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Volta, kruispunt van 
elektrotechniek
Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van 
bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 
149.01. Onze werking is gericht op (1) verbreding 
van de knowhow en skills voor werknemers in de 
sector; (2) hogere competitiviteit voor bedrijven; 
en (3) een piekfijne uitbetaling van de aanvullende 
vergoedingen.

Door vanuit één structuur te werken, zet Volta de 
beschikbare middelen optimaal in. Met een geïnte-
greerd aanbod willen we bijdragen aan de toekomst 
van de elektrotechnische sector. Onze ingrediënten? 
Opleiding en ondersteuning, infoavonden, strategisch 
onderzoek, advies, samenwerkingen, enzovoort ...

Samen sterk
Volta wil scholen en opleidingscentra ondersteunen 
bij hun onderwijsopdracht. Daarom nodigen we alle 
scholen en centra uit om een individuele convenant 
met ons af  te sluiten. Deze samenwerking biedt on-
dersteuning voor stages, opleiding van leerkrachten, 
didactisch materiaal, ...

Meer weten? Jouw regionaal adviseur staat voor je 
klaar (zie p. 31).

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.

Jouw mening telt!
Dankzij jouw inzet worden jongeren grondig opgeleid 
en voorbereid op hun 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. Sa-
men met de behoeften van de sector vormen 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.

Lespakketten
Volta is altijd bezig met het ontwikkelen van lespak-
ketten in functie van de opleidingen. We zijn dan ook 
op zoek naar verschillende leerkrachten en lesgevers 
die ons daarbij kunnen helpen. Interesse? Neem dan 
contact op met je regionaal adviseur.

In deze gids vind je het Volta-aanbod voor scholen en 
opleidingscentra voor het schooljaar 2019-2020.
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Op www.stroomopwaarts.be vinden leerkrachten en lesgevers heel 
wat educatief en promotiemateriaal. Deze website biedt voor elk wat 
wils: leerkrachten basisonderwijs, eerste graad, elektrotechnisch en 
volwassenenonderwijs.

Scholenzoeker
Als elektrotechnische school of  centrum kan je op de 
website een account aanmaken. Daarmee hou je de 
schoolfiche up-to-date, zodat jongeren en scholen de 
weg vinden naar jouw aanbod.

Inloggen of  een account aanmaken doe je via  
www.stroomopwaarts.be/user/login

Is het www even een warboel? De online handleiding 
wijst je de weg! Check www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/promotie-
materiaal 

Je schoolfiche bevat automatisch de gekende 
basisinformatie.

Voeg nieuwsberichten, aankondigingen van open-
deurdagen, filmpjes en foto’s toe en vergroot zo je 
bereik.

De fiche wordt gepubliceerd op de websites van 
Stroom-Opwaarts, Elektroclub en WATT’s UP. Zo vin-
den basisscholen en jongeren uit de buurt eenvoudig 
hun weg naar jullie schoolbanken.

Check www.stroomopwaarts.be/scholenzoeker

WATT’s UP
Met WATT’s UP? wil Volta de jongeren 
en cursisten meer vertrouwd maken 
met de sector.

De website www.wattsup.be wijst 
jongeren en volwassenen met elek-
trotechnische kriebels in de buik de 
weg naar een goede studiekeuze en 
professionele toekomst.

Bij de website hoort een 
Facebookpagina.

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

Leerkrachten worden op de hoogte gehouden met 
een digitale nieuwsbrief.

Bestellen? Geef het gewenste aantal magazines 
op door in te loggen met je account op  
www.stroomopwaarts.be/user/login

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.
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Stages en werkplekleren  
in een bedrijf 
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Ben je op zoek naar extra stageplaatsen of  bedrijven 
die bereid zijn om gedurende een aantal dagen per 
maand de leerlingen én hun leerkracht te begeleiden 
op de werkvloer?

De adviseurs van Volta hebben dagelijks contacten 
met bedrijven en informeren steeds of  er interesse 
is naar een van deze vormen van werkplekleren. Je 
wordt hiervan op de hoogte gebracht als er geïnte-
resseerde bedrijven zijn!

Mentoropleiding
Op de werkvloer wordt elke cursist begeleid door 
een mentor van het (leer)bedrijf. Vanuit onze sector 
vinden we het belangrijk dat deze mentor zelf  ook 
een goede ondersteuning krijgt. De mentoropleiding 
is hier één van de mogelijkheden. Hij/zij moet 
cursisten namelijk niet alleen begeleiden, maar ook 
opleiden.

In deze opleiding worden een aantal zaken behan-
deld, zoals: hoe evalueer je een cursist, hoe geef  
je gerichte feedback, hoe ga je om met generatie-
verschillen, … Een aantal maanden later wordt een 
intervisiemoment ingericht, waarin gedurende een 
halve dag dieper ingegaan wordt op wat zich heeft 
afgespeeld op de werkvloer.

Voor meer info: zie ook hiernaast (voordelen voor 
bedrijven) en pagina 20 (duaal leren)

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 cursisten, hebben recht 
op een opleidingspremie, indien ze na afloop de 
cursist aanwerven als arbeider in hun bedrijf.

RSZ-korting voor mentoren

Werkgevers die opleidingen op de werkvloer orga-
niseren voor cursisten of  hun lesgevers 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 een 
voltijdse dagopleiding, cursisten met een Overeen-
komst Alternerende Opleiding, leerkrachten uit het 
secundair onderwijs die een praktijkstage volgen en 
IBO’ers jonger dan 26 jaar (VDAB).

De lastenverlaging is een korting op de RSZ-bijdra-
gen voor de werknemers die als begeleider/opleider 
worden ingezet. Aan de korting zijn een aantal 
voorwaarden verbonden wat betreft de mentors 
zelf, het aantal cursisten 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. Zie ook hiernaast 
voor meer info over de mentoropleiding.

De opleiding is gratis voor arbeiders en voor 
bedienden tewerkgesteld in bedrijven PSC 149.01 
en bovendien kan de werkgever een doelgroepver-
mindering aanvragen voor de mentor tot € 800 per 
kwartaal (RSZ-korting) als hij een jongere (stagiair, 
leerling, cursist, IBO-er jonger dan 26 jaar) begeleidt/
opleidt in zijn bedrijf. 

Meer info: Check www.volta-org.be/nl/werkgevers/
hr-ondersteuning-tools en klik op duaal leren of 
contacteer je regionaal adviseur 
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Softskillmeter
Kazi ontwierp voor Volta een HR-tool die enerzijds 
bedrijven helpt bij het aantrekken én behouden van 
de juiste talenten en anderzijds de focus legt op het 
talent van jongeren. Door het invullen van een vra-
genlijst, wordt een profiel bepaald met werkwaarden 
en teamrollen. 

Het laat toe om de wederzijdse verwachtingen van 
bedrijven en jongeren op voorhand al kenbaar en 
meetbaar te maken zodat nadien “the perfect match” 
kan gemaakt worden. 

Zowel jongeren in duaal leren die op zoek zijn naar 
een leerbedrijf  als laatstejaars die binnenkort gaan 
solliciteren, hebben er alle baat bij om hun softskills 
te ontdekken en in the picture te zetten. Het portfolio 
is een mooi instrument met waardevolle informatie 
over de toeleiding tot de arbeidsmarkt. 

Check ook onderstaande links:

 ■ volta.kazi.be : voor jongeren die op zoek zijn naar 
een werkplek

 ■ voltaduaal.kazi.be: voor jongeren die op zoek zijn 
naar een match met een leerwerkplek

Meer info: neem contact op met  
wendy.debruyn@volta-org.be 
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Electro brain in 2 fases

1) De theoretische proef

wordt in de vorm van een multiple choice in de 
school/het opleidingscentrum online afgenomen. De 
kandidaat dient deze proef  minstens twee weken 
vóór de praktische proef  af  te leggen.

De vragenlijst gaat onder meer over de bescher-
mingsmaatregelen tegen elektrische schokken, het 
gebruik van kabels en geleiders, het in bedrijf  stellen 
van een elektrische installatie, de beschermings-
maatregelen tegen overstroom en de algemene 
voorwaarden waaraan een elektrische installatie moet 
voldoen.

2) Bij de praktische proef

heeft de deelnemer ongeveer zes uur de tijd om 
individueel de montage van een elektrische installatie 
te realiseren. De deelnemers worden bijgestaan door 
een groep van evaluatoren, met name: werknemers 
en werkgevers uit elektrotechnische bedrijven, 
fabrikanten, keuringsorganismen en partners uit de 
opleidingswereld. De evaluatoren baseren zich op 
objectieve criteria zoals:

 ■ Het respecteren van de veiligheidsrichtlijnen en het 
dragen van PBM’s.

 ■ De kwaliteit en zorg getoond bij realisatie van de proef.
 ■ De correcte werking van de praktische proef.
 ■ De correctheid van de antwoorden van foutzoeken 
(proef  elektrotechnicus).

Keuze tussen 2 proeven
 ■ Elektrotechnisch installateur
 ■ Elektrotechnicus

Wie kan deelnemen?
 ■ Voltijds secundair onderwijs: zesdejaars, zevende-
jaars en Se-n-Se.

 ■ Jongeren DBSO, duaal leren en Syntra Leertijd.
 ■ Werkzoekenden in opleiding.
 ■ Cursisten volwassenenonderwijs.
 ■ Alle andere personen vanaf  18 jaar die hun kennis 
willen testen.

Praktisch
Al de kandidaten moeten zich inschrijven via de 
inschrijvingsmodule op onze website.

De inschrijving is niet geldig indien dit niet volledig is 
ingevuld!

Voor praktische info en inschrijvingen:  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
electro-brain 

Ademt jouw brein elektro? Ook dit 
schooljaar kunnen laatstejaars in een 
elektrotechnische opleiding hun kennis 
testen via twee Electro Brain-proeven. De 
proeven zijn opgesteld door de sector op 
basis van het beroepskwalificatiedossier 
elektrotechnisch installateur of 
elektrotechnicus. Deelnemers krijgen na de 
proef een assessmentdocument met een 
overzicht van hun sterke punten én hun 
werkpunten.
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Technologisch advies en 
ondersteuning 
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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 jouw 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

Volta-opleidingen
Voor leerkrachten van convenantscholen die lesge-
ven in elektrotechnische richtingen zijn bijna al onze 
opleidingen gratis. Andere scholen en centra bieden 
we een voordeeltarief. Op aanvraag kan je alle cur-
susboeken verkrijgen in pdf-formaat (uitzondering: 
‘VCA Basisopleiding’).

We sturen je het materiaal via e-mail.

THEMA’S:
 ■ VCA Basisopleiding
 ■ Het AREI - oude en nieuwe huishoudelijke 
installaties

 ■ BA4 basisinstructies veiligheid voor elektrische 
installaties - gewaarschuwden

 ■ BA5 elektriciens
 ■ Rolsteiger
 ■ Schaarlift of  telescooplift incl. schaarlift (ervaren of  
onervaren)

 ■ Ledverlichting van ontwerp tot installatie
 ■ Hands-on workshop ledverlichting
 ■ Coördinatie en filiatie van beveiligingen
 ■ Brandbeveiliging volgens NBN S21-100
 ■ Netsystemen
 ■ Overstroom beschermingstoestellen in LS-
installaties

 ■ Kabelberekening van elektrische LS-installaties
 ■ Thuisbatterij en PV-installatie: koppeling aan het net
 ■ IP-poort tot IoT: een thuisnetwerk in de praktijk
 ■ Gestructureerde databekabeling
 ■ Mentoropleiding en intervisie
 ■ Initiatie in mechanische ventilatie
 ■ Duurzame installatietechniek: een luchtdichte 
elektrotechnische installatie realiseren

 ■ Kortsluitstroomberekening van elektrische LS- 
installaties

 ■ Laadinfrastructuur - de missing link in elektrische 
mobiliteit

Meer info: raadpleeg de website  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleidingen/volta-opleidingen of contacteer je 
regionaal adviseur
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E-learning
Ook Volta gaat voor e-learning! Dit jaar lanceerde 
Volta een platform voor online leren. Je kan je cursus 
24 uur op 24 uur raadplegen, werkt op je eigen 
tempo, pikt er de modules uit die jou interesseren, 
vermijdt de files, … Allemaal voordelen dus.

2 opleidingen werden gelanceerd:

 ■ e-learning: laadinfrastructuur
 ■ e-learning: netsystemen

Het aanbod wordt in de komende maanden nog 
uitgebreid. Hou de website en onze nieuwsberichten 
in de gaten. 

www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-
competentiebeleid/opleidingen/volta-e-learning 

Mini-vormingen
Volta ontwikkelde in het kader van een ESF-project 
een aantal mini-vormingen. Dit zijn korte opleidingen 
van een halfuur tot maximaal een uur waarin je erva-
ringen 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 down-
loaden op de 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, achter-
grondinformatie en een korte film die op een ludieke 
manier het thema weergeeft. In de globale leidraad 
leer je wat een mini-vorming inhoudt en vind je heel 
wat didactische tips om de mini-vorming tot een 
goed einde te brengen. Deze mini-vormingen kunnen 
onder andere gebruikt worden om de cursisten voor 
te bereiden op hun VCA-examen.

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: kijk op onze website: www.volta-org.
be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleidingen/mini-
vormingen of contacteer je regionaal adviseur

Meer info over ESF: www.vlaio.be/nl/subsidies-
financiering/subsidiedatabank/europees-sociaal-
fonds-esf

Mini-vorming attitudes
Via een subsidie verkregen van de federale overheid 
heeft Volta een nieuwe mini-vorming rond attitudes 
ontwikkeld van een uur. Dit opleidingspakket bestaat 
uit twee hoofdstukken:

1. Kruip zelf  in de huid van een recruiter

2. Hoe arbeidsattitudes versterken

Door jongeren zelf  in de huid van een recruiter te 
laten kruipen, worden ze zelf  veel kritischer over 
attitudes op de werkvloer. Hierdoor ontdekken ze zelf  
welke attitudes een goede werknemer in zich heeft. 
En kan de link naar hun eigen attitudes snel gemaakt 
worden!

In het tweede deel worden moeilijke situaties getoond 
in de vorm van “Wat als”-scenario’s en welke attitu-
des belangrijk zijn in het omgaan met deze situaties 
alsook tips om met deze situaties om te gaan.

Het pakket bestaat uit:

 ■ PowerPoint als leidraad
 ■ Draaiboek (inclusief  achtergrondinformatie)
 ■ Extra documenten om tijdens de opleiding te 
gebruiken 

Meer info:  
contacteer dennis.somers@volta-org.be 

E-coaching
Volta ontwikkelde een boeiende e-coaching met 
online tips, informatie en advies. De e-modules 
kunnen vrij worden geraadpleegd. Ook leerkrachten 
en instructeurs kunnen er inspiratie opdoen voor hun 
communicatie naar jongeren en cursisten 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: kijk op onze website www.volta-org.be/
nl/werkgevers/hr-ondersteuning-tools/onthaal-en-
begeleiding/coaching of contacteer je regionaal 
adviseur
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Opleiding verlichting
Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseert 
de KU Leuven op de Technologiecampus Gent (La-
boratorium voor Lichttechnologie), in overleg met de 
werkgroep Verlichting van Volta, dit schooljaar twee 
opleidingen voor leerkrachten en instructeurs:

‘Licht en Verlichting: Ken je klassiekers’

 ■ Docent Guy Durinck
 ■ (Laboratorium voor Licht-technologie – KU Leuven 
Technologiecampus Gent) 

 ■ datum: november 2019

‘Led en Oled: let’s go’.

 ■ Docent Youri Meuret
 ■ (Laboratorium voor Lichttechnologie– KU Leuven 
Technologiecampus Gent)

 ■ datum: januari 2020

Deze opleidingen zullen ook in Leuven gepland 
worden.

Wil je zeker de uitnodiging ontvangen? Geef dan 
je interesse en de voorkeur van locatie door aan 
contact@volta-org.be 

De uitnodigingen worden via e-mail verstuurd. Hou 
dus zeker je mailbox in de gaten!

Volta workshops en 
infoavonden
Al onze infoavonden zijn gratis toegankelijk voor 
leerkrachten die lesgeven in elektrotechnische 
richtingen. Voor workshops geldt een tarief  van € 40 
per deelnemer.

Volta organiseert minstens 2 keer per jaar een reeks 
infoavonden verspreid over heel Vlaanderen. Voor 
de meest actuele planning van infoavonden en work-
shops raadpleeg je de agenda op www.volta-org.be/
nl/lesgevers-leerkrachten

VCA voor leerkrachten:  
train-the-trainer 
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Zoals jullie waarschijnlijk al weten, worden sinds 
januari 2018 alle VCA-examens via beeldscherm 
afgenomen. Ook de vraagstelling en eind- en 
toets-termen werden aangepast.

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

PRAKTISCH
 ■ 08.30 uur – 16.45 uur TTT VCA
 ■ 17 uur – 18 uur examen VCA (optioneel)

SESSIES
In de periode tussen september 2019 en februari 
2020 organiseert Volta zes sessies, verdeeld over de 
vijf  Vlaamse provincies en Brussel. Inschrijven kan 
via de website door in het blauwe kader op de datum 
van de sessie te klikken.

Wens je in te schrijven voor de TTT én het VCA 
examen kan dit tot 2 weken voor de geplande datum! 
Nadien is het niet meer mogelijk om deel te nemen 
aan het examen

www.volta-org.be/nl/agenda/nieuwe-sessies-ttt-
vca-schooljaar-2019-2020 

Meer info: contact@volta-org.be
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Foutzoeken in-a-box 
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Train-the-trainer

Leren foutzoeken in een elektrische kring? Dat kan! 
Hiervoor kunnen convenantscholen verschillende 
modules ontlenen. De modules leren je hoe je de 
meest voorkomende defecten kunt simuleren. En 
om de methodologieën nog beter onder de knie te 
krijgen, kan je onze gratis train-the-trainer opleiding 
volgen. Deze training is verplicht om de modules te 
kunnen ontlenen en is essentieel voor een optimale 
overdracht van je vaardigheden naar je studenten.

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 14. Let op: 
de training wordt geannuleerd als het aantal van 5 
deelnemers niet wordt bereikt.

Modules ontlenen

Na het volgen van de train-the-trainer, kunnen leer-
krachten 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/centrum betaalt een waarborg  
van € 250.

 ■ De modules zijn beschikbaar van  
10 uur tot 14.30 uur.

ONTLENING VAN DE MODULES OP  
SCHOOL/CENTRUM

 ■ De school/centrum betaalt een waarborg  
van € 250.

 ■ De school/centrum staat zelf  in voor transport of  
maakt tegen betaling gebruik van de koerierdienst 
van Volta.

Wil je de modules ontlenen of de  
train-the-trainer volgen?  
Contacteer contact@volta-org.be voor meer 
informatie en voorwaarden.

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 bij 
elkaar om onderwijs en industrie dichter bij elkaar 
te brengen en fijne samenwerkingen op te starten. 
Kortom: alle neuzen in dezelfde richting voor een 
versterkte sector.

Scholen, bedrijven, fabrikanten, VDAB, Syntra, oplei-
dingscentra, ... Iedereen is welkom!

De resultaten van deze overlegmomenten worden 
opgenomen in besprekingen met kabinetten, onder-
wijsverstrekkers, sociale partners, ... 

Najaar 2019: 

 ■ 26/09 @ Antwerpen, 
 ■ 15/10 @ West-Vlaanderen, 
 ■ 10/10 @ Limburg, 
 ■ 14/11@ Vlaams Brabant en 
 ■ 03/12 @ Oost- Vlaanderen.

Raadpleeg www.volta-org.be/nl/werkgevers/
agenda voor meer info, inschrijven en de data  
in 2020.
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Wat verwacht de sector 
van een elektrotechnisch 
medewerker?
Wat moet je kennen en kunnen als beginnend 
elektrotechnisch medewerker? Welke skills zijn nodig 
voor een monteur, installateur of  elektrotechnicus? 
Je ontdekt het allemaal in de beroepskwalificatie-
dossiers die Volta heeft opgesteld met de hulp van 
bedrijven en partners. De dossiers zijn ingeschaald 
in de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur of 
check www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-
is-vks

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 van HRM.

Sectorstudies

Volta neemt regelmatig contact op met bedrijven voor 
bevragingen over diverse thema’s, zoals aanwervin-
gen, opleidingsbeleid en toekomstverwachtingen.

De resultaten van deze bevragingen worden 
wetenschappelijk verwerkt en vormgegeven als 
‘sectorstudies’.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur. Kijk 
op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
sectorinfo/sectorstudies

Beroepskwalificatiedossiers

Welke beroepen zijn er zoal in de sector? Welke 
taken voer je daarbij uit? Volta ontwikkelde samen 
met AHOVOKS en andere sectoren verschillende 
beroepskwalificatiedossiers. 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 of kijk 
op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
sectorinfo/beroepscompetentieprofielen
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Scholenzoeker
Hoe vinden jongeren en cursisten de weg naar 
jouw school of  opleidingsinstituut? Op www.stroom-
opwaarts.be kan je je scholenfiche aanvullen met 
nieuwsberichten, aankondigingen, foto’s en filmpjes. 
Op die manier vergroot je je bereik.

De fiche wordt gepubliceerd op de websites van 
Stroom-Opwaarts, Elektroclub en WATT’s UP. Zo 
vinden cursisten en jongeren uit de buurt eenvoudig 
hun weg naar jullie schoolbanken.

Meer info: Kijk op www.stroomopwaarts.be/ 
user/login

Ondersteuning bij  
het vinden van een job 
(vacatures) 
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Regelmatig geven bedrijven hun vacatures door aan 
Volta. Wij bezorgen deze werkaanbiedingen recht-
streeks aan de scholen en opleidingsinstituten om 
ze onder de cursisten te verspreiden. Ze kunnen ook 
dienstdoen als inspiratie voor wie een stagebedrijf  
zoekt.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

Specifieke samenwerking 
op maat van jouw school of 
centrum
Kamp je in je school of  centrum met een bepaalde 
problematiek? Volta helpt je graag op weg. Daarbij 
denken we aan omgaan met diversiteit, gedrag op 
het werk, geringe kennis van de Nederlandse taal, 
ondersteuning bij het werkplekleren, ...

Meer info: contacteer 
dennis.somers@volta-org.be

Jobevents 
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Volta helpt je in de zoektocht naar bedrijven voor 
jobevents. Wij kunnen jouw uitnodiging, tijdens onze 
bedrijfsbezoeken, bezorgen aan geïnteresseerde 
bedrijven uit de sector.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur.
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Verlichting 
Deze demobox is ontwikkeld om onder andere te 
gebruiken tijdens de lessen elektriciteit in de 3de 
graad TSO en BSO. De bedoeling is om zowel de 
basisconcepten van verlichting als enkele belangrijke 
aandachtspunten visueel te demonstreren. Hiervoor 
zijn verschillende experimenten voorzien die klas-
sikaal of  individueel kunnen worden uitgevoerd. Dit 
pakket werd ontwikkeld op vraag van en in samen-
werking met verschillende scholen en bedrijven.

Dit kan je allemaal doen met de demobox:

 ■ Witte led: aan de hand van een blauwe led en een 
fosforplaatje kan je de werking van een witte led 
laten zien.

 ■ Kleur: door objecten in de demobox onder 
verschillende kleuren te plaatsen, kan je de invloed 
van het spectrum van licht laten zien.

 ■ Witte led versus RGB: de demobox laat zien 
hoe je met ogenschijnlijk wit licht, gemaakt 
door kleurenmenging van rood, groen en blauw 
licht, een heel slechte kleurweergave creëert in 
vergelijking met een witte led-oplossing.

 ■ Stroboscopisch effect: de demobox laat zien wat 
de invloed is van een stroboscopisch effect dat 
ontstaat bij slechte lichtontwerpen of  geschakelde 
voedingen. Je leert hier ook hoe je dit tijdig kan 
detecteren.

 ■ Logaritmisch versus lineair: de twee verschillende 
dimregelingen laten zien dat de gevoeligheid van 
je oog dicht bij de logaritmische ligt en natuurlijker 
aanvoelt dan de lineaire.

Het pakket bestaat uit 3 delen:

 ■ De onderdelen om de hardware te bouwen.
 ■ De brochure met uitleg en experimenten.
 ■ Een meer diepgaande brochure met de nodige 
theoretische achtergrond.

Normaal kost de demobox € 544,50 incl. btw, maar 
convenantscholen betalen slechts € 229,90 incl. btw.

Meer info: Bestellen kan je bestellen via 
www.stroomopwaarts.be/producten/
volwassenonderwijs/bestellen

Het pakket wordt geleverd na betaling van de 
factuur 

Safety first
Wij gaan voor veiligheid! Samen met enkele partners 
(onder andere de 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: download via www.stroomopwaarts.
be/elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief

Bestel via www.stroomopwaarts.be/producten/
volwassenonderwijs/bestellen 

Gratis voor scholen en centra met convenant 
(max. 30 stuks).

Wil je meer dan 30 exemplaren of heb je geen 
convenant? Dan betaal je € 10,60 incl. btw per 
exemplaar + € 6,95 verzendkosten. 
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Beeldwoordenboek 
Onze samenleving is heel divers. Mensen van 
verschillende landen, die verschillende talen 
spreken, wonen en werken dicht bij elkaar. Ook 
de elektrotechnische sector is een weerspiegeling 
van deze multiculturele samenleving. Mensen van 
verschillende nationaliteiten dienen op de werkvloer 
met collega’s en hun werkgever te kunnen praten, en 
dit in één 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 de communicatie op 
de werkvloer te verbete-
ren en zo de veiligheid en 
efficiëntie te verhogen, 
hebben wij een ‘Beeld-
woordenboek’ ontworpen 
voor de elektrotechnische 

sector. 

Het ‘Beeldwoordenboek’ bestaat uit foto’s van de 
meest gebruikte gereedschappen en materialen. Bij 
elke foto vind je het woord in het Nederlands, het 
Frans en het Duits. In een volgende editie wordt ook 
het Engels toegevoegd. Bovendien is er bij elke foto 
ook een stippellijn om de benaming in een andere 
taal of  dialect toe te voegen.

Dit ‘Beeldwoordenboek’ is er voor iedereen die 
werkt in en rond de sector. Zowel voor jongeren en 
volwassenen in opleiding als voor de werknemers op 
de werf  of  op de werkvloer.

Downloaden kan op www.stroomopwaarts.be/
elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs/
educatief

Bestellen kan via www.stroomopwaarts.be/
producten/volwassenonderwijs/bestellen 

Gratis voor scholen en centra met convenant 
(max. 30 stuks). 

Wil je meer dan 30 exemplaren of heb je geen 
convenant? Dan betaal je € 4,24 per exemplaar + € 
6,95 verzendkosten.

Poster domotica 
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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 
communicatieprotocollen tussen de elementen van 
een installatie zijn afgebeeld. Deze poster dient als 
didactische ondersteuning voor de leerlingen. Elke 
school kan jaarlijks drie gratis exemplaren bestellen.

Bestellen? Kijk op www.stroomopwaarts.be/
producten/volwassenonderwijs/bestellen

Poster ‘De Gouden Acht’ 
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Safety First! Onze poster met ‘de Gouden Acht’ leidt 
leerlingen en leerkrachten naar veilige werkzaamhe-
den aan installaties buiten spanning. Elke school kan 
jaarlijks drie gratis exemplaren bestellen.

Bestellen? Kijk op www.stroomopwaarts.be/
producten/volwassenonderwijs/bestellen
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Lespakket aarding
Waarom aarden? Dankzij ons lespakket leer je de 
wildste begrippen: aardingslus, isolatieweerstand, 
aardingsweerstand, differentieelschakelaar, 
equipotentiaalverbinding, ...

De vernieuwde versie van dit lespakket kan je in het 
najaar terugvinden op de website.

Meer info: download het pakket en de 
lesvoorbereiding op www.stroomopwaarts.be/
producten/volwassenonderwijs/lespakket-aarding

Beroepenfilmpjes
Op www.wattsup.be/nl vind je tientallen leuke 
beroepenfilmpjes. 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 
uitstroommogelijkheden na een elektrotechnische 
studierichting.

Meer info: kijk op www.youtube.com/user/
wattsupvideos

Informatiefiches
De informatiefiches bevatten een aantal basisprinci-
pes die eenvoudig worden uitgelegd. 

Deze fiches kunnen ook tijdens de taallessen ge-
bruikt worden aangezien ze tweetalig op de website 
beschikbaar zijn. 

 ■ Aarding uitmeten en controle werking differentieel
 ■ De draaiveldmeter
 ■ De spanningsmeting
 ■ De stroommeting 
 ■ De weerstandsmeting
 ■ Differentieelschakelaar, automaat en 
smeltveiligheden

 ■ Led Techniek
 ■ Soorten kabels
 ■ Motor in ster, driehoek uitleg fasespanning en 
lijnspanning.

 ■ Serie en parallel
 ■ Gouden acht
 ■ PBM
 ■ Werken op hoogte
 ■ Grootheden, eenheden, symbolen en veelvouden
 ■ Type netten 
 ■ Wet van Ohm

Meer info: www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-
onderwijs/duaal-leren
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Spandoek ‘Elektricien  
worden? Hier brandt  
de lamp!’ 
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Hoe geef  je wat meer kleur aan je lokalen of  hoe trek 
je al de aandacht tijdens de opendeurdagen? Wij 
hebben dé oplossing! Dit grote spandoek (3 m op 1 
m) springt meteen in het oog.

Heb je een convenant met Volta, dan kan je bij 
de start van dit schooljaar eenmalig gratis een 
gepersonaliseerd spandoek bestellen. In de loop 
van september ontvang je hiervoor een mail met alle 
informatie.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

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

Bestellen? www.stroomopwaarts.be/producten/
volwassenonderwijs/bestellen

8
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Centrum nascholing onderwijs 
(CNO)
Het CNO verzorgt vak- en schoolgerichte nascholin-
gen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. 
Deze zijn bestemd voor leerkrachten, pedagogische 
begeleiders, directies, graad- en vakcoördinatoren. 
Volta neemt actief  deel aan de werkgroep Elektriciteit 
en staat in voor een aantal van hun opleidingen.

Meer info: surf naar www.uacno.be

Education cabinet
ABB, EPLAN, Festo, Phoenix Contact, Rittal en 
Anntec+/Limtec+ bundelden hun knowhow in de 
bouw van de ‘Education Cabinet’, een didactische 
hightech schakelkast, 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 
pneumatische componenten, waarmee reële toepas-
singen 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  basisschakelin-
gen.

Een extra module, een visualisatie/bedieningskit met 
ingebouwde touchscreen, wordt als optie aange-
boden. Dankzij deze uitbreiding kan de Education 
Cabinet volledig autonoom functioneren en komt de 
bediening van de kast overeen met die van industrië-
le installaties in de bedrijfswereld.

Het elektrische dossier is ontworpen in het enginee-
ringsplatform 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 
Anntec+/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 Bordenbouw een jaarlijkse ‘Education 
Cabinet USERS DAY’. 

De gelegenheid voor scholen die reeds in een 
Education Cabinet investeerden om ervaring uit te 
wisselen en advies in te winnen.

Raadpleeg de website voor de datums en meer 
info www.switchingonthefuture.be

VDAB E-learning
Bij VDAB kan je ook gratis online bijscholen en heb je 
de keuze uit een ruim aanbod.

Voor de richting elektriciteit vind je onder andere 
deze opleidingen terug (*):

 ■ Elektriciteit basisbegrippen.
 ■ Elektrotechniek basisprincipes.
 ■ Residentieel elektrotechnisch installateur.

 

(*) Deze opleidingen zijn eigendom van VDAB. Volta 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werking 
van de tool.

EEN ONLINE CURSUS OMVAT THEORIE EN 
OEFENINGEN:

 ■ Je hoeft niets te downloaden en je kan de cursus 
24 uur op 24 raadplegen. Je studeert dus waar en 
wanneer je wil.

 ■ Je leert op maat: je pikt er de modules uit die jou 
interesseren.

 ■ Elk stukje leerstof  wordt aangevuld met praktische 
oefeningen. Je kan telkens testen of  je de theorie 
onder de knie hebt.

 ■ Bij de meeste cursussen wordt online coaching 
voorzien.

Meer info: surf naar www.vdab.be/webleren/
inschrijven

9

18

BEKIJK HET AANBOD  
VAN ONZE PARTNERS



19

EXTRA VOOR 
LEERKRACHTEN 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
EN SYNTRA-LEERTIJD

LEERKRACHTENGIDS



Duaal leren

Algemeen

De jongeren verwerven de vaardigheden die ze no-
dig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op 
de werkvloer als op school (of  in een centrum voor 
deeltijds onderwijs of  een Syntra-lesplaats). Het leer-
traject bestaat dus uit een les- en werkcomponent 
die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent 
geheel vormen.

Duaal leren combineert theoretische vorming met 
relevante werkervaring en is een mooie opstap naar 
de arbeidsmarkt.

In september 2019 gaan niet minder dan acht 
opleidingen duaal.

 ■ Elektrische installaties duaal 
 (3de graad BSO, voortzetting van bestaand traject)

 ■ Elektrotechnicus duaal 
 (7de specialisatiejaar)

 ■ Installateur Gebouwenautomatisering duaal 
 (7de specialisatiejaar)

 ■ Elektrotechnieken duaal
 (3de graad TSO)

 ■ Elektromechanische technieken duaal
 (3de graad TSO)

 ■ Podiumtechnieken duaal
 (3de graad TSO)

 ■ Beveiligingstechnicus duaal
 (Se-n-Se jaar)

 ■ Technicus Hernieuwbare Energietechnieken duaal
 (Se-n-Se jaar)

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

Meer info: mona.vandenberghe@volta-org.be 

Logboeken leren op de werkplek:  
per traject!

Wat heeft de leerling bijgeleerd tijdens de opleiding 
op de werkvloer en welke competenties verdienen 
extra aandacht? Met het logboek volg je deze zaken 
eenvoudig op. Het geeft weer wat de leerling geleerd 
heeft in zijn/haar tewerkstellingsbedrijf. Het logboek 
bevat ook een zelfevaluatie, evaluatie van de mentor, 
evolutie op de werkvloer, ... Het is bovendien een 
actief  communicatiemiddel tussen de mentor van het 
bedrijf, de vakleraar/klastitularis en de leerling.

Het logboek is opgebouwd uit beoordelingssche-
ma’s. Volta geeft hierbij een mogelijkheid om het 
actief  te benutten bij evaluatiegesprekken tussen 
de jongere en het bedrijf. Het tewerkstellingsbedrijf  
vult het beoordelingsschema in, de jongere vult het 
logboek in en legt dit voor aan de trajectbegeleider 
op school.

Sinds dit schooljaar voorziet Volta per jongere een 
startpakket om mee te nemen naar zijn tewerkstel-
lingsbedrijf. Hierin zit een logboek met informatiefi-
ches en een beeldwoordenboek. 

Geef  gerust jouw bestelling door via onze website.

Informatiefiches

Het is voor bedrijven niet altijd evident om de nodige 
theoretische kennis aan te leren aan jongeren. 

Om hen daarin te ondersteunen heeft Volta in sa-
menwerking met het secundair onderwijs 16 nieuwe 
technische fiches gemaakt. Je vindt ze op pag. 16.

Mentoropleiding

Op de werkvloer wordt elke jongere begeleid door 
een mentor van het (leer)bedrijf. Vanuit onze sector 
vinden we het belangrijk dat deze mentor zelf  ook 
een goede ondersteuning krijgt. De mentoropleiding 
is hier één van de mogelijkheden. Hij/zij moet 
jongeren namelijk niet alleen begeleiden, maar ook 
opleiden.

Vanaf  september 2019 verplicht de Vlaamse 
Regering elk bedrijf  om hun mentoren een mentorop-
leiding te laten volgen. Hiervoor krijgen ze maximaal 
6 maanden de tijd. Laat het bedrijf  de mentoren 
geen opleiding volgen, dan vervalt de erkenning als 
leerbedrijf.

1
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Volta organiseert een erkende mentoropleiding van 
slechts 1 dag, om toekomstige mentoren wegwijs te 
maken in de begeleiding van een leerling in duaal 
leren.

In deze opleiding worden een aantal zaken behan-
deld, zoals: hoe evalueer je de jongere, hoe geef  
je gerichte feedback, hoe ga je om met generatie-
verschillen, … Een aantal maanden later wordt een 
intervisiemoment ingericht, waarin gedurende een 
halve dag dieper ingegaan wordt op wat zich heeft 
afgespeeld op de werkvloer.

Kijk ook op pagina 5 voor info over de doelgroepver-
mindering en de opleiding

Meer info:  www.werk.be/online-diensten/
doelgroepvermindering-voor-mentors of 
contacteer je regionaal adviseur

Starten in duaal leren

Wanneer je als school of  bedrijf  bent ingestapt in 
duaal leren, is het niet altijd makkelijk om door de 
bomen het bos te zien. 

 ■ Welke mogelijke overeenkomsten bestaan er?
 ■ Erkenningsaanvragen in het kader van OAO en 
stage-overeenkomsten.

 ■ Vergoedingen.
 ■ Welke incentives zijn er voor de bedrijven? 
(Mentorkorting, start-en stagebonus, …)

Op de Volta-website of via www.werkplekduaal.be 
vind je steeds de laatste informatie over 
vergoedingen, verzekeringen, verplichtingen, …

Meer info: mona.vandenberghe@volta-org.be 

Arbeidsrijpheid

Als hulpmiddel voor de screening van de jongeren 
is er de tool arbeidsrijpheid. Die geeft de school en 
het bedrijf  in één oogopslag een idee van hoe de 
jongere zich profileert qua attitude. Deze tool werd 
ontwikkeld in samenwerking met de KU Leuven en 
bevat negen basiselementen die we linken aan de 
arbeidsrijpheid van jongeren.

Je kan de tool terugvinden op onze website 
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
samenwerken-met-volta/secundair-onderwijs/
duaal-leren 

Meer info: mona.vandenberghe@volta-org.be

Andere interessante tools

Volta biedt nog heel wat ander ondersteunend mate-
riaal aan in het kader van werkplekleren, zoals:

 ■ Micoon, een evaluatietool die door Syntra Midden- 
Vlaanderen is ontwikkeld.

 ■ Tips & tricks voor scholen in het kader van duaal 
leren vind je terug op onze website zie  ‘Meer Info’.

 ■ Een activiteitenoverzicht per traject. 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.

 ■ Een preventie Quickscan voor duaal leren.

Consulteer zeker ook de thematische infofiches 
werkplekleren van Syntra Vlaanderen voor meer 
informatie: www.syntravlaanderen.be/downloads-
werkplekleren

Meer info: www.volta-org.be/lesgevers-
leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-
onderwijs/duaal-leren

Of contacteer mona.vandenberghe@volta-org.be

Ondersteuning bij het zoeken 
naar tewerkstellingsplaatsen
Leren op de werkplek is belangrijk. Het geeft jonge-
ren de kans om de stiel onder de knie te krijgen, een 
rijke ervaring voor de toekomst!

Jouw regionaal adviseur geeft ondersteuning bij de 
zoektocht naar geïnteresseerde bedrijven. 
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VCA-examen
In samenwerking met de metaal- en bouwsector 
organiseert Volta op kosten van de sector de VCA- 
examens in je school. Elke jongere kan één keer 
gesubsidieerd deelnemen aan het examen (minimum 
inschrijvingen: per school acht leerlingen).

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

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

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

 ■ DBSO en Syntra-leertijd: alle elektriciteitsopleidin-
gen.

 ■ Elektrische installaties duaal.

Doorstroomrichtingen zoals industriële wetenschap-
pen, elektriciteit-elektronica en elektromechanica 
worden niet opgenomen in onze doelgroep.

Meer info / inschrijven: kijk op www.volta-org.be/
nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken-met-volta/
secundair-onderwijs/vca-examen

Beurzen
Volta vormt de spreekbuis voor de sector tijdens 
doe-, materialen- en beroepskeuzebeurzen. Vol 
enthousiasme 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
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Stroomkring XL 
I N

D I V I D U E L E

C
O

N V E N A N

T

Lachen en leren? Let’s go! Met de larger than life 
Stroomkring XL kunnen jongeren vanaf  tien jaar 
zelfstandig een oversized stroomkring bouwen. Zo 
maken ze kennis met symbolen, schema’s, geleiders, 
isolatoren en verschillende schakelingen. Dankzij de 
handige handleiding en gebruiksscenario’s kan je zo 
aan de slag.

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

Interesse? Convenantscholen kunnen Stroomkring 
XL gratis ontlenen voor meerdere opeenvolgende 
kalenderdagen. 

Ontlenen kan op twee verschillende manieren:

 ■ Je zorgt zelf  voor afhaling en terugbezorging (in 
Aartselaar). 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  € 221 over (€ 121 transportkosten + € 100 
waarborg). De waarborg krijg je meteen terug als 
de koffer in goede staat wordt teruggebracht.

Meer info: De Stroomkring reserveren doe je 
eenvoudig online via www.stroomopwaarts.be/
stroomkring-xl-2 

Polo 

I N

D I V I D U E L E

C
O

N V E N A N

T

Volta zet zich in om het imago en de beroepsfierheid 
van de elektriciens te versterken. Daarvoor versprei-
den we leuke polo’s voor leerkrachten en leerlingen. 
De slogan ‘Elektricien, da’s denken én doen!’ springt 
onmiddellijk 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 in centra deeltijds 
onderwijs.

 ■ Lesgevers en leerlingen binnen Syntra-leertijd.

Bestellen?  www.stroomopwaarts.be/producten/
volwassenonderwijs/bestellen

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 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 interactieve en ludieke wijze de leerinhoud over 
elektriciteit te herhalen.

Bestellen? www.stroomopwaarts.be/producten/
volwassenonderwijs/bestellen
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STEM Olympiade
Meedoen aan de STEM Olympiade is technisch 
talent in de kijker zetten! Alle leerlingen van de 1ste 
graad secundair onderwijs, met feeling voor exacte 
wetenschappen en techniek, kunnen meedingen.

Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen een reeks 
uitdagende meerkeuzevragen voorgeschoteld. Dit 
gebeurt in de eigen school, onder het waakzame 
oog van een verantwoordelijke leerkracht. De 48 leer-
lingen met de hoogste score worden geselecteerd 
om het tegen elkaar op te nemen in de finaleronde. 
Naast meerkeuzevragen is er in deze ronde ook een 
engineeringsopdracht. De finaleronde vindt plaats op 
een centrale locatie in Vlaanderen.

De meerkeuzevragen komen uit verschillende do-
meinen die te linken zijn met technologie. Uiteraard 
vormen de exacte wetenschappen de basis van de 
technologie. In de vragen wordt er gepolst naar het 
technologisch inzicht van de jongeren, meer dan 
naar vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn 
biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektroni-
ca, informatica, mechanica en technisch tekenen.

Volta ondersteunt de STEM Olympiade. Geef  deze 
website door aan collega’s in de eerste graad secun-
dair onderwijs: www.technologieolympiade.be 

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

VLAJO
Volta zal, in samenwerking met Vlajo, de sociale en 
ondernemende vaardigheden bij jongeren trachten 
aan te moedigen. Tijdens een gastles rond STEM 
zullen ondernemers en bedrijfsleiders de jongeren 
inspireren met hun expertise, passie en energie, met 
hen in dialoog gaan en hen een positieve beeldvor-
ming over een beroep of  het ondernemerschap op 
zich meegeven. Leerlingen krijgen daardoor meer 
zicht op de mogelijkheden van wetenschap en 
techniek en een realistischer beeld van het STEM-be-
drijfsleven. STEM-beroepen zijn immers de beroepen 
van de toekomst!

Gezien het succes van de eerste editie in schooljaar 
2018-2019, wordt STEM Ondernemers voor de Klas 
dit schooljaar zeker verdergezet. Volta zal dit project 
nationaal mee verspreiden om de experten uit onze 
bedrijven tot in de klas te krijgen.

Nieuwe data STEM Ondernemers voor de Klas: van 
23 maart tot 15 mei 2020.

Sprekers kunnen inschrijven vanaf  begin november 
maar geïnteresseerden kunnen nu al hun gegevens 
aan ons doorgeven.

Meer info: wendy.debruyn@volta-org.be of  
www.vlajo.org/programmas/stem-ondernemers-
voor-de-klas/stem-ovk
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Regionaal technologisch 
centrum (RTC)
In elke Vlaamse provincie is een RTC actief. Dit zijn 
netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven. Samen onder-
nemen ze acties op het gebied van infrastructuur, 
leerlingen- en leerkrachtenopleidingen, leerlingen-
stages, bedrijfsstages, nascholing voor leerkrachten, 
promotie van het technisch en beroepsonderwijs, ...

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

MEER INFO OVER DE LOPENDE PROJECTEN:
 ■ RTC Antwerpen  
tel. 014 57 96 59 
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 30 99 22  
www.rtclimburg.be

Vlaamse dienst voor 
arbeidsbemiddeling en 
beroepsopleiding (VDAB)
Infrastructuuraanbod onderwijs –  
10-dagenregeling

De VDAB biedt de scholen de mogelijkheid in de 
competentiecentra, praktijklessen te geven voor elke 
leerling, en dit gedurende maximaal 10 dagen.

Hiervoor geldt de onderstaande regeling:

 ■ De infrastructuur wordt gratis ter beschikking 
gesteld.

 ■ De opleiding wordt gegeven door de leraren zelf.
 ■ De leraren volgen een gratis wegwijssessie over de 
campus, het leeratelier en de arbeidsmiddelen die 
aan hen zullen worden toevertrouwd.

 ■ Het infrastructuuraanbod staat open voor 
leerlingen in hun finaliteitsjaren.

 ■ Het aanbod is niet beperkt tot de eigen provincie, 
maar inschrijvingen gaan altijd via het RTC van de 
provincie waarin het VDAB-competentiecentrum 
gelegen is.
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Samenwerkingsovereenkomst
Heeft jouw centrum een elektrotechnische opleiding 
in het aanbod voor werkzoekenden? Dan stelt Volta je 
voor een samenwerkingsovereenkomst af  te sluiten. 
Het doel van Volta: zorgen voor kwalitatief  opgeleid 
elektrotechnisch personeel. Je kan als centrum niet 
alleen een beroep doen op onze diensten, maar ook 
rekenen op een financiële tegemoetkoming tot  
€ 3.000 (niet voor centra VDAB) per werkzoekende 
die instroomt in de sector.

De termijn van instroom na het einde van de oplei-
ding bedraagt 18 maanden. Binnen deze termijn 
dient de cursist een contract van onbepaalde duur 
of  van bepaalde duur van minstens 6 maanden met 
een arbeidersstatuut af  te sluiten in een bedrijf  uit de 
sector PSC 149.01.

Het forfaitaire subsidiebedrag per ingestroomde 
werkzoekende in de sector bedraagt:

 ■ € 3.000 als een contract van onbepaalde duur 
wordt afgesloten;

 ■ € 1.500 als een contract van bepaalde duur van 
minstens 6 maanden wordt afgesloten;

 ■ € 1.500 als een contract van onbepaalde duur 
wordt afgesloten volgend op een contract van 
bepaalde duur waarvoor reeds een bedrag van  
€ 1.500 werd uitbetaald.

Je kan het geld contant bekomen (op basis van 
een factuur dat werd opgemaakt voor materialen te 
gebruiken in de betreffende opleidingen vermeld in 
de overeenkomst) of  onder de vorm van aankoop van 
elektrisch materiaal dat door jou besteld wordt na 
goedkeuring van Volta. 

Voor meer info over de criteria en extra informatie: 
contacteer je regionaal adviseur

Input over jouw opleidingen en 
infrastructuur
Volta hecht veel belang aan de kwalitatieve opleiding 
van je werkzoekenden. Wij begrijpen ook dat het 
niet altijd even eenvoudig is om mee te zijn met de 
nieuwste trends en de recentste materialen. Indien je 
dit wenst, is Volta steeds bereid je cursusmateriaal 
(of  een gedeelte ervan) te bekijken.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur
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Ondersteuning bij het zoeken 
naar tewerkstellingsplaatsen
Leren op de werkplek is belangrijk. Het geeft jonge-
ren en volwassenen de kans om de stiel onder de 
knie te krijgen, een rijke ervaring voor de toekomst!

Jouw regionaal adviseur geeft ondersteuning bij 
de zoektocht naar geïnteresseerde bedrijven.

2
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VCA-examen
In samenwerking met de metaal- en bouwsector 
organiseert Volta op kosten van de sector de VCA- 
examens in je centrum. Elke cursist van de onder-
staande studierichtingen kan één keer gesubsidieerd 
deelnemen aan het examen (minimum inschrijvingen: 
per opleidingscentrum acht leerlingen).

DOELGROEP
Cursisten uit deze studierichtingen komen in 
aanmerking:

 ■ Residentieel elektrotechnisch installateur – (hulp)
elektricien

 ■ Installateur domotica
 ■ (hulp)Industrieel elektrotechnisch installateur
 ■ Computer- en netwerktechnicus
 ■ Vooropleiding elektriciteit voor laagtaalvaardigen

Meer info : zie www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-
onderwijs/vca-examen

Extra info over de sector
Je werkzoekende heeft gekozen voor een mooie en 
boeiende elektriciteitsopleiding. Maar wat wordt van 
hem/haar verwacht wanneer hij effectief  in de sector 
aan de slag gaat? Welke beroepen zijn er allemaal? 
Hoe ziet die elektriciteitssector eruit?

Je regionaal adviseur komt hierover graag meer 
uitleg geven aan je werkzoekenden.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

Acties om je werking beter 
bekend te maken
Wat onbekend is, is onbemind. Bedrijven hebben 
nog te vaak een verkeerd beeld van opleidingscentra 
voor aanbieders van werkzoekenden of  weten niet 
wat ze kunnen verwachten. Volta wil daarom met 
jouw centrum samenwerken om meer bedrijven 
effectief  kennis te laten maken met jouw centrum, 
instructeurs, …

Volta organiseert regelmatig events waar veel 
bedrijven komen. Indien je dit wenst, laten we deze 
plaatsvinden in jouw centrum. Op deze manier heb 
je een extra kans om je werking bekend te maken en 
kunnen mooie samenwerkingen tot stand komen.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

Ondersteuning van IBO’ers en 
hun bedrijven
Volta biedt bedrijven uit de sector hulp aan bij het 
begeleiden van hun IBO’ers.

 ■ Volta opleidingen zijn kosteloos voor IBO’ers 
die aan de slag zijn bij bedrijven PSC 149.01. 
www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-
competentiebeleid/opleidingen/volta-opleidingen

 ■ Bovendien hebben bedrijven uit onze sector na 
aanwerving van de IBO’er retroactief  recht op de 
opleidingspremie voor opleidingen die gevolgd zijn 
tijdens de IBO-periode.

 ■ Daarnaast kunnen deze bedrijven ook rekenen op 
onze technische ondersteuning en ondersteuning 
m.b.t. opleidingsvragen.

 ■ Soms verloopt de samenwerking niet zoals 
het hoort. Wij horen graag welke problemen je 
ondervindt en hoe de werking kan verbeterd 
worden. Wij nemen dan contact op met het bedrijf  
in kwestie.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur
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Extra materiaal voor de 
werkzoekende bij instroom  
in de sector
Elke werkzoekende die na het beëindigen van zijn/
haar opleiding in dienst treedt als arbeider-elektricien 
in een bedrijf  uit onze sector, heeft recht op een wel-
komstgeschenk in de sector ter waarde van € 124.

Het betreft elektrisch materiaal en een handboek 
‘Safety First’ dat nuttig zal zijn tijdens zijn/haar 
loopbaan.

Om het welkomstgeschenk te kunnen overhandigen 
aan de werkzoekende, geeft de opleidingsverstrekker 
ons de gegevens van de werkzoekende door. Na 
instroom neemt Volta contact op met de medewerker 
om een moment af  te spreken en het pakket af  te 
geven aan de werkzoekende.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

4
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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 je 
doorverwijzen naar een specialist ter zake.

Antwerpen

Wendy De Bruyn
M. 0495 67 94 04
wendy.debruyn@volta-org.be

Brussel NL

Martine De Groof
M. 0491 56 05 35
martine.degroof@volta-org.be

Limburg & Vlaams-Brabant

Ann Ophalvens
M. 0476 89 23 90
ann.ophalvens@volta-org.be

Oost-Vlaanderen

Veerle Van Antenhove
M. 0494 82 39 65
veerle.vanantenhove@volta-org.be

West-Vlaanderen

Vincent Muhr
M. 0474 38 74 46
vincent.muhr@volta-org.be

Adviseur duaal leren

Mona Vandenberghe
M. 0479 76 17 25
Mona.vandenberghe@volta-org.be

Praktische en  
organisatorische vragen

T. 02 476 16 76 
contact@volta-org

Technologisch advies
tad@volta-org.be
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De sociale partners van 
de elektrotechnische sector:

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

Volta
Marlylaan 15/8 Avenue du Marly
Brussel 1120 Bruxelles

T 02 476 16 76
info@volta-org.be
www.volta-org.be

 


