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Algemeen 
Villa Elektra is digitaal lesmateriaal gerelateerd aan het onderwerp elektrotechniek. 
Villa Elektra bestaat uit drie onderdelen:
 
- deel 1: de meterkast
 
- deel 2: de game
 
- deel 3: de test. 

 
 
De leerling oefent eerst met een simulatie van de meterkast (deel 1), waarbij hij/zij 
vragen beantwoordt. Bij de game (deel 2) voert de leerling in de kamers van een 
villa opdrachten uit. Hiervoor worden punten verstrekt. Na het uitspelen van de 
game ontvangt de leerling een echt diploma waar het puntenaantal op staat. Na de 
simulatie van de meterkast en de game maakt de leerling de test (deel 3) zodat de 
verworven kennis goed verwerkt wordt. 
 
Waar te spelen 
Villa Elektra is te spelen via de volgende link: 
www.gamesvooronderwijs.nl/games/villaelektra 
 
Abonnement 
Om dit spel te spelen dient uw school een abonnement te bezitten. Het 
abonnement is af te sluiten op www.gamesvooronderwijs.nl.  
 
Vak & Niveau 
Villa Elektra kan gebruikt worden bij de vakken techniek en natuurkunde.
Villa 
Elektra sluit aan bij onderstaande niveaus:
 
- VMBO vanaf leerjaar 2
 
- HAVO vanaf leerjaar 2
 
- VWO vanaf leerjaar 2
 
- MBO (elektrotechniek / installatietechniek) leerjaar 1

 
 
Voorkennis 
Het is aan te raden de leerlingen de simulatie van de meterkast uit te laten voeren 
met enige voorkennis. De voorkennis kan aangeboden worden met een introductie 
waarin begrippen als elektriciteit, energie, vermogen, stroom en spanning 
besproken worden. Met voorkennis is het haalbaar Villa Elektra binnen de 
vastgestelde tijd uit te voeren. Voorkennis is echter niet noodzakelijk. Leerlingen 
hebben in dat geval wel meer tijd nodig. 

 
 
Benodigdheden 
Het gebruik van een computer is noodzakelijk voor deze opdracht. Het is aan te 
raden een computer te gebruiken waar een printer op is aangesloten (i.v.m. het 
printen van het diploma). Ook is het handig als de leerlingen oordopjes gebruiken 
om muziek en geluidseffecten te kunnen horen. 
 
Leerlingmateriaal 
Villa Elektra bevat leerlingmateriaal. Dit materiaal bestaat uit een instructie voor de 
leerling om Villa Elektra op te starten. 



	

Rol van de docent 
Deel 1: de meterkast
De simulatie van de meterkast is zelfstandig te doorlopen. Als 
de leerlingen met vragen komen kunt u ze op weg helpen door even terug te 
bladeren in de simulatie. 
Deel 2: de game
Leerlingen zouden de game zelfstandig moeten kunnen spelen. Als 
iemand toch met een vraag komt, kan de leerling op weg geholpen door een 
voorbeeld te raadplegen of een 'tip' te kopen in de game (niet in elk level). Ook kan 
de informatie uit deel 1 geraadpleegd worden. 
Deel 3: de test
Zorg dat leerlingen (in stilte) de vragen kunnen maken. Leerlingen 
kunnen hun cijfer opslaan in de highscore en zo hun cijfer vergelijken met 
klasgenoten. 
 
Technische problemen 
Bij opstartproblemen van de game kunt u een andere internetbrowser proberen, bij 
voorkeur Safari (Mac), Firefox, of Google Chrome. 
 



	

Deel 1: de meterkast 
In deel 1 oefent de leerling met de onderdelen uit de meterkast. Hierbij worden vier 
onderdelen uitgelegd. Deze onderdelen zijn: de kWh-meter, de aardlekschakelaar, 
de zekeringen en de aardrail. 

 
 
Leerdoelen 
De leerling doorloopt de simulatie van de meterkast zelfstandig. Per onderdeel 
worden 6 vragen gesteld die de leerling beantwoordt.  
 
De leerling leert bij de zekeringen:
 
- de begrippen stroom en ampère,
 
- berekeningen uit te voeren met de formule watt = ampère x volt,
 
- de functie en noodzaak van een zekering,
 
- wat er kan gebeuren als er geen zekering wordt gebruikt.
 
 
De leerling leert bij de kWh-meter:
 
- de functie van een kWh-meter,
 
- begrippen als vermogen en watt,
 
- begrippen als verbruik en kWh,
 
- berekeningen uit te voeren met de formule verbruik = vermogen x tijd (uur).
 
 
De leerling leert bij de aardlekschakelaar:
 
- het stroomverloop in normale situatie en bij een defect in de bedrading van een 
apparaat,
 
- de functie en noodzaak van een aardlekschakelaar,
 
- wat lekstroom is.
 
 
De leerling leert bij de aardrail:
 
- de noodzaak van randaarde,
 
- wandcontactdozen met en zonder randaarde te herkennen. 


 
 
Tijd 
Het doorlopen van “deel 1: de meterkast" duurt ongeveer 40 minuten.





 
 



	

Deel 2: de game 
Als de leerling de game start kiest hij/zij eerst een karakter. Vervolgens ziet de 
leerling een leveloverzicht. Er zijn totaal 15 levels, elk level speelt zich af in een 
andere kamen van de villa.  
 
Overzicht per level.   
Level 1 - de meterkast: De meterkast indelen en de juiste omschrijving van de 
onderdelen in de meterkast benoemen. 
 
Level 2 - de leeskamer: Veelvoorkomende symbolen in de elektrotechniek aan de 
omschrijving koppelen. 
 
Level 3 - het toilet: De bedrading aansluiten door de installatietekening te lezen en 
de symbolen te herkennen.
 
Level 4 - de hal: De bedrading aansluiten door de installatietekening te lezen en de 
symbolen te herkennen.
 
Level 5 - de slaapkamer: De bedrading aansluiten door de installatietekening te 
lezen en de symbolen te herkennen.
 
Level 6 - de slaapkamer: Achterhalen welke tekening bij de getoonde situatie past. 
 
Level 7 - de slaapkamer: Achterhalen welke tekening bij de getoonde situatie past. 
 
Level 8 - de werkkamer: Met verschillende gereedschappen de bedrading 
aansluiten op een lamp en schakelaar. 
 
Level 9 - de speelkamer: Het leren van de betekenis van de draadkleuren door de 
installatietekening te vergelijken met de weergegeven situatie.
 
Level 10 - de opslagkamer: Een windmolen in elkaar zetten waarbij de onderdelen in 
de gondel voorbij komen.
 
Level 11 - de badkamer: Zonnecollectoren aansluiten.
 
Level 12 - de gang: De bedrading aansluiten door de installatietekening te lezen en 
de symbolen te herkennen. In dit geval maakt de leerling een hotelschakeling 
waarbij hij/zij ook de juiste draadkleur moet toepassen. 
 
Level 13 - de slaapkamer: Het energieverbruik berekenen van enkele apparaten in 
de kamer. 
 
Level 14 - de keuken: De stroomsterkte berekenen van de elektrische apparaten in 
de kamer. De leerling maakt daarbij ook groepenindelingen. 
 
Level 15 - de woonkamer: De bedrading met de juiste draadkleur aansluiten door de 
installatietekening te lezen en de symbolen te herkennen. In dit geval maakt de 
leerling een schakeling die bestaat uit twee groepen.  

 



	

Leerdoelen 
De leerling leert:
 
- symbolen die gebruikt worden in de elektrotechniek herkennen en gebruiken,
 
- de indeling van de meterkast,
 
- installatietekeningen lezen,
 
- het aansluiten van lampen, schakelaars, e.d.,
 
- uit welke onderdelen een windmolen bestaat,
 
- wat een zonnecollector is,
 
- de betekenis van verschillende draadkleuren,
 
- het berekenen van de (maximale) stroomsterkte,
 
- wat een hotelschakeling is. 


 
 
Tijd 
Het uitspelen van de game duurt ongeveer 50 tot 60 minuten.  
 
Prijzenkast 
Tijdens het spel verzamelt de leerling prijzen. Zo kun je prijzen winnen als je een 
level foutloos hebt uitgespeeld of als je dat binnen een bepaalde tijd hebt gedaan. 

 
 
Diploma 
Na het uitspelen van de game krijgt de leerling een diploma dat kan worden 
uitgeprint. Er moet dan wel een printer zijn aangesloten op de computer waar de 
game op gespeeld wordt. Op het diploma staat het puntentotaal, de datum en de 
score per level.




 
 
 



	

Deel 3: de test 
Villa Elektra kan afgerond worden met een digitale test. De leerlingen zullen hier 
ongeveer 25 minuten mee bezig zijn.
Na het inleveren van de antwoorden verschijnt 
in de kantlijn per vraag een "info" knop met een verwijzing voor meer uitleg over die 
betreffende vraag. Leerlingen kunnen hun cijfer opslaan in de highscore en zo hun 
cijfer vergelijken met klasgenoten.  
 

 


