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IN DEZE GIDS VIND JE HET VOLTA-AANBOD VOOR 

OPLEIDINGSCENTRA MET EEN AANBOD VOOR  

WERKZOEKENDEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018.

Volta, kruispunt van elektrotechniek

Volta? Dat zijn 3 handen op 1 elektrotechnische buik: Vormelek, Tecnolec en FBZ. Wij zijn dé 
koepelorganisatie voor de elektrotechnische sector, gericht op een optimale dienstverlening.

Onze samenwerking is gericht op (1) verbreding van de knowhow en skills voor werknemers 
uit de sector; (2) hogere competitiviteit voor bedrijven; en (3) piekfijne uitbetaling van de 
aanvullende vergoedingen.

Door vanuit één koepelstructuur te werken zet Volta de beschikbare middelen optimaal in. 
Met een geïntegreerd aanbod willen we bijdragen aan de toekomst van de elektrotechnische 
sector. Onze ingrediënten? Opleiding en ondersteuning, infoavonden, strategisch onderzoek, 
advies, samenwerkingen, ...

W E L K O M



 4  •  G I D S  V O O R  L E S G E V E R S  -  L E E R K R A C H T E N

Jouw mening telt!

Dankzij jouw inzet worden werkzoekenden grondig opgeleid en voorbereid op het 
verdere leven. Jouw mening is dan ook belangrijk voor ons!

Individuele bezoeken  

Bij bezoeken aan je centrum bespreken we je behoeften. Samen met de behoeften van de 
sector vormen ze de inspiratie waarop we onze acties en mogelijkheden jaarlijks afstemmen.

Daarnaast is jouw regionaal adviseur je eerste aanspreekpunt. Hij / zij staat klaar met een 
rugzak vol parate kennis.

Regionaal overleg Flanders E-consortium  

Een E-Consortium? Da’s uniek! Elk jaar organiseert de sector er minstens twee per provincie. 
Tijdens dit overlegmoment steken experten de koppen samen om onderwijs en industrie 
dichter bij elkaar te brengen en fijne samenwerkingen op te starten. Alle neuzen in dezelfde 
richting voor een versterkte sector!

Scholen, bedrijven, fabrikanten, VDAB, Syntra, opleidingscentra, ... Iedereen is welkom!  
De resultaten worden opgenomen in besprekingen met kabinetten, onderwijsverstrekkers, 
sociale partners, ...

Lespakketten

Volta is altijd in de weer met het ontwikkelen van lespakketten op maat van onze opleidingen. 
We zijn hiervoor op zoek naar verschillende leerkrachten en lesgevers die ons hierbij kunnen 
helpen. Heb je hierin interesse?

Neem contact op met je regionaal adviseur. 
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STROOM-OPWAARTS
OP WWW.STROOMOPWAARTS.BE VINDEN LEERKRACHTEN 

EN LESGEVERS HEEL WAT EDUCATIEF EN PROMOTIE- 

MATERIAAL. DEZE WEBSTEK BIEDT VOOR ELK WAT WILS: 

LEERKRACHTEN BASISONDERWIJS, EERSTE GRAAD,  

ELEKTROTECHNISCH EN VOLWASSENENONDERWIJS.

Persoonlijke account
Als centrum met een elektrotechnische opleiding kan je op de website 
een account aanmaken. Bestel hiermee je materiaal met één muisklik en 
houd je fiche up-to-date zodat geïnteresseerden de weg vinden naar jouw 
aanbod.

Is het www even een warboel? De online handleiding wijst je de weg! 
Check www.stroomopwaarts.be/elektrotechnisch-en-volwassenenonder-
wijs/scholenzoeker.

Inloggen of een account aanmaken doe je hier: www.stroomopwaarts.be/
user/login.

Scholenzoeker 
Je fiche bevat automatisch de gekende basisinformatie. Voeg 
nieuwsberichten, aankondigingen van opendeurdagen, filmpjes en foto’s 
toe en vergroot zó je bereik.

De fiche wordt gepubliceerd op de websites van Stroom-Opwaarts, 
Elektroclub en Watt’s Up. Zo vinden geïnteresseerden uit de buurt 
eenvoudig hun weg naar je centrum.

Watt’s Up
De website www.wattsup.be wijst jongeren en 
volwassenen met elektrotechnische kriebels in 
de buik de weg naar een goede studiekeuze 
en professionele toekomst. Ook de ouders van 
leerlingen komen hier alles te weten over de 
toekomst van hun kinderen.

Bij de website hoort een Facebookpagina en 
het magazine WATT’s UP? met extra info en 
inspiratie. Het magazine is downloadbaar op de 
website.

 



Samenwerkingsovereenkomst

Heeft jouw centrum een elektrotechnische opleiding 
in het aanbod voor werkzoekenden? Dan stelt Volta je 
voor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Het 
doel van Volta: zorgen voor kwalitatief opgeleid elektro-
technisch personeel. Je kan als centrum niet alleen een 
beroep doen op onze diensten, maar ook rekenen op een 
financiële tegemoetkoming van € 3.000 (niet voor centra 
VDAB).

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

Input over jouw opleidingen  
en infrastructuur

Volta hecht veel belang aan de kwalitatieve opleiding van 
je werkzoekenden. Wij begrijpen ook dat het niet altijd 
even eenvoudig is om mee te zijn met de nieuwe trends 
en de recentste materialen. Indien je dit wenst, is Volta 
steeds bereid je cursusmateriaal (of een gedeelte er van) 
te bekijken.

Wanneer je een overeenkomst afsluit met Volta, zullen wij 
dit materiaal bij de start van de overeenkomst vragen. 

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

FINANCIËLE ONDERSTEUNING1
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WERKPLEKLEREN2

Aanleveren van  
tewerkstellingsplaatsen 

Leren op de werkplek is belangrijk. Het geeft 
werkzoekenden de kans om de échte stiel onder de knie 
te krijgen. Een rijke ervaring voor de toekomst!

Jouw regionaal adviseur zoekt mee naar bedrijven en 
brengt je in contact met geïnteresseerde bedrijven. 

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

 
Duaal leren  

Bij duaal leren wisselen cursisten af tussen leren in het 
centrum en een praktische tewerkstelling bij een of meer 
bedrijven. Duaal leren combineert theoretische vorming 
met relevante werkervaring. Een mooie opstap naar de 
arbeidsmarkt!

Volta werkt dit schooljaar al samen met een twintigtal 
secundaire scholen en centra/Syntra-leertijd om duaal 
leren voor de opleiding elektrische installaties uit te 
testen.

Heeft jouw centrum interesse in duaal leren? 
Neem contact op met je regionaal adviseur om de 
mogelijkheden te bespreken. Vanaf schooljaar 2018-2019 
zullen ook andere opleidingen duaal georganiseerd 
worden. In de loop van het jaar ontvang je hierover meer 
nieuws.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

Andere vormen van werkplekleren  

Bedrijfsbezoeken

Om werkzoekenden in contact te brengen met het 
elektrotechnische bedrijfsleven organiseert Volta 
regelmatig bedrijfsbezoeken. Op basis van jouw vraag 
zoeken we een bedrijf of werf.

Gastlessen

Alle gastlessen hebben één ding gemeen: een expert ‘van 
vlees en bloed’ deelt zijn/ haar knowhow.. Met een gastles 
laat je je opleiding leven. Het is een krachtig middel om 
cursisten te laten proeven van de échte wereld. En dat 
motiveert!

Volta engageert zich om experten te zoeken die 
gastlessen willen geven.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

 
 
Praktijkdag voor lesgevers 

De elektrotechnische sector is in volle evolutie. Volta 
ondersteunt lesgevers om zich te bekwamen in de 
nieuwste tendensen. En hoe doe je dit beter dan ín de 
beroepscontext? Leren in de realiteit geeft je als lesgever 
dan ook de nodige kennis die je op jouw beurt kan 
doorgeven aan je cursisten.

Volta organiseert deze praktijkdagen op vraag van 
centra.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)
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Terugbetaling van  
een veiligheidsopleiding   

Volta vraagt aan opleidingscentra om voldoende tijd te 
investeren in veilig werken. We vragen bijvoorbeeld dat 
minimaal één lesgever per jaar een veiligheidsopleiding 
volgt. Volg je deze opleiding niet via Volta en tegen beta-
ling? Dan betalen wij jaarlijks en voor één lesgever € 100 
van het inschrijvingsgeld terug. Bezorg ons een kopie van 
je factuur, betalingsbewijs en een bewijs van aanwezig-
heid.

MEER INFO Contacteer contact@volta-org.be

Technologisch advies en 
ondersteuning 

Bij Volta kan je terecht met al je vragen over de reglemen-
tering van elektrische installaties, elektrisch materiaal, de 
nieuwste ontwikkelingen in de sector, ... Wij zoeken graag 
een antwoord op je vragen! Twijfel je over bepaalde ken-
nis? Dan zoeken we het gepaste antwoord bij de geschik-
te persoon of instantie.

MEER INFO Contacteer tad@volta-org.be

Voordelen bij fabrikanten  
en groothandelaars  

Volta zet nauwe en concrete samenwerkingen op met de 
belangrijkste fabrikanten en groothandelaars in de sector.

Samen onderzoeken we manieren om de onderwijs- en 
opleidingscentra verder te ondersteunen.

Wil je op de hoogte blijven van opleidingen of aanbiedin-
gen? Stuur dan een e-mail naar onderstaand mailadres 
met de gegevens van de verantwoordelijke lesgever.

MEER INFO Contacteer contact@volta-org.be

 

  
Volta opleidingen   

Voor lesgevers in centra met een elektrotechnische rich-
ting zijn bijna al onze opleidingen gratis (uitgezonderd 
bijv. de opleiding ‘IP-poort tot IoT: een thuisnetwerk in de 
praktijk’ en eventuele testen of examens).

Op aanvraag kan je alle cursusboeken verkrijgen in 
pdf-formaat (uitzondering: ‘VCA basisveiligheid’). We 
sturen je het materiaal toe via e-mail.

Thema’s

 ■ VCA: basisopleiding 
 ■ Het AREI : oude en nieuwe huishoudelijke installaties
 ■ BA4: basisinstructies veiligheid voor elektrische 
installaties - gewaarschuwden

 ■ BA5 elektriciens
 ■ Rolsteiger
 ■ Werken op hoogte (ervaren personen)
 ■ Werken op hoogte (onervaren personen)
 ■ Ledverlichting van Ontwerp tot Installatie
 ■ NBN S21-100: de nieuwe bekrachtigde norm voor 
branddetectie

 ■ Netsystemen
 ■ Overstroom beschermingstoestellen in 
laagspanningsinstallaties

 ■ Kabelberekening van elektrische LS-installaties
 ■ Eilandwerking: net-interactieve omvormers
 ■ IP-poort tot IoT: een thuisnetwerk in de praktijk
 ■ Gestructureerde databekabeling
 ■ Initiatie in de mechanische ventilatie
 ■ Componentenkennis - praktijkopleiding
 ■ Het confectioneren van kabels - praktijkopleiding
 ■ Materialenkennis - praktijkopleiding
 ■ Monteren van kanalisaties - praktijkopleiding
 ■ Duurzame installatietechniek: een luchtdichte 
elektrotechnische installatie realiseren

 ■ Kortsluitstroomberekening van elektrische LS-
installaties

 ■ Laadinfrastructuur: de missing link in elektrische 
mobiliteit 

MEER INFO Op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleidingen-lesgevers vind je een actueel overzicht

ONDERSTEUNING VOOR LESGEVERS3
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Volta workshops  
en infoavonden 

Al onze infoavonden zijn gratis toegankelijk voor lesge-
vers in centra met een elektrotechnische richting. Voor 
workshops geldt een tarief van € 40 per deelnemer.

Voor de meest actuele planning van infoavonden/work-
shops kan je steeds terecht op www.volta-org.be/nl/lesge-
vers-leerkrachten/opleidingen-lesgevers.

Dit najaar is er alvast een infoavond: “Reglementering in 
beweging”.

Reglementering is niet statisch. Op de volgende infoavon-
den geven we daarom een overzicht van de verschillende 
wijzigingen en aanpassingen, en proberen we een zo 
volledig en duidelijk mogelijk antwoord te formuleren 
op vragen als: wat met de herstructurering van het 
AREI in de WG AREI? Welke CPR-verplichtingen hebben 
installateur en distributeur nu eigenlijk? Wat houdt het 
addendum bij de norm voor branddetectie nu precies in? 
En wat zijn de gevolgen voor onze sector van de nieuw 
gestemde “wet tot regeling van de Private en Bijzondere 
Veiligheid”, die de Wet Tobback vervangt?

 ■ Dinsdag 7 november 2017: 
Solidariteit voor het Gezin, 
Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde

 ■ Donderdag 16 november 2017: 
Congrescentrum De Pitte, APB De Schorre, 
Schommelei 1, 2850 Boom

 ■ Donderdag 23 november 2017: 
Syntra, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

 ■ Dinsdag 28 november 2017: 
PXL-Congress, Gebouw D, 
Elfde Liniestraat 23, Hasselt

 ■ Dinsdag 5 december 2017: Volta 

MEER INFO Kijk op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leer-
krachten/opleidingen-lesgevers

 
Foutzoeken-in-a-box   

Train-the-trainer

Leren foutzoeken in een elektrische kring? Dat kan! 
Hiervoor kunnen opleidingscentra verschillende modules 
ontlenen. De modules leren je de meest voorkomende 
fouten te simuleren. Volg daarnaast gratis de train-the-
trainer en krijg als lesgever sterke methodologieën onder 
de knie. Deze train-the-trainer is verplicht, zodat je de 
kennis achteraf vlekkeloos kan doorgeven.

Modules ontlenen

Na het volgen van de train-the-trainer kunnen lesgevers 
in centra met een elektrotechnische opleiding de modules 
ontlenen. Er zijn twee formules mogelijk:

Gebruik van de modules bij Volta in  
Neder-Over-Heembeek.

 ■ Het centrum betaalt een waarborg van € 250.
 ■ De modules zijn beschikbaar van 10u00 tot 14u30.

Ontlenen

 ■ Het centrum betaalt een waarborg van € 250.
 ■ Het centrum staat zelf in voor transport of maakt 
tegen betaling gebruik van de koerierdienst van Volta. 

MEER INFO Inschrijven contact@volta-org.be
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Didactisch materiaal  

Poster domotica

Domotica, het geheel van receptoren en interactieve 
actuatoren, is soms moeilijk te begrijpen. Daarom heeft 
Volta een poster ontwikkeld waarop naast de hoofdlijnen 
van de structuur ook de verschillende communicatiepro-
tocollen tussen de elementen van een installatie zijn afge-
beeld. Deze poster dient als didactische ondersteuning.

Elk centrum kan jaarlijks 3 gratis exemplaren bestellen.

BESTELLEN? Kijk op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief

Poster veiligheid

Safety First! Onze poster met ‘de 
Gouden Acht’ leidt lesgevers en 
cursisten naar veilige werkzaam-
heden aan installaties buiten 
spanning.

Elk centrum kan jaarlijks 3 gratis 
exemplaren bestellen.

BESTELLEN? Kijk op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief

Lespakket aarding

Waarom aarden? Dankzij ons lespakket leer je de wildste 
begrippen: aardingslus, isolatieweerstand, aardingsweer-
stand, differentieelschakelaar, equipotentiale verbinding, ...

MEER INFO Download het pakket en de lesvoorbereiding 
op www.stroomopwaarts.be/producten/
volwassenonderwijs/lespakket-aarding Maak 
prints voor je cursisten

Beroepenfilmpjes

Op www.wattsup.be/nl vind je tientallen leuke beroepen-
filmpjes. Ze geven een mooi beeld van de waaier aan 
jobs in de sector. Laat ze schitteren op je opendeurdag en 
toon geïnteresseerden de fijne professionele uitstroom-
mogelijkheden na een elektrotechnische studierichting.

MEER INFO Je kunt ze ook bekijken op www.youtube.com/
user/wattsupvideos
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VCA-examen

In samenwerking met de metaal- en bouwsector, organi-
seert Volta op kosten van de sector de VCA-examens in je 
centrum. Elke cursist kan één keer gesubsidieerd deelne-
men aan het examen.

MEER INFO  
INSCHRIJVEN?

www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
samenwerken-met-volta/secundair-onder-
wijs/vca-examen

 
 
Safety First! 

Wij gaan voor veiligheid! 
Samen met enkele part-
ners (o.a. FOD WASO) 
stelden we daarom de 
Safety First!-fiches op.

Een handig en to-the-
point hulpmiddel voor de 
lessen over veiligheid. De 
fiches leiden lesgevers en 
cursisten naar veilig werken.

MEER INFO Downloadbaar op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief 
Bestellen www.stroomopwaarts.be/elektro-
technisch-en-volwassenenonderwijs Gratis 
gedrukte exemplaren voor centra voor 
werkzoekendenopleiding met een overeen-
komst. Andere betalen €10 per exemplaar + 
verzendkosten 

EXTRA HULP 4

 
Electro Brain

Ademt jouw brain electro? 
Ook dit schooljaar kunnen 
werkzoekenden die 
een elektrotechnische 
opleiding volgen hun kennis 
testen via twee proeven 
Electro Brain. De proeven 
zijn opgesteld door de 
sector, op basis van het 
beroepskwalificatiedossier 
elektrotechnisch installateur of op basis van het 
beroepskwalificatiedossier elektrotechnicus.

Deelnemers krijgen na de proef een assessmentdocu-
ment met een overzicht van hun sterke punten en werk-
punten.

MEER INFO www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
electro-brain  
Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

 
 

Wat verwacht de sector van een 
elektrotechnisch medewerker?

Wat moet je kennen en kunnen als beginnend elektro-
technisch medewerker? Welke skills zijn nodig voor een 
monteur, installateur of elektrotechnicus? Je ontdekt het 
allemaal in de beroepskwalificatiedossiers die Volta met 
bedrijven en partners heeft opgesteld. De dossiers zijn 
ingeschaald in de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19) 
of check www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/
wat-is-vks/
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Beeldwoordenboek  

Onze samenleving is heel divers. 
Mensen van verschillende landen, 
die andere talen spreken, wonen 
en werken dicht bij elkaar. Ook 
de elektrotechnische sector is 
een weerspiegeling van deze 
multiculturele samenleving.

Mensen van verschillende natio-
naliteiten dienen op de werkvloer 
met collega’s en hun werkgever 
te kunnen praten... En dit in een 
van onze landstalen: Nederlands, 
Frans of Duits.

In je eigen taal het juiste woord 
voor het gepaste gereedschap 
onthouden is soms al moeilijk 
genoeg. Stel je dan maar eens 
voor hoe het er bij een opleiding of op de werkvloer aan 
toegaat wanneer er woorden, namen en handelingen wor-
den gebruikt in een taal die niet de jouwe is.

Om het praten, de communicatie, op de werkvloer te ver-
beteren en ook om de veiligheid en efficiëntie te verhogen, 
hebben wij een ‘Beeldwoordenboek’ gemaakt voor de 
elektrotechnische sector.

Dit ‘Beeldwoordenboek’ is er voor iedereen die werkt in 
en rond deze sector. Zowel voor jongeren en volwassenen 
in opleiding als voor de werknemers op de werf of op de 
werkvloer.

MEER INFO Downloadbaar op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief 
Bestellen kan via www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs

Gratis voor centra met een samenwerkings-
overeenkomst

Geen samenwerkingsovereenkomst? Dan 
betaal je € 4 per exemplaar plus verzendkosten

 
WATT’s UP

Met WATT’s UP? wil Volta werkzoekenden meer vertrouwd 
maken met de sector. De website www.wattsup.be wijst 
geïnteresseerden met elektrotechnische kriebels in de 
buik de weg naar een goede studiekeuze en professio-
nele toekomst. Ook de ouders van cursisten komen hier 
alles te weten over de toekomst van hun kinderen. Bij de 
website hoort een Facebookpagina en het magazine 
WATT’s UP? met extra info en inspiratie. Het magazine is 
downloadbaar op de website. 

MEER INFO www.wattsup.be

Extra info over de sector

Je werkzoekende heeft gekozen voor een mooie en boei-
ende elektriciteitsopleiding. Maar wat wordt van hem/
haar verwacht wanneer hij effectief in de sector aan de 
slag gaat? Welke beroepen zijn er allemaal? Hoe ziet die 
elektriciteitssector er uit?

Je regionaal adviseur komt hierover graag meer uitleg 
geven aan je werkzoekenden.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)
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Acties om je werking  
beter bekend te maken

Wat onbekend is, is onbemind. Bedrijven hebben nog te 
vaak een verkeerd beeld van opleidingscentra voor aan-
bieders van werkzoekenden of weten niet wat ze kunnen 
verwachten. Volta  wil  daarom met jouw centrum

samenwerken om meer bedrijven effectief kennis te laten 
maken met jouw centrum, instructeurs,…

Volta organiseert regelmatig events waar veel bedrijven 
komen. Indien je dit wenst, laten we deze plaatsvinden in 
jouw centrum. Op deze manier heb je een extra kans om 
je werking bekend te maken en kunnen mooie samenwer-
kingen tot stand komen.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

Mini-vormingen

Volta ontwikkelde in het kader van een ESF-project een 
aantal mini-vormingen. Dit zijn korte opleidingen van 
een half uur tot maximum een uur waarin je ervaringen 
deelt om zo van elkaar te leren. Via intervisie, discussie en 
ervaring leren de deelnemers zowel van elkaar als van de 
aangeboden inhoud.

De instructeur kan alle informatie eenvoudig downloaden 
vanaf de vernieuwde Volta-website www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/opleidingen/mini-vormingen.

Op die manier krijgt hij/zij alle nodige informatie over het 
betreffende thema gratis aangeboden. Elke mini-vorming 
bestaat uit een draaiboek, achtergrondinformatie en een 
korte film die op een ludieke manier het thema weer-
geeft. In de globale leidraad leer je wat een mini-vor-
ming inhoudt en vind je heel wat didactische tips om de 
mini-vorming tot een goed einde te brengen.

De vier onderwerpen zijn:

 ■ Zorg voor je eigen veiligheid! Draag je PBM’s.
 ■ Wees bewust van risico’s! Denk aan je LMRA.
 ■ Communiceer duidelijk! Werk efficiënt!
 ■ Veilig aan de slag met de gouden acht!

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

 
De sector doorgelicht

Volta streeft ernaar steeds up-to-date te zijn. We vinden 
het belangrijk op de hoogte te blijven van de evoluties in 
de sector, zowel op het gebied van technologie als dat 
van hrm.

Sectorfoto’s

Volta neemt regelmatig contact op met bedrijven voor 
bevragingen over diverse thema’s, zoals aanwervingen, 
opleidingsbeleid en toekomstverwachtingen. De resul-
taten van deze bevragingen worden wetenschappelijk 
verwerkt en vormgegeven als ‘sectorfoto’s’.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19) 
Kijk op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leer-
krachten/sectorinfo/sectorstudies 

Beroepskwalificatiedossiers

Welke beroepen zijn er in de sector? Welke taken voer je 
hierbij uit? Volta ontwikkelde samen met AHOVOKS en 
andere sectoren verschillende beroepskwalificatiedos-
siers. Deze dossiers zijn de basis voor latere leerplannen 
of opleidingsplannen. Via de website van Volta krijg je een 
overzicht van de beroepskwalificatiedossiers die door de 
sector zijn opgemaakt.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19) 
Kijk op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leer-
krachten/sectorinfo/beroepscompetentiepro-
fielen 
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PROMOTIEMATERIAAL5

Hoe kan je meewerken aan de promotie van het elektro-
technisch onderwijs in jouw centrum en streek? Er zijn 
heel wat mogelijkheden zoals infoavonden, opendeurda-
gen, initiatieven van het centrum in de kijker zetten, ...

Volta helpt je bereik te vergroten! Hoe? We bundelen onze 
expertise, leveren effectieve promotools en helpen jouw 
promotiebeleid te verbeteren.

Scholenzoeker

Hoe vinden geïnteresseerden de weg naar jouw centrum? 
Op www.stroomopwaarts.be kan je je fiche aanvullen met 
nieuwsberichten, aankondigingen, foto’s en filmpjes. Je 
vergroot zó je bereik!

De fiche wordt gepubliceerd op de websites van Stroom- 
Opwaarts, Elektroclub en Watt’s Up. Zo vinden geïnteres-
seerden hun weg naar je aanbod.

MEER INFO Kijk op www.stroomopwaarts.be/user/login

Spandoek ‘Hoog tijd  
voor elektriciteit’

Je leslokalen 
opfrissen of de 
aandacht trekken 
tijdens een open-
deurdag? Dat kan!

Dit grote spandoek springt direct in het oog.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

Folder ‘Hoog tijd voor elektriciteit’

In deze brochure vind je ideeën en tips om de elektro-
technische richtingen in je centrum extra in de kijker 
te zetten. 

MEER INFO Downloadbaar op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
promotiemateriaal/hoog-tijd-voor-elektriciteit
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Posters

Wat springt meer in het 
oog dan een toffe pos-
ter? Volta ontwikkelde 
vier posters met jonge 
elektrotechnici aan het 
werk: een aantrekkelijk 
en realistisch beeld van 
het beroep. Gebruik de 
posters om je lokalen op 
te fleuren en gebruik ze 
tijdens opendeurdagen.

BESTELLEN? Bestellen Inloggen met je account. 
www.stroomopwaarts.be/user/login

 
Dvd over beroepen

Wat doet een podiumtechnicus? En wat voert de 
klimatisatietechnicus zoal uit? Op www.stroomop-
waarts.be kan je een dvd met een reeks filmpjes over 
elektrotechnische beroepen bestellen, klaar om jouw 
opendeurdag meer kleur te geven.

Elk filmpje biedt een korte en krachtige blik op de 
werkvloer. Het laat cursisten proeven van de verschil-
lende beroepen en het echte leven van een elektro-
technicus.

BESTELLEN? Inloggen met je account. 
www.stroomopwaarts.be/user/login
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Opleiding ‘mentor’

Steeds meer mensen rekenen op de arbeidsmarkt voor 
hun opleiding (zie ‘duaal leren’). Op de werkvloer wordt 
elke stagiair begeleid door een mentor van het (leer)
bedrijf. Vanuit onze sector vinden we het belangrijk dat 
deze mentor een specifieke vorming heeft gevolgd. Hij/ zij 
moet cursisten namelijk niet alleen begeleiden, maar ook 
opleiden.

Kiest een cursist voor een nieuw stagebedrijf? Dan biedt 
Volta een mentoropleiding aan aan dit bedrijf. Bovendien 
voorziet Volta ook een opvolgmoment met mentor en 
bedrijf.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)
Kijk op www.volta-org.be/nl/werkgevers/
opleiding-competentiebeleid/opleidingen/
volta-opleidingen

Jobevents

Volta helpt je in de zoektocht naar bedrijven voor 
jobevents.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)

AAN DE SLAG6

Ondersteuning van IBO’ers  
en hun bedrijven

Vormelek biedt bedrijven uit onze sector hulp aan bij 
het begeleiden van IBO’ers.

 ■ Onze opleidingen zijn kosteloos voor IBO’ers die aan 
de slag zijn bij bedrijven PSC 149.01. www.volta-org.
be/nl/werkgevers/opleiding-competentiebeleid/
opleidingen/volta-opleidingen

 ■ Bovendien hebben bedrijven uit onze sector na 
aanwerving van de IBO’er retroactief recht op de 
opleidingspremie voor opleidingen die gevolgd zijn 
tijdens de IBO-periode.

 ■ Daarnaast kunnen deze bedrijven ook rekenen op 
onze technische ondersteuning en ondersteuning

 ■ m.b.t. opleidingsvragen.
 ■ Soms verloopt de samenwerking niet zoals het hoort. 
Wij horen graag welke problemen je onder- vindt en 
hoe de werking kan verbeterd worden. Wij nemen 
dan contact op met het bedrijf in kwestie.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)
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Extra materiaal voor de werkzoekende 
bij instroom in de sector

Elke werkzoekenden die na het beëindigen van zijn/ 
haar opleiding, in dienst treedt als arbeider-elektri-
cien in een bedrijf uit onze sector, heeft recht op een 
welkomstgeschenk in de sector ter waarde van € 134.

Het betreft elektrisch materiaal en een handboek 
‘Safety First’ dat nuttig zal zijn tijdens zijn/haar loop-
baan.

Teneinde het welkomstgeschenk te kunnen overhan-
digen aan de werkzoekende, geeft de opleidingsver-
strekker ons de gegevens van de werkzoekende door. 
Na instroom neemt Volta contact op met de werkge-
ver om een moment af te spreken en het pakket af te 
geven aan de werkzoekende.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.19)
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BEKIJK HET AANBOD VAN ONZE PARTNERS7

Education Cabinet

ABB, EBLAN, Festo, Phoenix Contact, Rittal en Limtec/Ant-
tec bundelden hun knowhow in de bouw van de ‘Educati-
on Cabinet’, een didactische hightechschakelkast, waar-
mee cursisten ervaring kunnen opdoen in het bouwen 
van een reële toepassing uit de bordenbouw.

Wat is de Education Cabinet? De schakelkast is een 
zelfbouwpakket met elektrische, elektronische en pneu-
matische componenten waarmee reële toepassingen 
met elektrische motoren en pneumatische actuatoren 
aangestuurd kunnen worden. 

Ze heeft een industriële behuizing en wordt geleverd met 
een handleiding en de nodige schema’s. De kast bevat 
onder meer een PLC, frequentieregelaar en ventieleiland. 
Concreet bevat ze vijf basisschakelingen. 

Een extra module, een visualisatie/bedieningskit met 
ingebouwd touchscreen wordt als optie aangeboden. 
Dankzij deze uitbreiding kan de Education Cabinet vol-
ledig autonoom functioneren en komt de bediening van 
de kast overeen met die van industriële installaties in de 
bedrijfswereld.

Het elektrisch dossier is ontworpen in het engineerings-
platform EPLAN P8 versie 2.3 en is beschikbaar in 3D.

Om docenten vertrouwd te maken met de geldende 
richtlijnen en normen voor de bouw van een schakelkast 
en met de technologieën die in de Education Cabinet 
gebruikt worden, organiseert Anttec/Limtec, op vraag van 
het Bordenbouw Consortium, een basisopleiding en een 
voortgezette opleiding.

Event 

Speciaal voor zij die in het Education Concept project zijn 
ingestapt, organiseert het Consortium Bordenbouw een 
jaarlijkse ‘Education Cabinet USERS DAY’. De derde editie 
van de ‘USERS DAY’ zal doorgaan op 4 oktober 2017 vanaf 
12u30. 

MEER INFO Zie www.switchingonthefuture.be/switching-
onthefuturebe/website/nl/pagedetails/pa-
ge/30-scholen---education-cabinet/
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REGIONALE ADVISEURS 

Onze adviseurs zijn je eerste 
aanspreekpunt. Ze staan klaar om je te 
ondersteunen bij al je vragen. Hun parate 
kennis helpt je zo op weg! Voor specifieke 
onderwerpen kunnen ze doorverwijzen 
naar een specialist ter zake.

Antwerpen (behalve arrondissement 
Mechelen)
Wendy De Bruyn
gsm 0495 67 94 04
wendy.debruyn@volta-org.be

Limburg & arrondissement Mechelen
Ann Ophalvens
gsm 0476 89 23 90
ann.ophalvens@volta-org.be

Oost-Vlaanderen
Veerle Van Antenhove
gsm 0494 82 39 65
veerle.vanantenhove@volta-org.be

Vlaams-Brabant & Brussel
Elke Van Ossel
gsm 0475 47 56 66
elke.vanossel@volta-org.be

West-Vlaanderen
Sabine Goethals
gsm 0486 51 70 03
sabine.goethals@volta-org.be

Algemeen
tel. 02 476 16 76
contact@volta-org

Technologisch advies
tad@volta-org.be
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Vormelek, Tecnolec en FBZ bundelen hun krachten en vormen samen Volta.

Marlylaan 15/8 Avenue du Marly • Brussel, 1120, Bruxelles
T 02 476 16 76 • F 02 476 26 76 
www.volta-org.be • info@volta-org.be

u n i o n  d e s  é l e c t r i c i e n s
u n i e  v a n  e l e k t r i c i e n s

De sociale partners van de elektrotechnische sector:


