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Volta stippelt duaal traject uit voor BSO-opleiding Elektrische Installaties 

Inschrijvingen voor elektrotechnische opleidingen stijgen voor het vijfde jaar op rij 

Brussel, 22 oktober 2015 — Volta, de koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, werd door de 

Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits, als partner gekozen om vanaf nu de opleiding elektrische 

installaties duaal te organiseren als pilootproject. De bedoeling is om deze opleidingen vanaf schooljaar 

2016-2017 ook aan te bieden via leren en werken. Jongeren zullen daarbij minstens 60% van hun studietijd op 

de werkvloer doorbrengen. 

“Het draagvlak voor het duaal leren is groot, zowel vanuit de arbeidsmarkt als vanuit het onderwijs zelf”, zegt Vlaams 

minister van Onderwijs Hilde Crevits. “We gaan hiermee in op de vraag vanuit de samenleving om jongeren niet 

alleen een brede vorming te bieden, maar ook relevante ervaring.”  

Volta werkt dit traject uit samen met meer dan 10 scholen en tientallen bedrijven uit de elektrotechnische sector. 

Peter Claeys, directeur van Volta, onderlijnt het belang van deze beslissing: “Onze beroepen kunnen niet louter op de 

schoolbanken aangeleerd worden. Schoolgebouwen zijn niet altijd afgestemd op het werken met bepaalde elektrische 

installaties. Onze sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen. 

Deze telt veel knelpuntberoepen en we weten uit ervaring dat de toeleiding naar deze knelpunten enkel verbeterd kan 

worden door een goede samenwerking tussen zowel onderwijs- als arbeidsmarktactoren.”  

Technische richtingen in de lift 

Uit het Instroomonderzoek van Volta blijkt trouwens dat het aantal leerlingen in elektrotechnische en andere 

sectorgerelateerde studierichtingen in Vlaanderen en Wallonië sinds 2012 blijft stijgen. Ook dit jaar nam het aantal 

inschrijvingen in de opleiding Elektrische Installaties (BSO) toe ten opzichte van vorig jaar. Steeds meer jongeren 

volgen een zevende jaar in het secundair onderwijs, zowel voor het technisch als het beroepsonderwijs. De Se-N-Se-

opleiding ‘Stuur- en Beveiligingstechnieken’ zit sinds jaren in de lift. Volgens de eerste spoedtellingen van de 

verschillende koepels zal die trend zich voortzetten. 

Voor meer informatie over Volta en haar activiteiten surft u naar www.volta-org.be. 
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