
 

ADVISEUR DUAAL LEREN 

Onze organisatie 

Volta is het Kruispunt van elektrotechniek, de Belgische organisatie die de sector van de elektro installateurs vertegenwoordigt 
en verdedigt en ook diensten levert aan deze sector (bijna 5.000 bedrijven en 30.000 arbeiders). Onze opdracht bestaat erin het 
concurrentievermogen van de bedrijven in de sector te versterken, het aantal werknemers in de sector te verhogen, hun 
competenties en kennis uit te breiden en, tot slot, de aanvullende vergoedingen correct en tijdig uit te betalen. Meer informatie: 
hier. 
 
Uw uitdaging 

Duaal leren is een traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één 
geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de 
werkvloer als op school. Het leertraject bestaat uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een 
coherent geheel vormen. 
Sinds 2015 werkt Volta actief mee aan het uitrollen van duale trajecten binnen de elektrotechnische sector, door zowel scholen 
als bedrijven te ondersteunen en door mee te werken aan het beleid met overheden, koepels, scholen en belangrijke partners 
voor de sector. 
Volta wenst een medewerker duaal leren aan te werven, die de eerste contactpersoon zal zijn voor scholen en 
onderwijspartners. Naast schoolbezoeken, contactmomenten en overlegmomenten, werkt deze persoon proactief oplossingen 
en ideeën uit die de trajecten ondersteunen en ontwikkelen. De adviseur duaal leren werkt in nauwe samenwerking met de 
adviseur werkplekleren die de contacten met bedrijven van de sector verzorgt binnen duaal leren. 
 
Wat we van u verwachten:  

• U bent het eerst aanspreekpunt van de onderwijsverstrekkers en scholen rond duaal leren in de sector. U onderzoekt de 
noden/knelpunten van scholen en onderwijs- en opleidingsverstrekkers binnen het ‘duale leren’. Samen werkt u oplossingen 
uit. 

• U organiseert een aantal pilootprojecten rond duaal leren. U bezoekt scholen en brengt de verschillende actoren rond de 
tafel. 

• U werkt eventuele opleidingstrajecten uit. U heeft hiervoor op regelmatige basis contact met onderwijskoepels, departement 
onderwijs en Syntra Vlaanderen. 

• U bouwt een netwerk uit en deelt ervaringen met experten. Samen met uw collega werkplekleren bouwt u een stevige 
kennis op van de bezorgdheden binnen de scholen en bedrijven en biedt u hierover ondersteuning aan de scholen. 

• U bundelt de klachten en opmerkingen van de scholen en kan ze op een synthetische en constructieve manier inbrengen in 
de strategie van Volta en bij de beleidmakers. 

• U adviseert en bespreekt samen met de Vlaamse Overheid de conclusies uit de verschillende pilootprojecten. 

• U rapporteert de verschillende resultaten van de projecten aan Europese en Vlaamse instanties. 

• U werkt tools uit voor leerkrachten, leerlingen en ouders. 
 
Uw profiel 

• U heeft minimum een professioneel bachelorsdiploma, bij voorkeur een lerarenopleiding elektrotechniek. 

• U bent zeer klantgericht en bekwaam om te anticiperen op de toekomstige noden van de klanten. 

• Kennis van elektrotechniek en het onderwijslandschap is een meerwaarde. 

• Ervaring met het bedrijfsleven en de sector van de elektriciens is een pluspunt.  

• U bent een kei in actief luisteren en oplossingsgerichtheid. 

• U spreekt graag in het openbaar en organiseert graag evenementen.  

• U beschikt over goede analytische en communicatieve vaardigheden. 

• U verdiept zich gemakkelijk in technische dossiers en kan de inhoud ervan vertalen naar begrijpbare taal voor de 
verschillende stakeholders. 

• U bent proactief in het aanbrengen van ideeën en oplossingen. 

• U kan autonoom werken. U kan een project van A tot Z uitwerken.  

• U werkt graag in teamverband. 

• U geeft blijk van nauwgezetheid en organisatie.  

• Perfecte kennis van het Nederlands. Basiskennis Frans. 

• U bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 
  

http://www.volta-org.be/nl


 

 

Ons aanbod 

• Wij bieden een stimulerende functie in een collegiaal en professioneel team. 

• Een aantrekkelijk loon in functie van uw ervaring en tal van extralegale voordelen (bedrijfswagen, forfaitaire kosten, maaltijd- 
en ecocheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering).  

• Een flexibel werkrooster en vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en ontwikkeling van uw competenties in een snel 
veranderende omgeving. 

 
 
Interesse? Stuur uw cv + motivatiebrief naar Nathalie Seghers (HR Coördinator): Nathalie Seghers@volta-org.be 
Vragen over de functie? Neem contact op met Liesbeth.Vandeputte@volta-org.be (Coördinator Vlaanderen – Brussel) op het 
nummer 02 486 03 74. 
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