! Software 
 
 
 

We kunnen met deze software de LOGO programmeren. 

Eerst kan je op je scherm zien of alles goed werkt en daarna kan je het uploaden naar 

je LOGO 

Plaats hieronder het ontwerp van een schakeling die begint met een of meer  

ingangen, eindigt met een uitgang en daar tussen in een AND 

 

 

 

 

Plaats hieronder het ontwerp van een schakeling die begint met een of meer  

ingangen, eindigt met een uitgang en daar tussen in een NAND 

 

 

 

 

 

Plaats hieronder het ontwerp van een schakeling die begint met een of meer  

ingangen, eindigt met een uitgang en daar tussen in een OR 

 

 

 

 

Plaats hieronder het ontwerp van een schakeling die begint met een of meer  

ingangen, eindigt met een uitgang en daar tussen in een NOR 
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De eindopdracht. 
 
Tijdens de inleidende les hebben jullie kunnen zien dat ik een kubus 
van leds heb gemaakt. 
Zoiets gaan jullie ook maken. In deze praktijkopdracht gaan jullie het 
geleerde dus ook in de praktijk brengen. Dit doen we in een zogenaamd 
7 stappen Model. 
Dit 7 stappen model zal stap voor stap uitgelegd worden tijdens de 
opdracht. 
 
De opdracht is als volgt: 
 
Maak voor een klant een licht object bestaande uit alleen maar leds. 
 

Het object moet voldoen aan de volgende eisen: 

 Het object moet 6 of meer vlakken hebben. 

 De vlakken moeten verschillend aangestuurd kunnen worden. 

 Er mogen verbindingen gemaakt worden met extra stukken 

gestript koperdraad, maar dit mag niet gebruikt worden voor de 
ondersteuning van de verschillende vlakken, maar enkel en 
alleen als stroom af-/aanvoerende draad. 

 Het object moet op een mooi voetje komen te staan, zoals een 
kunstvoorwerp.  

 In de voet moeten universele aansluitingen komen, zodat het 

object makkelijk aan te sluiten is op de Siemens LOGO!. 

 Het object moet op 2 verschillende manieren aangestuurd 
kunnen worden met een Siemens LOGO! PLC. Versie 1 reageert 
op ingang 1 en de tweede versie reageert op ingang 2. 

  De klant wil weten wat het gaat kosten als jullie het gekozen 

object in productie gaan nemen. 
 

 
 
 
 
Succes 
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Het 7 stappen Model 
 

1. Oriëntatie (wat wil de klant hebben) 
 
De klant wil een object met 6 vlakken die verschillend van elkaar aan 
en uitgedaan kunnen worden door een PLC. 
 
Ga je op internet eens oriënteren wat er zoal te vinden is aan figuren 

en objecten met 6 vlakken. 
 
Plaats foto’s of plaatjes van deze objecten hieronder.  
Let op !: De objecten moeten wel te maken zijn!! 
 
Objecten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraaf docent voor Controle: __________________  

Datum : _____-_____-_________ 
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Het 7 stappen Model 

2. Definitie ( Keuze maken (met de 
klant)) 

 
Nu je weet wat er te vinden is aan figuren met 6 vlakken ga je een 

keuze maken welk figuur je gaat kiezen voor je opdracht. 
 
Deze keuze moet je kunnen verklaren. Kom dus niet bij je docent aan 
met verklaringen, zoals: Omdat ik niets meer kon vinden of omdat je 
hem leuk vond. 
 
Plak een plaatje of foto hieronder van het object of figuur wat je gaat 
maken en geef je verklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze keuze is op dit object gevallen omdat: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Paraaf docent voor Controle: __________________  

Datum : _____-_____-_________ 
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Het 7 stappen Model 

3.Ontwerpen ( bedenken, berekenen en 
tekenen ) 

 
Nu ga je het soldeerschema tekenen en weerstanden berekenen voor 

jou ledvlakken. Ieder vlak krijgt zijn eigen weerstand en de ledvlakken 
worden aangesloten op b.v.12V of 24V gelijkspanning.  
De LEDs in het ledvlak worden in serie of parallel aangesloten.  
 
De voorschakelweerstanden van de ledvlakken moet je bereken aan de 
hand van de led specificaties die je op kunt vragen bij je docent. 
Zoek op internet een website waarmee je dit kunt berekenen.  
 
De website die ik heb gebruikt is: 
__________________________________________ 
 
Ik heb een LED gebruikt met de volgende specificaties: 
Aansluitspanning:____________________________________ 

Stroom door de LED is:________________________________ 

De weerstand die ik nodig heb is: _________________Ohm 
_____________Watt 
 

Het schema zoals ik de pootjes aansluit ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De kostprijs van dit object zal worden ( specificeren!): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Paraaf docent voor Controle: __________________  

Datum : _____-_____-_________ 

 



Het Schoonhovens College © 

16  

Het 7 stappen model 
4.Werkvoorbereiding ( Wie doet wat, 
wanneer, hoe en waarmee ) 

Om jullie werkzaamheden zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen 
ga je een plan van aanpak maken. Het is in de praktijk namelijk 
belangrijk dat je gestructureerd werkt. Je wilt er dan tenslotte iets mee 
verdienen. 
Je noteert hieronder de verschillende onderdelen die gedaan moeten 
worden en wie dat dan doet incl. geschatte tijd.  

Werkvoorbereiding 

Wie Wat Wanneer Waarmee Geschatte tijd 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Paraaf docent voor Controle: __________________  

Datum : _____-_____-_________ 
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Het 7 stappen Model 

5.Uitvoering ( product maken ) 
Bij het daadwerkelijk maken van het object wat je gekozen hebt is het 
belangrijk dat je de voorafgemaakte planning in de gaten houd want 
dit model is een demo en je gaat tijdens het bouwen de foutjes eruit 
halen die je gemaakt hebt tijdens het ontwerpen en berekenen.  
 
Houd dus tekeningen Up-to-date en denk om je uren die je in de vorige 
stap hebt genoteerd. 
 
Ruimte voor aantekeningen: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

 
Paraaf docent voor Controle: __________________  

Datum : _____-_____-_________ 
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Het 7 stappen Model 

6.Oplevering ( Klant neemt product af ) 
 
In de voorlaatste stap maken jullie een PowerPoint presentatie waarin 
jullie alle stappen laten passeren. 
Het is dus belangrijk dat jullie alles goed genoteerd hebben en overal 
de wijzigingen van bij gehouden hebben voor het eindresultaat. 
De klant gaat tenslotte kiezen welk object van welke groep hij graag 
wil bestellen in een bepaalde hoeveelheid. 
 
De presentatie mag ongeveer 15 min duren. 
 



Het Schoonhovens College © 

19 

Het 7 stappen Model 

7.Nazorg ( Terugkijken, waarderen en 
Beoordelen) 

 
In dit laatste onderdeel is het belangrijk dat we terug gaan kijken hoe 
het hele proces verlopen is. 
 
Daarom vraag ik om onderstaand formulier juist en eerlijk in te vullen. 
 
Oriëntatie:  

Bij oriëntatie hadden we moeite met: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

Bij oriëntatie ging het volgende juist heel goed: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

 
Definitie: Op of aanmerkingen die we heb bij de definitie fase hebben 
zijn: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Ontwerp: Dingen die goed gingen tijdens de ontwerpfase waren: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

Dingen die fout gingen tijdens de ontwerpfase waren: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

 

Werkvoorbereiding: Dingen die goed gingen tijdens de  werkvoor-

bereidingsfase  waren: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________  

Dingen die fout gingen tijdens de voorbereidingsfase waren: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

 

Uitvoering: Dingen die goed gingen tijdens de uitvoeringsfase waren: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 
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Dingen die fout gingen tijdens de uitvoeringsfase waren: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

Oplevering: Dingen die goed gingen tijdens de opleveringsfase  

waren: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________  

Dingen die fout gingen tijdens de opleveringsfase waren: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________ 
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Algemene  indruk en terugblik 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Geef in onderstaande tabel jezelf een cijfer. Wees zo eerlijk 

mogelijk. Het docenten cijfer is bindend. 

Onderdelen Cijfer LL Cijfer Docent 

Oriëntatie   

Definitie   

Ontwerp   

Werkvoorbereiding   

Uitvoering   

Oplevering   

Nazorg   

Uiteindelijke gemiddelde cijfer   

 


