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IN DEZE GIDS VIND JE HET VOLTA-AANBOD VOOR 

SCHOLEN EN OPLEIDINGSCENTRA 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, ...

Samen sterk

Volta wil scholen en opleidingscentra 
ondersteunen bij hun onderwijsopdracht. Daarom 
nodigen we alle scholen en centra uit om een 
individuele convenant te ondertekenen met ons. 
Deze samenwerking biedt ondersteuning voor 
stages, opleiding van leerkrachten, didactisch 
materiaal, ...

Meer weten? Jouw regionaal adviseur staat voor je 
klaar (zie p. 25).

Valt je oog op dit logo? Je komt het regelmatig 
tegen in deze gids. Het geeft aan dat het 
specifieke aanbod alleen bestemd is voor scholen  
en centra met een convenant.

W E L K O M
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Jouw mening telt!

Dankzij jouw inzet worden jongeren grondig opgeleid en voorbereid op het verdere 
leven. Zo bouw je mee aan de toekomst van de sector. Jouw mening is dan ook 
belangrijk voor ons!

Individuele schoolbezoeken  

Bij schoolbezoeken bespreken we je behoeften. Samen met de behoeften van de sector vor-
men 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.

Persoonlijk account
Als elektrotechnische school of centrum kan je op de website een ac-
count aanmaken. Bestel hiermee je materiaal met één muisklik en houd 
je schoolfiche up-to-date zodat jongeren en scholen 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 schoolfiche 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 basisscholen uit de buurt en jongeren 
eenvoudig hun weg naar je schoolbanken.

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. Driemaal per jaar wordt het gratis 
verspreid in alle elektrotechnische scholen en 
opleidingscentra.

De Elektroclub
Jonge techneuten van 10 tot 14 jaar kunnen terecht op de website       
www.elektroclub.be. Daar vinden ze spelletjes, proeven en basisbegrippen 
uit de wereld van de elektriciteit. Zo leren en ontdekken ze op een speelse 
manier wat die wereld hen allemaal kan bieden!



Aanleveren van  
tewerkstellingsplaatsen   

Leren op de werkplek is belangrijk. Het geeft jongeren 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 jouw regionaal adviseur (p. 25)

Duaal leren 

Bij duaal leren wisselen leerlingen af tussen leren op 
school 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 Syntra-leertijd om duaal leren voor 
de opleiding elektrische installaties (duaal) uit te testen.

Heeft jouw school interesse in duaal leren? Neem contact 
op met je regionaal adviseur om de mogelijkheden te 
bespreken.

Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen ook andere opleidin-
gen duaal georganiseerd worden. In de loop van het jaar 
ontvang je hierover meer nieuws.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

Erkenningsaanvragen in het kader 
van OAO en stageovereenkomst

Bedrijven moeten erkend worden wanneer ze langer dan 
20u per week een jongere tewerkstellen. Een administra-
tieve rompslomp denk je? Volta maakt het je voor onze 
sector eenvoudig: we verwerken de aanvragen, beheren 
de sectorale partnerschappen en zorgen voor de erken-
ningen.

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse regering het decreet 
tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende 
opleidingen goed.

Alles over deze erkenning vind je op  
www.werkplekduaal.be

Toch geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan 
met ons contact op via duaalleren@volta-org.be.  
Wij zoeken het voor je uit.

Overeenkomsten in schoolbank op de werkplek, duaal 
leren, DBSO en Syntra-leertijd

 ■ ≥ 20u/week gemiddeld  
op jaarbasis op reële werkplek

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
 ■ < 20u/week gemiddeld  
op jaarbasis op reële werkplek

Stageovereenkomst alternerende opleiding 

MEER INFO Contacteer ons via duaalleren@volta-org.be

WERKPLEKLEREN1
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Praktijkdag voor  
leerkrachten 

De elektrotechnische sector is in volle evolutie. Volta 
ondersteunt leerkrachten 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 leer-
kracht dan ook de nodige kennis die je op jouw beurt kan 
doorgeven aan je leerlingen.

Volta organiseert deze praktijkdagen op vraag van scho-
len en centra. Ze zijn bestemd voor leerkrachten van de 
derde graad en lesgevers in de elektrotechnische studie- 
richtingen. 

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

Andere vormen van   
werkplekleren 

Klassikale bedrijfsbezoeken

Om jongeren in contact te brengen met het elektrotech-
nische bedrijfsleven organiseert Volta regelmatig be-
drijfsbezoeken. Op basis van jouw vraag zoeken we een 
bedrijf of werf voor jongeren vanaf de tweede graad.

Gastlessen

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

Volta engageert zich om experten te zoeken die gast- 
lessen willen geven in scholen en centra.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)
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Interessante tools

Volta biedt ondersteunend materiaal aan in het kader van 
duaal leren en een uitgebreide stage/tewerkstelling:

 ■ Een logboek ‘Leren op de werkplek’ 
(communicatiemiddel tussen de jongere, school/
centrum en het bedrijf)

 ■ Een tool om de arbeidsrijpheid te meten
 ■ Micoon, een tool die door Syntra Midden-Vlaanderen 
is ontwikkeld

 ■ Verschillende informatiefolders en opleidingsfiches
 ■ Activiteitenoverzicht. Welke activiteiten kunnen 
ingezet worden bij duaal leren in jouw bedrijf of 
school? Ons overzicht kan je extra inspiratie bieden 
om stages vorm te geven.

 ■ ...

Dit aanbod is in de meeste gevallen ook beschikbaar voor 
scholen met uitgebreide stage- of tewerkstellingsvormen. 
Neem gerust contact op met je regionaal adviseur om 
ook jouw projecten toe te lichten.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.25)

Logboek leren op de werkplek

Wat heeft de leerling bijgeleerd tijdens de stage en 
welke competenties verdienen extra aandacht? Met het 
logboek volg je dit eenvoudig op. Het geeft weer wat de 
leerling geleerd heeft in zijn/haar stagebedrijf en geldt 
als stage-verslag: zelfevaluatie, evaluatie van de mentor, 
evolutie tijdens de stage, ... Het logboek is een actief com-
municatiemiddel tussen de mentor van het bedrijf,  
de vakleraar/klastitularis en de stagiair.

Het logboek is opgebouwd 
uit beoordelingsschema’s.  
Volta raadt aan het actief te 
benutten bij evaluatie- 
gesprekken tussen de stagi-
air en het bedrijf. Het stage- 
bedrijf vult het beoordelings-
schema in; de leerling vult  
het logboek in en legt dit 
voor aan de stagebegeleider 
op school.

Heeft de stagiair de vooropgestelde doelstelling niet 
behaald? Dan kan de opleiding worden bijgestuurd of 
aangevuld met speciale opdrachten. Het opbouwen van 
brede ervaring en diepgaande kennis staat centraal.

MEER INFO Je vindt het op www.volta-org.be/nl/lesge-
vers-leerkrachten/samenwerken-met-volta/
secundair-onderwijs/duaal-leren

Specifieke samenwerking op maat 
van jouw school of centrum

Kamp je in je school of centrum met een bepaalde pro-
blematiek? Volta helpt je graag op weg. Hierbij denken 
we aan omgaan met diversiteit, gedrag op het werk, 
geringe kennis van de Nederlandse taal, ondersteuning bij 
het werkplekleren, ...

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)
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ONDERSTEUNING VOOR LESGEVERS2

Terugbetaling van een  
veiligheidsopleiding 

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

MEER INFO Contacteer contact@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 leerkracht.

MEER INFO Contacteer contact@volta-org.be

 

   
Samenwerking met de Kringwinkels

Dankzij een overeenkomst met een aantal kringwinkels 
kan didactisch materiaal verkregen worden in ruil voor 
inzamel- of sensibiliseringsacties. Is bijvoorbeeld het 
herstellen van witgoed een onderdeel van het lespakket? 
Dan kan je een wasmachine of droogkast als didactisch 
materiaal aanvragen.

MEER INFO Contacteer contact@volta-org.be

Technologisch advies en   
ondersteuning 

Bij Volta kan je terecht met al je vragen over de 
reglementering van elektrische installaties, elektrisch 
materiaal, de nieuwste ontwikkelingen in de sector, ...  
Wij zoeken graag een antwoord op je vragen! Twijfel 
je over een bepaalde toepassing? Dan zoeken we het 
gepaste antwoord bij de geschikte persoon of instantie.

MEER INFO Contacteer tad@volta-org.be
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Volta opleidingen  

Voor leerkrachten van convenantscholen, die lesgeven in 
elektrotechnische richtingen zijn bijna al onze opleidin-
gen gratis (uitgezonderd bijv. de opleiding ‘IP-poort tot 
IoT: een thuisnetwerk in de praktijk’ en eventuele testen 
of examens). Andere scholen en centra bieden we een 
voordeeltarief.

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 elektro-
technische installatie realiseren

 ■ Kortsluitstroomberekening van elektrische LS-
installaties

 ■ Laadinfrastructuur: de missing link in elektrische 
mobiliteit  

MEER INFO Op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrach-
ten/opleidingen/volta-opleidingen vind je een 
actueel overzicht.
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Volta workshops     
en infoavonden 

Al onze infoavonden zijn gratis toegankelijk voor leer-
krachten die lesgeven in elektrotechnische richtingen. 
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/volta-opleidingen

Opleiding en didactisch  
materiaal verlichting 

De evolutie in verlichting is enorm. Ze valt nog nauwelijks 
te volgen. Daarom ondersteunt Volta scholen, leerkrach-
ten, technisch adviseurs en coördinatoren met een uitge-
breid aanbod waaronder didactisch materiaal, opleidin-
gen voor leerkrachten en een brochure ‘Licht in scholen’.

In de loop van dit schooljaar krijg je de mogelijkheid om 
didactische modules met bijhorend opleidingsmateriaal 
aan te schaffen tegen een voordeeltarief.

Na een succesvolle editie van vorig jaar organiseert KU 
Leuven op de Technologiecampus Gent (Laboratorium 
voor Lichttechnologie) in overleg met de werkgroep 
verlichting van Volta dit schooljaar 3 opleidingen exclusief 
voor leerkrachten uit elektrotechnische opleidingen:

1. ‘Licht en Verlichting: Ken je klassiekers’.

Docent Guy Durinck (Laboratorium voor Licht- 
technologie - KU Leuven Technologiecampus Gent) 
Woensdag 15-11-2017

2. ‘Led en Oled: let’s go’.

Docent Youri Meuret (Laboratorium voor 
Lichttechnologie– KU Leuven Technologiecampus Gent) 
Woensdag 31-01-2018

3. ‘Het lichtberekeningsprogramma DIALux EVO’.

Docent Wouter Ryckaert (Laboratorium voor Licht- 
technologie– KU Leuven Technologiecampus Gent) 
Woensdag 30-05-2018

Bovendien werd een lespakket ontwikkeld om te 
gebruiken in de opleiding. Dit najaar wordt het pakket 
verspreid. 

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)
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Foutzoeken-in-a-box  

Train-the-trainer

Leren foutzoeken in een elektrische kring? Dat kan! Hier-
voor kunnen convenantscholen verschillende modules 
ontlenen. De modules leren je de meest voorkomende 
fouten te simuleren. Volg daarnaast gratis de train-the-
trainer en krijg als leerkracht 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 leerkrach-
ten uit de derde graad van convenantscholen de modules 
ontlenen. Er zijn twee formules mogelijk:

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

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

 
Ontlening van de modules op school

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

MEER INFO Inschrijven contact@volta-org.be

Opleidingen Education Cabinet

In het kader van de Education Cabinet organiseert Volta 
extra opleidingen voor deze scholen met een aangekocht 
bord. Houd je mail in de gaten voor specifieke data.

In de loop van het schooljaar worden nog extra opleidin-
gen georganiseerd specifiek voor leerkrachten.  

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27) 
Op p. 24 vind je meer info.

VCA voor leerkrachten:  
train-the-trainer

Wil je je leerlingen/jongeren goed voorbereiden op het 
VCA examen? En wil je hiervoor extra praktische tools? 
Kom dan naar de opleiding die Volta organiseert.  

MEER INFO Kijk op www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/opleidingen/opleidingen-
specifiek-voor-leerkrachten  

Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

 
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 communicatie- 
protocollen tussen de elementen van een installatie zijn 
afgebeeld. Deze poster dient als didactische ondersteu-
ning voor leerlingen in de les.

Elke school kan jaarlijks 3 gratis exemplaren bestellen.  

MEER INFO Bestellen? Kijk op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief

 1 2  •  L E E R K R A C H T E N G I D S



Poster veiligheid

Safety First! Onze poster met ‘de Gouden Acht’ leidt leer-
lingen en leerkrachten naar veilige werkzaamheden aan 
installaties buiten spanning.

Elke school kan jaarlijks 3 gratis exemplaren bestellen. 

MEER INFO 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/vol-
wassenonderwijs/lespakket-aarding  
Maak prints voor je leerlingen.

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 jongeren de fijne professionele uitstroommogelijk- 
heden 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 
school. Elke jongere kan één keer gesubsidieerd deelne-
men aan het examen. (minimum inschrijvingen:  
8 per school)

Doelgroep

Leerlingen uit deze studierichtingen van de derde graad 
secundair onderwijs kunnen deelnemen:

 ■ Studiegebied mechanica-elektriciteit: elektrische 
installatietechnieken, elektronische installatietechnieken, 
elektrische installaties, industriële ICT, industrieel 
onderhoud, industriële onderhoudstechnieken, 
industriële elektronicatechnieken, podiumtechnieken, 
regeltechnieken, stuur- en beveiligingstechnieken, 
industriële elektriciteit.

 ■ Studiegebied koeling en warmte: industriële 
koeltechnieken, koel- en warmtetechnieken, 
koelinstallaties, koeltechnische installaties.

 ■ DBSO en Syntra-leertijd: alle elektriciteitsopleidingen. 
 ■ Elektrische Installaties Duaal

Doorstroomrichtingen zoals industriële wetenschappen, 
elektriciteit-elektronica en elektromechanica worden dit 
schooljaar niet opgenomen in de doelgroep.

MEER INFO  
INSCHRIJVEN?

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

  
Safety First! 

Wij gaan voor veilig-
heid! Samen met enkele 
partners (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 leerlingen en 
leerkrachten 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 convenant-
scholen. Niet-convenantscholen betalen  
€ 10 per exemplaar + verzendkosten. 

Electro Brain

Ademt jouw brain electro? Ook 
dit schooljaar kunnen laatste-
jaars in een elektrotechnische 
opleiding hun kennis testen via 
twee proeven Electro Brain. De 
proeven zijn opgesteld door de 
sector, op basis van het beroeps-
kwalificatiedossier elektrotech-
nisch installateur of op basis van 
het beroepskwalificatiedossier elektrotechnicus.

Deelnemers krijgen na de proef een assessment-
document met een overzicht van hun sterke punten en 
werkpunten

MEER INFO www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
electro-brain  

Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

EXTRA HULP 3
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Sirk Sekuur  

Sirk Sekuur (www.sirksekuur.be) biedt leerlingen uit 
elektriciteitsopleidingen in de derde graad een bewust-
wordingsworkshop over veilig werken van een halve dag. 
Volta betaalt aan je school de helft van de kosten terug. De 
school betaalt de andere helft (€ 350).

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

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.27)

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.27) 
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 worden 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 op-
leiding 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

 
Voor scholen en centra met convenant zijn ze 
gratis. 
Geen convenant? Dan betaal je € 4 per exem-
plaar plus verzendkosten.

WATT’s UP

Met WATT’s UP? wil Volta de 
jongeren uit de tweede en 
derde graad meer vertrouwd 
maken met de sector. De 
website www.wattsup.be wijst 
jongeren en volwassenen met 
elektrotechnische kriebels 
in de buik de weg naar een 
goede studiekeuze en pro-
fessionele toekomst. Ook de 
ouders van leerlingen komen 
hier alles te weten over de 
toekomst van hun kinderen.  
Bij de website hoort een Face-
bookpagina.

Het magazine WATT’s UP? met extra info en inspiratie 
wordt driemaal per jaar gratis verspreid in alle elektro-
technische scholen en opleidingscentra.

Leerkrachten worden op de hoogte gehouden met een 
digitale nieuwsbrief

MEER INFO Bestellen? Geef het gewenst aantal magazines 
op door in te loggen met je account op www.
stroomopwaarts.be/elektrotechnisch-en-vol-
wassenenonderwijs 
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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.27) 
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.27) 
Kijk op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leer-
krachten/sectorinfo/beroepscompetentiepro-
fielen
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PROMOTIEMATERIAAL4

Hoe kan je meewerken aan de promotie van het elektro-
technisch onderwijs in jouw school en streek? Er zijn heel 
wat mogelijkheden zoals infoavonden, opendeurdagen, 
samenwerking met basisscholen in de buurt, initiatieven 
van de school 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 basisscholen en jongeren de weg naar jouw 
school? Op www.stroomopwaarts.be kan je je scholen-
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 basis- 
scholen uit de buurt en jongeren eenvoudig hun weg naar 
je schoolbanken.

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.27)

Promotie in het basisonderwijs  
en de eerste graad

Elektrotechniek op een boeiende manier onder de 
aandacht brengen? Op www.stroomopwaarts.be vind je 
gratis promomateriaal: deurhangers, promofolders, ...

TIP:  ga na of je collega’s uit de eerste graad               
www.stroomopwaarts.be kennen en ook gebruiken. 
De website biedt een mooi educatief aanbod op 
maat van de lessen techniek. Je vindt er onder meer 
‘Word Elektrocrack’, een online klasspel om op inter-
actieve en ludieke wijze de leerinhoud over elektrici-
teit te herhalen.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

Posters

Wat springt meer in 
het oog dan een toffe 
poster? Volta ont-
wikkelde vier posters 
met jonge elektro-
technici aan het werk: 
een aantrekkelijk en 
realistisch beeld van 
het beroep. Gebruik 
de posters om je 
technieklokalen en 
klassen op te fleuren 
en gebruik ze tijdens 
opendeurdagen.

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

Lachen en leren? 
Let’s go! Met de 
larger-than-life 
Stroomkring XL 
kunnen jongeren 
vanaf tien jaar zelf-
standig een over-
sized stroomkring 
bouwen. Zo maken 
ze kennis met sym-
bolen, schema’s, 
geleiders, isolatoren 

en verschillende schakelingen. Dankzij de handige hand-
leiding en gebruiksscenario’s kan je zó aan de slag.

Extra leuk: met de bijgeleverde fiets organiseer je ge-
makkelijk een wedstrijdje ‘laat-de-lamp-zo-snel-moge-
lijk- branden’. Ideaal edutainment voor toffe activiteiten, 
opendeurdagen en technieklessen!

Interesse? Convenantscholen kunnen Stroomkring XL 
gratis ontlenen gedurende zes opeenvolgende kalender-
dagen (dinsdagmiddag tot maandagochtend). Afhalen 
en terugbezorgen gebeurt in Aartselaar:

 ■ Je zorgt zelf voor afhaling en terugbezorging. Bij 
afhalen betaal je een waarborg van € 100 cash. Dit 
bedrag krijg je meteen terug als je de koffer in goede 
staat terugbrengt.

 ■ Je doet een beroep op de koerier van Volta. Je 
schrijft € 200 over (€ 100 transportkosten + € 100 
waarborg). De waarborg krijg je meteen terug als je 
de koffer in goede staat terugbrengt.

MEER INFO Bekijk wanneer Stroomkring XL beschikbaar 
is en reserveer via www.stroomopwaarts.be/
stroomkring-xl-kalender 

Polo 

Volta zet zich in om 
het imago en de be-
roepsfierheid van de 
elektriciens te verster-
ken. Hiervoor versprei-
den we leuke polo’s 
voor leerkrachten en 
leerlingen. De slogan        
‘Elektricien, da’s denken 
én doen!’ springt direct 
in het oog tijdens 
praktijklessen, open-
deurdagen en externe 
activiteiten.

Wil jij ook zo’n polo? Ze zijn er voor de volgende  
doelgroepen in convenantscholen:

 ■ Leerkrachten en vijfdejaarsleerlingen voltijds 
onderwijs.

 ■ Lesgevers en leerlingen uit de elektrotechnische 
opleidingen in centra deeltijds onderwijs.

 ■ Lesgevers en leerlingen uit de opleidingen elektriciteit 
binnen Syntra-leertijd.

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 jongeren en leerlingen proeven 
van de verschillende beroepen en het echte leven van 
een elektrotechnicus.

BESTELLEN? Inloggen met je account. 
www.stroomopwaarts.be/user/login
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Folder  
‘Hoog tijd voor elektriciteit’

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

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

Beurzen

Volta vormt de spreekbuis voor de sector tijdens doe-, 
materialen- en beroepskeuzebeurzen. Vol enthou-
siasme motiveren we leerlingen om te kiezen voor 
elektriciteit en ondersteunen we leerkrachten in het 
basisonderwijs bij het stimuleren van hun leerlingen. 
Inschrijven voor deze beurzen kan via de organisatie 
van de beurs zelf.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)
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Ondersteuning bij het vinden  
van een job (vacatures)

Regelmatig geven bedrijven hun vacatures door aan 
Volta. Wij bezorgen deze werkaanbiedingen rechtstreeks 
aan de scholen om ze onder de leerlingen/jongeren te 
verspreiden. Ze kunnen ook dienst doen als inspiratie 
voor wie een stagebedrijf zoekt.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

Opleiding ‘mentor’

Steeds meer jongeren 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 jongeren namelijk niet alleen begeleiden, maar 
ook opleiden.

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

INSCHRIJVEN? Contacteer je regionaal adviseur (p.27) 
Kijk op www.volta-org.be/nl/werkgevers/
opleiding-competentiebeleid/opleidingen/
volta-opleidingen

AAN DE SLAG5

 
E-coaching

Volta ontwikkelde een boeiende e-learning met als 
thema coaching met online tips, informatie en advies. 
De e-modules kunnen vrij worden geraadpleegd.

Ook leerkrachten kunnen er inspiratie opdoen voor 
hun communicatie naar jongeren toe.

Er zijn verschillende modules beschikbaar:

 ■ motiveren
 ■ anderen opleiden en begeleiden
 ■ kweken van de juiste arbeidsattitudes
 ■ vertrouwensrelatie opbouwen
 ■ richting geven en resultaatgericht zijn

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

Jobevents

Volta helpt je in de zoektocht naar bedrijven voor 
jobevents.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)
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Voordelen voor bedrijven

Opleidingspremie na aanwerving

Bedrijven uit de sector elektriciteit die investeren in stages/ 
werkplekleren en tijdens de stage een extra opleiding 
voorzien voor deze jongeren, hebben vanaf september 
2016 recht op een opleidingspremie, indien ze na afloop 
de jongere aanwerven als arbeider in hun bedrijf.

RSZ-kortingen voor mentoren

Werkgevers die opleidingen op de werkvloer organi-
seren voor jongeren of hun leerkrachten en daarvoor 
een of meer werknemers als begeleider/ opleider 
inzetten kunnen genieten van de lastenverlaging 
‘doelgroepvermindering voor mentors’.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om stagiairs uit het vol-
tijds secundair onderwijs, jongeren met een leerover-
eenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs 
die een praktijkstage volgen.

De lastenverlaging is een korting op de RSZ-bijdragen 
voor de werknemers die als begeleider / opleider 
worden ingezet.

Aan de korting zijn een aantal voorwaarden verbon-
den wat betreft de mentors zelf, het aantal jongeren 
in opleiding en het aantal opleidingsuren.

De mentoropleiding van Volta is ook erkend door de 
Vlaamse Overheid en geeft dus recht op de lasten-
verlaging van RSZ-bijdragen.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)

Start en stagebonus

De startbonus is een premie voor een jongere die nog 
geen 18 jaar is en die onderwijs met beperkt leerplan of een 
erkende opleiding in het kader van de deeltijdse leerplicht 
geslaagd combineert met een praktijkopleiding of een 
beroepservaring bij een openbare of een privéwerkgever.

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een 
jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een oplei-
dings- of arbeidsovereenkomst zoals beschreven bij de 
startbonus.

Door het toekennen van een premie, wil de maatregel de 
jongeren stimuleren om een praktijkstage te volgen in 
een onderneming en deze stage volledig af te werken. De 
bonus wordt betaald voor maximaal 3 opleidingsjaren van 
dezelfde alternerende opleidingscyclus.

Andere voordelen vind je terug op www.werk.be/online-
diensten/start-en-stagebonus.

MEER INFO Contacteer je regionaal adviseur (p.27)
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BEKIJK HET AANBOD 
VAN ONZE PARTNERS 

6

Regionaal Technologisch Centrum 
(RTC)

In elke Vlaamse provincie is een RTC actief. Dit zijn 
netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven. Samen ondernemen 
ze acties op het gebied van infrastructuur, leerling- en 
leerkrachtenopleidingen, leerlingenstages, bedrijfsstages, 
nascholing voor leerkrachten, promotie van het technisch 
en beroepsonderwijs, ...

Volta wil samen met de RTC’s de samenwerking tussen 
het onderwijs, bedrijfsleven en andere actoren op de 
arbeidsmarkt verder activeren en versterken.

Meer info over de lopende projecten:

RTC Antwerpen tel. 03 240 61 84
   www.rtc-antwerpen.be

RTC Oost-Vlaanderen  tel. 09 267 73 91
   www.rtcoostvlaanderen.be

RTC Vlaams-Brabant tel. 016 26 74 51
   www.rtcvlaamsbrabant.be

RTC West-Vlaanderen tel. 056 46 15 64
   www.rtcwestvlaanderen.be

RTC Limburg  tel. 089 39 59 79
   www.rtclimburg.be

Centrum Nascholing Onderwijs 
(CNO)

Het CNO verzorgt vak- en schoolgerichte nascholin-
gen i.s.m. Universiteit Antwerpen. Dit is bestemd voor 
leerkrachten, pedagogische begeleiders, directies, 
graad- en vakcoördinatoren. Volta neemt actief deel 
aan de werkgroep Elektriciteit en staat in voor een 
aantal van deze opleidingen:

Industriële elektriciteit

 ■ Netsystemen
 ■ Beschermingstoestellen en overstroombeveiliging
 ■ Kabelberekening
 ■ Kortsluitstroomberekening

Data:

 ■ donderdag 12 oktober 2017 (netsystemen)  
maandag 23 oktober 2017 (overstroom)

 ■ dinsdag 14 november 2017 (kabelberekening)
 ■ vrijdag 15 december 2017 (kortsluitstroom)
 ■ alle data: van 9.30 tot 16.30 uur.

Locatie:  
Universiteit Antwerpen Stadscampus,  
Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen.

MEER INFO Check www.uacno.be

Mentoropleiding

Volta wil bedrijven ondersteunen door het organiseren van 
een mentoropleiding. Deze dagopleiding wordt gecom- 
bineerd met een intervisiemoment tijdens welke mentoren 
extra begeleiding kunnen krijgen. Het accent ligt vooral 
op ervaring, vragen en bedenkingen delen met elkaar. 
Omwille van de relevantie voor leerkrachten wordt deze 
opleiding eenmalig ook georganiseerd specifiek voor 
leerkrachten?

Werkgevers die in het bedrijf een mentor aanstellen en bij 
Volta een mentoropleiding laten volgen, kunnen beroep 
doen op een doelgroepvermindering (korting op sociale 
bijdragen die de werkgever moet betalen voor de mentor).

Doelgroepvermindering: 
zie www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-
voor-mentors

Data: 
dinsdag 21 november 2017 van 9.30 tot 16.30 uur. 

Locatie: 
Universiteit Antwerpen, Stadscampus,  
Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen

MEER INFO www.uacno.be/17ELT011A

L E E R K R A C H T E N G I D S  •  2 5



De Education Cabinet 

ABB, EPLAN, Festo, Phoenix Contact, Rittal en Limtec/
Anttec bundelden hun knowhow in de bouw van de 
‘Education Cabinet’, een didactische hightechschakelkast, 
waarmee leerlingen op school ervaring kunnen opdoen in 
het bouwen van een reële toepassing uit de bordenbouw.

Deze zeer praktijkgerichte werkwijze sluit mooi aan bij de 
leerplandoelstellingen. 

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 de scholen die in het Education Concept 
project zijn ingestapt, organiseert het Consortium Bor-
denbouw 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/swit-
chingonthefuturebe/website/nl/pagedetails/
page/30-scholen---education-cabinet/

GRAM

GRAM is een denktank die zoekt naar oplossingen voor 
actuele vraagstukken in de samenleving. Zo is de vzw 
begaan met het herstel van het respect voor arbeid in het 
algemeen en dus ook met de herwaardering van de op-
leiding van jongeren naar een moderne vakbekwaamheid 
toe. Jarenlang heeft GRAM zijn engagement voor deze 
vakbekwaamheid gepromoot via de scholencommissie 
en via de GRAM-prijsuitreiking voor laatstejaarsstudenten 
van het beroepsonderwijs. Vanaf dit schooljaar wil GRAM 
een andere weg inslaan en wordt er gewerkt aan een 
promotiefilm voor het beroepsonderwijs. GRAM wil zowel 
ouders als jongeren sensibiliseren voor een bewuste stu-
diekeuze in een beroepsrichting.

MEER INFO wendy.debruyn@volta-org.be
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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:


