
 

Electro Brain 2019 - Theoretische proef 
Praktische modaliteiten 

 
 
De theoretische proef van Electro Brain wordt georganiseerd door Volta en kadert in het geheel van de 
sectorproef Electro Brain. Deze omvat: 

 De theoretische proef 

 De praktische proef 

 De proef foutzoeken (enkel voor de Elektrotechnicus) 
 
LET OP!! De theoretische proef, in de vorm van multiple choice, wordt klassikaal en online afgenomen in de/het 
deelnemende school/opleidingscentrum. Deze proef zal beschikbaar zijn vanaf 17/12/2018.  
 
Volta behoudt zich het recht om de theoretische proef, of een deel ervan, te wijzigen, uit te stellen, of te annuleren 
indien de omstandigheden dit vereisen. 
 
Alle kosten voor deelname aan de proef (telefoon, internetverbinding …) zijn voor rekening van de deelnemer. 
Deelnemers kunnen in geen geval aan Volta de terugbetaling van hun kosten vragen. 
 
De theoretische proef is verplicht voor alle kandidaten die ingeschreven zijn om deel te nemen aan Electro Brain. 
Elke kandidaat kan slechts éénmaal per jaar/per proef deelnemen. 
 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Volta zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken 
deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze proef uit te sluiten. 
 
Door deel te nemen aan de theoretische proef aanvaarden de deelnemers het huidige reglement.  
 
De theoretische proef wordt online afgenomen en dit minstens 2 weken vóór de deelname aan de praktische 
proef. De resultaten hiervan worden mee opgenomen in het assessmentdocument. 
 

Hoe ga je te werk? 
 

 Je ontvangt van ons de link naar een website samen met een login en paswoord voor elke ingeschreven 
kandidaat. 

 Deze link geef je aan jouw kandidaten waardoor zij toegang hebben tot de website. 

 Daarna geef je aan elke kandidaat zijn login en zijn paswoord. Login en paswoorden zijn persoonlijk en enkel 
voor de betrokken persoon. Deze worden je bezorgd in een Excel-file nadat je de kandidaten hebt 
ingeschreven voor Electro Brain. Deze Excel bevat: 

 
Voornaam – Naam – Login - Paswoord 

 

 Elke kandidaat ontvangt een unieke login en paswoord, van zodra hij/zij is aangemeld, begint de tijd af te 
lopen. 

 Elke kandidaat kan slechts 1 keer inloggen met zijn login en paswoord. Dit wil zeggen dat indien de 
kandidaat de test afsluit alvorens hem volledig te hebben beëindigd, de kandidaat nadien niet meer kan 
inloggen. 

 De duurtijd van de test is 50 minuten en zal automatisch stoppen. 

 Eenmaal het antwoord is aangeduid, klikt de kandidaat op “Antwoord”. 

 Indien de kandidaat het juiste antwoord niet weet, kan de kandidaat de vraag overslaan door te klikken op 
“Skip”. 

 Wanneer één van de kandidaten afwezig is als de theoretische proef online wordt afgenomen, kan deze 
afgenomen worden op een ander moment en dit minstens 2 weken vóór de deelname aan de praktische 
proef. 

 Het spreekt voor zich dat elke vorm van bedrog verboden is. Het is geen open-boek test. Het systeem 
beschikt over mogelijkheden om te verifiëren of tijdens de test nog andere websites geconsulteerd worden. 

 



 

Opgelet voor volgende punten: 
 

- De volledige theoretische proef moet in 1 keer afgenomen worden, men kan dus halverwege niet 
stoppen. 

- Er is geen vastgestelde tijd per vraag, enkel de globale tijd is gelimiteerd tot 50 min. 
- Op het einde van de proef zal kunnen terugkeren naar de onbeantwoorde vragen en dit tot de tijd 

verstreken is. 

- Eénmaal men op de knop “Antwoord” heeft gedrukt, kan men niet meer terug om het antwoord aan te 
passen. 

- Er is de mogelijkheid om zowel per vraag als op het einde van de proef een opmerking (feedback) te 
geven. 

 
Indien de theoretische proef niet online kan afgenomen worden, dient de deelnemende school Volta zo snel 

mogelijk te contacteren (martine.degroof@volta-org.be) en dit ten minste 4 weken vóór de deelname aan de 
praktische proef. De proef zal in dit geval schriftelijk afgenomen worden onder toezicht van een personeelslid van 
Volta. 
 
 

 
Wij wensen iedere kandidaat een succesvolle theoretische proef toe en kijken al uit naar hun deelname aan de 

praktische proef. 
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