
Het opstellen en configureren van een thuisnetwerk is niet zo simpel. Tijdens deze opleiding ver-
trekken we van de basisbegrippen en werken we naar het zelf opbouwen van een netwerk en 
maak je een veilige verbinding met een IP-camera.

DOELGROEP

•  Iedereen die binnen een residentiële omgeving in contact komt met IP en IoT of gefundeerd advies hierover   
    wil kunnen geven aan collega’s en klanten.
•  Iedereen die bouwt aan een residentiële elektrotechnische installatie waarin IP-technologie is geïntegreerd.
•  Iedereen die meer achtergrondinformatie wil over een thuisnetwerk of een praktische gids zoekt om zelf te
    configureren na installatie.

INHOUD

“IoT” of ‘Internet of Things’ gaat over de mogelijkheid om te communiceren met en het beheer over te nemen
van diverse toestellen uit je woonomgeving, in een zorginstelling of zelfs op de fabrieksvloer.
Deze opleiding reikt je de vereiste bagage aan om een degelijk thuisnetwerk op te zetten, hetgeen immers
noodzakelijk is om de diverse toestellen veilig te integreren en te koppelen over het internet.

IP-poort tot IoT - een thuisnetwerk in de praktijk

Verspreid over 3 namiddagen komen volgende onderdelen praktisch aan bod:
• In deel 1 worden de belangrijkste netwerkbegrippen praktisch toegelicht (OSI, IP, GATEWAY, ROU-

TER, MODEM, MAC ADDRESS, …). Op die manier worden de opbouw van het internet en de meest 
courante toepassingen ervan in een thuisomgeving verduidelijkt.

• In deel 2 leggen we de aandachtspunten van een thuisnetwerk uit door zelfstandig een netwerk 
op te bouwen met een pc, router, smartphone en IP-camera.

• In deel 3 leer je één van de beveiligingsmethoden op te zetten: de VPN-verbinding. Tegelijkertijd 
krijg je een overzicht van de risico’s die verbonden zijn aan internetconnecties.

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Wel moet je het basisgebruik van een computer onder 
de knie hebben.

Aantal uur

12u00

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 315

Bedienden PSC 149.01 € 580

Andere PSC 149.01 € 580

Andere niet PSC 149.01 € 750

Meer info?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.
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