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Inschrijvingen op nationaal niveau

Uitnodigingen

1310 inschrijvingen

Federatie
Wallonië-

Brussel (FR+D)
688 

inschrijvingen
53%

Vlaanderen-
Brussel (NL) 

622 
inschrijvingen

47%

385 scholen/opleidingcentra:

202

180

3

Inschrijvingen

105 scholen/opleidingcentra:

51

52

2

Inschrijvingspercentage van 
uitgenodigde 
scholen/opleidingscentra: 27%



Deelnemers op nationaal niveau

968 deelnemers
Electro Brain theorie + praktijk

74% van inschrijvingen

Vlaanderen-
Brussel 

(NL)                                  
516 

candidats
53%

Fédération
Wallonie-
Bruxelles
(FR+GE)

452 candidats
47%

Deelnemers

100 scholen/opleidingcentra:

50

48

2

1310 inschrijvingen
Inschrijvingen
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51

52

2



Praktische 
proef beëindigd

572 (59%)

•Elektrotechnisch installateur: 325 
• Elektrotechnicus: 247

Praktische 
proef : te 
weinig tijd
373 (39%)

•Elektrotechnisch installateur: 144
•Elektrotechnicus: 229

Uitval
23 (2%)

•Elektrotechnisch installateur: 9
• Elektrotechnicus: 14

968 deelnemers



945 deelnemers 
(zonder uitval)

Aantal 
deelnemers

Theoretische proef: 
gemiddeld 
resultaat

Praktische proef: 
gemiddeld 
resultaat

Electro Brain: 
gemiddeld 
resultaat

PROEF ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 469 63% 82% 78%

Aantal 
deelnemers

Theoretische proef: 
gemiddeld 
resultaat

Praktische proef: 
gemiddeld 
resultaat

Electro Brain: 
gemiddeld 
resultaat

Foutzoeken: aantal deelnemers 
(onderwijs & opleiding NL)

Foutzoeken: gemiddeld resultaat 
(onderwijs & opleiding NL)

PROEF ELEKTROTECHNICUS 476 70% 75% 74% 267 69%



Elektrotechnisch installateur

AREI

Technologie

Kennis van basis elektriciteit

Metingen

Veiligheid

Lezen van het elektrisch schema

Installatie

67%

66%

58%

38%

68%

82%

62%

Theoretische proef : gemiddelde score per vaardigheid 



Elektrotechnisch installateur

AREI

Technologie

Bekabeling

Metingen

Veiligheid

Lezen van het elektrisch schema

Installatie

92%

87%

72%

83%

90%

90%

93%

Praktische proef : gemiddelde score per vaardigheid 



Elektrotechnicus

Technologie

Motor

Kennis van basis
elektriciteit

AREI

Metingen

Veiligheid

Installatie

75%

65%

71%

66%

65%

70%

84%

Theoretische proef : gemiddelde score per vaardigheid 



Elektrotechnicus

Technologie

Motor

Lezen van het elektrisch schema

AREI

Metingen

Veiligheid

Installatie

Bekabeling

81%

94%

93%

86%

87%

91%

76%

61%

Praktische proef : gemiddelde score per vaardigheid 



AREI- Frequentie van de keuring door een erkende instantie
Technologie- Normen voor automaten

AREI- Sectie aarding (Equipotentiale verbinding)
Technologie- Betekenis van markering op kabeltypes

Kennis basiselektriciteit- Kabelopwarming en weerstand (Joule-effect)
Kennis basiselektriciteit- Oorzaak van faling van de differentieelschakelaar

Kennis basiselektriciteit- Lezen van schema's : Wisselschakelaar
Kennis basiselektriciteit- Lezen van schema's: som van de stromen in…

Kennis basiselektriciteit- Berekening van parallelle weerstanden
Metingen- Meting isolatiespanning - AREI (huishoudelijke installatie)

AREI- Kabelbeveiliging en sectie - AREI
AREI- Sectie equipotentiaal verbinding - AREI

Technologie- Werking stroomonderbrekers
Technologie- Nut van stroomonderbrekers

Kennis basiselektriciteit- Berekening verbruik van een elektrisch toestel
Kennis basiselektriciteit- Lezen van schema en weerstandberekening

Technologie- Kennis van de componenten : betekenis van de markering
AREI- Kennis bekabeling (AREI) : installatie van XVB buiten

Kennis basiselektriciteit- Weerstand in functie van de sectie (wet van…
Veiligheid- Bescherming tegen elektrisering (Gebruik van PBM)

Kennis basiselektriciteit- Spanning over een weerstand (wet van Ohm)
Kennis basiselektriciteit- Serieschakeling (wet van Ohm)

Veiligheid- Veilig een ladder plaatsen: installatiehoek van een ladder
AREI- Kennis van symbolen : vb.contactdozen

Lezen van schema's : eendraadsschema
Installatie- Keuze juist gereedschap: vb. plaatsing inbouwdoos in een muur

Installatie- Kennis van luchtdicht materiaal
Installatie- Plaatsing XVB- AREI

Technologie- Kennis van de componenten : Telecom aansluiting
Technologie- Werking TL lamp

72%
47%

59%
75%

47%
68%

75%
50%

56%
38%

63%
54%

57%
80%

63%
55%

81%
73%

55%
73%

42%
64%

63%
80%

82%
87%

69%
30%

58%
68%

Theoretische proef elektrotechnisch installateur: slaagpercentage per vraag op nationaal niveau



Bekabeling - Kring van de timer: het bedieningselement (spoel en drukknop) is aangesloten volgens het…
Bekabeling - Kring van de timer: de kablering van de vermogenkring is correct uitgevoerd.

Bekabeling - Kring van de bewegingsdetector met bypass schakelaar: de kandidaat heeft de bekabeling…
Technologie - Kring van de impulsschakelaar: De kandidaat heeft de juiste impulsschakelaar (230V) gekozen.

Bekabeling - Kring van de impulsschakelaar: Het bedieningselement (spoel en drukknop) is aangesloten…
Bekabeling - Kring van de impulsschakelaar: Het vermogengedeelte van de installatie is correct gekableerd.

Bekabeling - Kring van de deurbel: de kandidaat heeft de bedrading correct uitgevoerd (drukknop en bel…
AREI - Voeding van de waterdichte contactdoos: de kandidaat heeft de kabel XVB F2 3G 2,5 mm² gebruikt.
Installatie - Voeding van de waterdichte contactdoos: hij heeft de kabel met het juiste gereedschap gestript.
Installatie - Voeding van de waterdichte contactdoos: de kandidaat heeft de kabel in de wartel geplaatst en…

Bekabeling - Kring van de schakelaars met controlelampjes van de wasruimte: de kandidaat heeft de…
Bekabeling - Kring van de schakelaars met controlelampjes van de wasruimte: de controlelampjes zijn goed…
Installatie - Verdeeldozen, aansluitingen, geleiders, reserve: de kabel is netjes geplaatst in de verdeeldoos.…
Installatie - Verdeeldozen, aansluitingen, geleiders, reserve: het koper van de geleider is niet aangetast. Na…

AREI - Verdeeldozen, aansluitingen, geleiders, reserve: de geleiders zijn aangepast, zowel wat betreft de…
Elektrisch schema - Plaatsing van behuizingsonderdelen volgens circuitdistributie: de kandidaat heeft ze…

Installatie - Plaatsing van behuizingsonderdelen volgens circuitdistributie: de onderdelen zijn stevig bevestigd…
Installatie - Plaatsing van behuizingsonderdelen volgens circuitdistributie: de kandidaat heeft een duidelijke…

Installatie : Plaatsing van behuizingsonderdelen volgens circuitdistributie: de frontpanelen zijn correct…
AREI - Voeding van de Δ30mA: aansluiting aan de ingang van de 30mA-differentieelschakelaar met minstens …

AREI - Voeding van de automaten: aansluiting met minstens HO7-VU 6mm² aan de uitgang (naar barenstel)…
AREI - Voeding van de automaten: kleur van de geleiders: rood/grijs/bruin/zwart voor de fase en blauw voor…

Installatie - Voeding van de automaten: zichtbaar proper werk, regelmatige plooistukken.
Bekabeling - Voeding van de automaten: fasen evenwichtig verdeeld over de kringen.

Installatie - Aansluiting van de stroomkringen op het verdeelbord: geleiders stevig bevestigd en geen zichtbare…
AREI - Uitvoering van de aardingen: de equipotentiaalverbindingen zijn hetzij uitgevoerd met 1 enkele niet-…
AREI - Uitvoering van de aardingen: de hoofdaardleiding PE (min 6 mm²) moet worden verbonden met de…
AREI - Uitvoering van de aardingen: doorsnede van de PE voor de verlichting: 1,5 mm² en 2,5 mm² indien…

Installatie - Uitvoering van de aardingen: de PE geleiders zijn correct aangesloten op de aardingsrail van het…
Metingen - De kandidaat kan zijn meetapparaat instellen afhankelijk van het soort uit te voeren meting…

Metingen - De kandidaat voert autonoom de continuïteitsmeting uit op de aardingsrail, de…
Metingen - Verificatie van het ontbreken van kortsluiting: de kandidaat kan autonoom metingen uitvoeren…

Bekabeling - Kring van het fornuis: de verdeling van de fasen klopt.
Bekabeling - Kring van de timer: de kring werkt correct wanneer de drukknop is geactiveerd.

Bekabeling - Kring van de bewegingsdetector met bypass schakelaar: de kring werkt correct wanneer de…
Bekabeling - Kring van de impulsschakelaar: de kring werkt correct wanneer de drukknop is geactiveerd.

Bekabeling: Kring van de deurbel : de kring werkt correct wanneer de drukknop is geactiveerd.
Bekabeling - Kring van contactdozen in de badkamer: er is spanning in de contactdoos van de badkamer.

Bekabeling - Kring van de controleschakelaars: de kring werkt correct wanneer de schakelaar is geactiveerd.
Bekabeling - Kring van de controleschakelaars: de controlelampjes branden enkel wanneer de lamp brandt.

Installatie - Correct gebruik van het gereedschap: correct gebruik van de platte of gekruiste…
Installatie - Economisch gebruik van de geleiders en netheid van de werkplek: de werkplek is vrijgemaakt:…

Installatie - Economisch gebruik van de geleiders en netheid van de werkplek: zuinig omspringen met…
Installatie - Demontage: componenten zijn goed gedemonteerd en opgeborgen in de daartoe voorziene bak.

Installatie - Demontage: kabels worden correct verwijderd en opgeborgen in de daartoe voorziene bak.
Bekabeling - Wegingscriteria voor veiligheid en operationele aspecten: de volledige installatie is functioneel.…

Veiligheid - Gebruik van de beschikbare PBM’s: de kandidaat heeft spontaan het gelaatsscherm en …
Veiligheid - Gebruik van de PBM’s: de kandidaat draagt veiligheidsschoenen.

Veiligheid - Gebruik van de PBM’s: De kandidaat draagt een veiligheidsbril.
Veiligheid - Gebruik van de PBM’s: de kandidaat draagt gepaste werkkledij (geen korte broek of bermuda).
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Praktische proef elektrotechnisch installateur: slaagpercentage per vraag op nationaal niveau



Technologie- Nut van een omvormer

Motor- Aansluiting driefasige motor volgens kenplaat

Motor- Wat is de nominale stroom?

Motor- Begrijpen van de informatie op de kenplaat van een motor

Kennis basiselektriciteit- Berekening van parallelle weerstanden

Kennis basiselektriciteit- Kennis wet van Ohm

Technologie- Gebruik van een gelijkrichter

AREI- Smeltveiligheid van de nulgeleider

Motor- Hoe een eenfasig draaiveld creëren

Motor- Type zekering voor het beveiligen van een driefasige motor

Technologie- Werking stroomonderbreker

Motor- Begrijpen van de informatie op de kenplaat van een motor  en het instellen…

AREI- Nut equipotentiale verbindingen

Kennis basiselektriciteit- Werkingsprincipe van een transformator

Technologie- Nut van een minimumspanningsspoel

Kennis basiselektriciteit- Kennis van de elektrische eenheden

Motor- Begrijpen van de informatie op de kenplaat

Kennis basiselektriciteit- Nut van een transformator

Technologie- Kennis van de componenten : vb. contactor

Kennis basiselektriciteit- Som van de stromen in een parallelle schakeling

Technologie- Veiligheids-mechanisme van een industriële  machine

Technologie- Werking van een contactor

Kennis basiselektriciteit- Spanning tussen fasen

Motor- Hoe de draaizin omdraaien van een driefasige motor

Metingen- Gebruik meetinstrument

Veiligheid- Veilig een ladder plaatsen: installatiehoek van een ladder

AREI- Kennis van symbolen : vb. contactdozen

Installatie- Correcte plaatsing van buizen

Installatie- Wanneer een plug gebruiken

Kennis basiselektriciteit- Herkennen van een aardverbindingsschema
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64%

55%

43%

60%
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40%
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70%

83%
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76%
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64%
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Theoretische proef elektrotechnicus: slaagpercentage per vraag op nationaal niveau



Elekrisch schema - Bekabeling : de bekabeling is uitgevoerd met een flexibele…
Motor - Motoraansluiting : er dient rekening te worden gehouden met de…

Elektrisch schema - Motoraansluiting: de kandidaat heeft flexibele zwarte, bruine…
Technologie - Motorbescherming (thermomagnetisch): de kandidaat heeft het…

Elektrisch schema - Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…
Installatie - Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening (tussen…

Technologie - Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…
Technologie - Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…
Technologie - Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…

Elektrisch schema- Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…
Technologie- Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…

Elektrisch schema - Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening…
Installatie -Uitvoering van het deel van de bekabeling van de bediening (tussen…
AREI- Aarding van de metalen onderdelen: alle metalen onderdelen zijn correct…

Metingen- Metingen continuïteit van aarding: de kandidaat voert autonoom de…
Metingen- Verificatie van het ontbreken van kortsluiting: de kandidaat kan…

Metingen- Motor bescherming (thermomagnetisch): ervoor zorgen dat er wel…
Metingen- Voeding 230V/24VDC: de primaire en de secundaire beschermingen…
Bekabeling- Juiste draairichting: de motor draait in de goede zin en de werking…

Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: bij het indrukken van de…
Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: wanneer de “linker”-contactor …

Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: wanneer “stop” wordt …
Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: bij het indrukken van de …

Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: wanneer in werkingsstand de …
Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: wanneer de noodstopknop…

Bekabeling- Correcte werking van het regelcircuit: de juiste lampen gaan…
Installatie - Visuele beoordeling van databekabeling: de kabel wordt bevestigd…
Installatie- Visuele beoordeling van databekabeling: de kabel zit niet geknikt in…

Technologie- Visuele beoordeling van RJ45-stekker: de paren zijn niet uit elkaar…
Bekabeling- Visuele beoordeling van RJ45-stekker: de aders(folie) zijn niet te ver…

Bekabeling- Kabeltest: de test is juist.
Bekabeling- Kwaliteit van het werk - efficiëntie - gebruik van materiaal en tests:…

Installatie- Kwaliteit van het werk - efficiëntie - gebruik van materiaal en tests:…
Installatie- Kwaliteit van het werk - efficiëntie - gebruik van materiaal en tests: de…
Veiligheid- Gebruik van de beschikbare PBM’s: de kandidaat heeft spontaan het …

Veiligheid- Gebruik van de PBM’s: de kandidaat draagt veiligheidsschoenen.
Veiligheid- Gebruik van de PBM’s: de kandidaat draagt een veiligheidsbril.

Veiligheid- Gebruik van de PBM’s: de kandidaat draagt gepaste werkkledij (geen …
Installatie- Demontage: kabels worden correct verwijderd en opgeborgen in de…
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Praktische proef elektrotechnicus: slaagpercentage per vraag op nationaal niveau



Werkpunten
Proef Elektrotechnisch installateur

Theorie :
• De belangrijkste zwakke punten betreffen de kennis van basisregels zoals de wetten van Ohm en Pouillet. Dit 

bemoeilijkt het maken van eenvoudige weerstandsberekeningen in serie of parallel.
• Ontbreken van kennis over bepaalde artikelen van het AREI zoals: wat wel of niet toegestaan is voor de plaatsing 

van een XVB, de minimum doorsnede van equipotentiaalverbindingen, instellen van de juiste stand van het 
meettoestel voor het uitvoeren van een isolatiemeting, en het genormaliseerde afschakelvermogen van 
automaten.

• Twee bijkomende zwakke punten: het nut van een automaat (waartegen deze beschermt, in tegenstelling tot een 
differentieel), en de naamgeving van de verschillende telecom-aansluitmogelijkheden.

Praktijk :
• Globaal gezien zijn er hier minder zwakke punten dan bij de theorie.
• De bedrading van de indicatielampjes zorgt echter voor enkele problemen. Dit komt vooral omdat de opdracht niet 

zorgvuldig wordt gelezen en de kandidaat op het moment van de proef het indicatielampje vaak als waaklampje 
bedraadde in plaats van als controlelampje. Dit meestal uit gewoonte of gretigheid. 

• Betreffende de meetmethode is er ook ruimte voor verbetering: het logisch meten van de spanning tussen fasen, 
tussen fase en nul, de lampen losdraaien om te controleren of er geen kortsluiting is, het interpreteren van een 
weerstandswaarde als normaal of niet (bijvoorbeeld in het geval van een spoel van een teleruptor of 
transformator).

• In mindere mate geeft ook de bedrading van de bewegingsmelder, die door een wisselschakelaar omzeild kan 
worden, aanleiding tot problemen. Meestal is dit te wijten aan het feit dat de kandidaat moeilijkheden heeft met het 
ontleden van de werking van het circuit of met het toepassen van de bekabelingsinformatie in de technische 
handleidingen. Zoals de noodzaak om de fase te overbruggen naar het potentiaalvrij contact in sommige 
detectormodellen.



Werkpunten
Proef Elektrotechnicus

Theorie :
• Men kan twee belangrijke zwakke punten vaststellen: het herkennen van het correcte netsysteem op een 

schema, en de interpretatie van de gegevens op het kenplaatje van een motor (bv. de betekenis van de 
nominale stroom). 

• Leveren eveneens problemen op: de basiskennis van de technologische elementen van een industriële 
installatie (bv. de functie van een omvormer) en het correct beveiligen van een driefasig circuit d.m.v. 
zekeringen.

Praktijk : 
• Globaal gezien zijn er hier minder zwakke punten dan bij de theorie.
• Merk hier op dat de resultaten betreffende de realisatie van een datakabel vaak niet duiden op een gebrek 

aan kennis. Deze zijn eerder het gevolg van tijdsgebrek gezien er prioriteit gegeven wordt aan de 
bedrading van de motor.  Dit was het geval bij de overgrote meerderheid van de kandidaten.

• Algemeen gezien werken veel installaties op het einde van de proef. Weliswaar vaak met een aantal kleine 
fouten, zoals: een verkeerd werkend signalisatielampje of een vergeten kabel voor de elektrische 
houdfunctie. Dit is voornamelijk te wijten aan een gebrekkige werkmethode, oa: het niet op het plan 
vermelden van de reeds geplaatste en aangesloten draden of het niet aanduiden van eventuele 
verschillen in bedrading (in vergelijking met het oorspronkelijke plan).


