Persbericht Electro Brain

Lancering Electro Brain, de proef die de sector organiseert voor al wie een
elektrotechnische opleiding volgt.
Brussel, 14 februari - Dinsdag 14 februari wordt het startsein gegeven voor Electro Brain, de sectorproef die
in het hele land wordt georganiseerd en die doorgaat tot eind mei 2017. De sectorale organisatie Volta,
Kruispunt van elektrotechniek, wil nagaan over welke vaardigheden toekomstige elektriciens beschikken
wanneer ze aan de slag gaan als elektrotechnisch installateur of elektrotechnicus.
Jongeren die afstuderen in een elektrotechnische richting, werkzoekenden, studenten van het volwassenenonderwijs
en alle plus 18-jarigen, kunnen hun kennis en competenties testen in het kader van één van beide proeven
(elektrotechnisch installateur of elektrotechnicus).
Proef georganiseerd rond twee pijlers.
De dag omvat een theoretisch luik met een meerkeuzevragenlijst die onder andere handelt over de
beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken, het gebruik van kabels en leidingen, de indienststelling van
elektrische installaties en de beschermingsmaatregelen tegen overbelasting.
Naast dit theoretisch gedeelte zal elke deelnemer individueel werken aan een bord dat Volta speciaal voor deze
gelegenheid ontwikkeld heeft. De kandidaat zal, onder andere, een (residentiële of industriële) bekabeling leggen, de
onderdelen voor vermogen en bediening van elkaar scheiden en de onderdelen fixeren.
Voor de evaluatie kan Volta een beroep doen op een groep onafhankelijke evaluatoren die afkomstig zijn uit
elektrotechnische bedrijven, van bij fabrikanten of uit opleidings- of controleorganen.
Wie voor de proef slaagt, krijgt een Electropass.
Veerle Van Antenhove, adviseur Electro Brain bij Volta: «Dankzij de resultaten van de proeven weten we waar wij, als
sector, staan en op welke zaken we de nadruk moeten leggen in het kader van onze opleidingsprogramma‘s. Electro
Brain biedt een bevestiging en erkenning, door de sector en Volta, van de kennis van de kandidaten en hun keuze
voor hun toekomstige carrière.»
Voor alle bijkomende inlichtingen over Volta en haar activiteiten surft u naar www.volta-org.be. Voor alle bijkomende
informatie over Electro Brain:
Veerle Van Antenhove
Adviseur Electro Brain
veerle.vanantenhove@volta-org.be
02/431.05.83
0494/82.39.65

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

