Persbericht Electro Brain

VOLTA REIKT HAAR EERSTE ELECTROPASS UIT
Uitreiking van de eerste Electropass in aanwezigheid van Minister Crevits in Kinepolis Brugge op vrijdag 21
oktober, na succesvolle pilooteditie van Electro Brain

Brussel, 21 oktober 2016 — Volta, Kruispunt van elektrotechniek, reikt in Kinepolis Brugge, in aanwezigheid
van Vlaams Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, de eerste Electropass uit. 319 laatstejaars elektrotechnisch
onderwijs namen dit voorjaar deel aan het pilootproject Electro Brain. 80 % van de deelnemende studenten
zijn geslaagd en beëindigen vandaag succesvol deze pilooteditie van de sectorale proef met de
inontvangstname van hun Electropass.
Wat is Electro Brain?
Electro Brain is DE sectorale vakbekwaamheidsproef voor laatstejaars elektrotechnisch onderwijs uit het voltijds
secundair onderwijs, CDO, SYNTRA, CEFA, IFAPME, ZAWM en efp.
Volta heeft met steun van de verschillende partners en de betrokken kabinetten Electro Brain in het leven geroepen.
De inhoud van de proef is gebaseerd op het niveau van een elektrotechnisch installateur voor residentiële installaties.
De uitgenodigde afdelingen werden geselecteerd op basis van deze inhoud maar ook andere, eerder industrieel
gerichte afdelingen waren welkom.
Slagen betekent dus een plus op het CV, én geeft de jongeren de kans om zichzelf te evalueren. Dankzij Electro
Brain kunnen scholen en centra ook toetsen of hun opleiding voldoet aan de verwachtingen van de werkgevers uit de
sector.
Uit welke onderdelen bestaat de proef?
De proef bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en duurt één dag.
Voor de praktische proef werden 26 residentiële panelen klaargezet. Deze proef omvat 64 criteria die het samen
mogelijk maken om 23 vaardigheden te beoordelen zoals onder andere: materialenkennis, keuze van de kleuren van
de kabels, de timer, de teleschakelaar, enz.
Voor het theoretisch gedeelte werd een vragenlijst met 30 meerkeuzevragen opgesteld. Deze beoordeelt de kennis in
verband met het AREI, de goede praktijken en de regels van de kunst, evenals van de basisberekeningen met
betrekking tot de wet van Ohm.

Over Volta
Volta is dé koepelorganisatie waar 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector hun krachten bundelen in één organisatiestructuur om zo een optimale
dienstverlening te kunnen aanbieden.
Vormelek, Tecnolec en FBZ worden bestuurd door de sociale partners van de elektrotechnische sector. Daarin zijn zowel de werkgeversfederaties van de elektrotechnische
sector (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra) als de werknemersorganisaties (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB) vertegenwoordigd.
Meer informatie op www.volta-org.be

Wat is de Electropass?
De Electropass is het bewijs, uitgereikt na de vakbekwaamheidsproef Electro Brain.
Het garandeert dat de jongere klaar is voor een job als elektrotechnieker. Voor werkgevers biedt de Electropass het
bewijs dat de laatstejaars de vereiste competenties bezitten.
Op die manier wordt de opleiding van jonge elektriciens, in een snel veranderende samenleving, ondersteund en een
neutraal evaluatie-instrument geboden dat de garantie inhoudt voor de aanwerving van professionele, vakbekwame
schoolverlaters.
En de toekomst?
Electro Brain wordt niet alleen voortgezet, maar ook uitgebreid. Waar Electro Brain zich tijdens de eerste editie
beperkte tot de provincie West-Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel, wil Volta vanaf schooljaar 2016-2017
de sectorproef openstellen voor alle elektrotechnische scholen en opleidingscentra in België (bijvoorbeeld ook
volwassenenonderwijs, sociale promotie en werkzoekenden). Op termijn zullen ook andere beroepen dan
elektrotechnisch installateur worden betrokken.
Voor meer informatie over Volta en haar activiteiten surft u naar www.volta-org.be.
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