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Projectaanpak 
De looptijd van het project was 2 jaar. Tijdens het project werd theoretische en vooral praktische 

kennis in een logische volgorde en gespreid in de tijd overgedragen naar de doelgroep. 

Werkpakketten B1, B2 en B3 vormden de kern van dit leertraject.  

Onder leiding van Technlink vzw (voorheen Fedelec vzw) deed Volta (voorheen Tecnolec vzw) eerst 

(midden 2017) een beperkt onderzoek om de bestaande kennis te vervolledigen over installatie 

mogelijkheden, componenten, marktspelers en reglementering.  

Deze kennisvergaring liet toe om in Q2 en Q3 ’17 een klassikale cursus (workshop) voor te bereiden 

en om infoavonden te stofferen met noodzakelijk informatie rond laadinfrastructuur voor elektrische 

voertuigen. Dankzij deze grondige voorbereiding en het netwerk van beide partners nam het project 

een vliegende start. De eerste workshops in Q3 en Q4 ’17 waren snel volzet qua inschrijvingen. In 

werkjaar 1 werden dan ook meer workshops uitgevoerd dan voorzien. Niettegenstaande dat het 

aantal aanwezigen de KPI oversteeg (145>120) , werd er in werkjaar 2 nog 1 workshop 

georganiseerd.  

Ook het totaal aantal aanwezigen op de infoavonden oversteeg de beoogde KPI.  

Dankzij de organisatie van die infoavonden en workshops zorgden Techlink (Fedelec) en Volta 

(Tecnolec) voor de noodzakelijke kennisverhoging bij de elektro installateurs. De diverse publicaties 

van nieuwsitems en technische artikels in werkjaar 2 droegen hier uiteraard ook toe bij. Een 

belangrijke taak voor de elektroinstallateur zal er immers in bestaan de particulier, werkgever, 

garagehouder te voorzien in een juiste laadoplossing, rekening houdend met het gewenste gebruik 

van de wagen en de beschikbare elektrische installatie. 

Om deze kennisdiffusie verder te ondersteunen, maar ook kwaliteitsvol uit te voeren werd vanaf Q1 

’18 gestart met het zwaartepunt van dit project: de ontwikkeling van de e-learningmodule 

“Laadinfrastructuur voor EV". In de stuurgroep van 27-09-17 werd beslist om te voorzien in deze 

volwaardige en dynamische e-learning in plaats van de - in het aanvraagdossier vermeldde - 

verschillende YouTube-filmpjes.  

De beslissing om te voorzien in een volwaardige en dynamische e-learning garandeert de 

kwalitatieve  toegang tot de benodigde informatie. Dankzij het LMS-platform dat in het project werd 

opgezet, is de toegang tot de ontwikkelde kennis verzekerd voor de toekomst. Volta zal hierdoor 

immers de e-learning module blijvend aanbieden aan een breed publiek. En dit op elk moment dat 

de kenniszoeker dit wenst. Verder laat dit de cursist toe om zijn e-learning te onderbreken en te 

hervatten, of aan de hand van een kennistest onderdelen over te slaan, enz.  

Tenslotte streeft Volta vzw vanuit haar werking na om de inhoud up-to-date te houden in functie van 

de technologische evolutie. 

De e-learning alsook het LMS-platform werd opgezet in Q2 ’18 en Q3 ’18. Om dit mogelijk te maken 

zijn in werkjaar 1 door de verschillende uitvoerders in totaal iets meer dan 4 mensmaanden meer 

gepresteerd dan voorzien. Dit vindt z'n oorsprong in het wijzigen van de aanpak inzake de e-learning. 

Een deel van de hiervoor voorziene prestaties van werkjaar 2 werd al in werkjaar 1 uitgevoerd. In de 

totale beoogde tijdsbesteding wijzigde er echter niets. Het gunstige gevolg van deze verschuiving is 

dat de totale e-learning vroeger beschikbaar was dan voorzien in jaar 2.  
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Een KPI van meer dan 1300 YouTube bezoekers, is echter niet toepasbaar op dit type opleiding (e-

learning). In verhouding tot de KPI van de klassikale sessies (120 deelnemers op workshops), is een 

KPI van 360 wel relevant. De e-cursist krijgt immers dezelfde inhoud digitaal en interactief 

aangeboden, bovendien kan hij/zij na afronding dezelfde syllabus downloaden.  

Sinds begin Q3 ’18 schreven 440 personen, op slechts 7 

maanden, zich in voor de e-learning module. Om de score 

van 440 beter te situeren, maken we de vergelijking met 

het totaal aantal deelnemers aan de verschillende 

klassikale Volta-opleidingen op jaarbasis: met 15 klassikale 

opleidingen bereikt Volta gemiddeld ongeveer 1800 

personen per jaar.  

Rekening houdende met de bijkomende drempel van het kiezen voor accountregistratie en een 

volwaardige module (tijdsduur gemiddeld 3u) in vergelijking met een klik op een YouTube link, 

durven we met 440 deelnemers spreken van een succes.  

 

Resultaten 

Hoewel 1-op-1 bereik niet de directe doelstelling was van het project, werden meer dan 28 bedrijven 

geholpen met rechtstreeks advies inzake laadoplossingen voor elektrische voertuigen. 

Het aantal bedrijven dat als uniek kon geïdentificeerd worden bij de Infosessies en Workshops 

bedraagt 331.  Het aantal unieke bedrijven dat de e-learning volgde, bedraagt 200.  Uiteraard hebben 

sommige bedrijven meer dan 1 persoon de module laten volgen, en samen met heel wat 

leerkrachten uit het onderwijs leidden we in totaal 440 unieke personen op met de e-learning. In 

werkjaar 2 werden meer dan 3 technische artikels via diverse kanalen (Power+, Eloya Info, 

Electrovisie, Transfo, De Elektricien, ...) verspreid. Van de gepubliceerde artikels kan onmogelijk een 

juist aantal unieke bereikte bedrijven geteld worden. Gelet op het bereik van deze magazines wordt 

er conservatief ingeschat dat de inhoudelijke informatie in totaal 1431 unieke bedrijven bereikt 

heeft.  

Uit de elektronische enquête, dd. mei ‘19, uitgevoerd bij de deelnemers van de infoavonden, 

workshops en e-learning blijkt dat: 

• Niet minder dan 100% van de doelgroep een toenemende vraag van laadinfrastructuur 

verwacht; 

• Meer dan 80% van de doelgroep zeer positief over onze kennisverspreiding m.b.t het 

onderwerp, en gaf aan bruikbare inzichten te verwerven;  

• Onze doelgroep vooral bereikt werd via onze infoavond en e-learning. Wat ook 

overeenstemt met het aantal deelnemers; 

Het aantal unieke bedrijven dat de kennis zal gebruiken is zoals aangegeven in het aanvraagdossier 

een inschatting op basis van een enquête. Volgens de extrapolatie-methodologie opgenomen in het 

aanvraagdossier, zouden we moeten concluderen dat 100% van alle unieke bereikte bedrijven (1431) 

de opgedane kennis al gebruikt heeft of in de nabije toekomst zal gebruiken.  

Uitgaande van het feit dat niet iedereen geantwoord heeft op de enquête (evt. minder positieve 

stemmen antwoorden vaak niet) stellen we voorzichtig dat slechts 60% (859) van de 1431 bereikte 

unieke bedrijven de opgedane kennis ook effectief gebruikt.  


