
 

Over Volta 
 
Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wordt bestuurd door de sociale partners (federaties en vakbonden) die in 
de sector actief zijn. Aan de kant van de federaties zijn dat Eloya, FEE, Nelectra en Techlink. Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB. 
Meer informatie op www.volta-org.be.  

PERSBERICHT ELECTRO BRAIN  

  

LANCERING VAN DE 5DE EDITIE VAN ELECTRO BRAIN, DE SECTORPROEF VOOR 
(TOEKOMSTIGE) ELEKTROTECHNISCHE TALENTEN! 

 
Volta, Kruispunt van elektrotechniek, organiseert dit jaar opnieuw Electro Brain. Deze sectortest stelt ook dit jaar weer 
voor om de vaardigheden te meten die toekomstige elektriciens tijdens hun opleiding hebben verworden alvorens een 
professionele carrière als residentieel of industrieel elektricien te starten. Op maandag 27 januari starten de proeven 
die in het hele land zullen plaatsvinden tot mei 2020. 
 
Maar liefst 987 kandidaten hebben zich aangemeld voor de editie 2018-2019, allemaal met verschillende achtergronden: 
leerlingen van het voltijds secundair onderwijs (6de of 7de jaar), studen van het deeltijds secundair onderwijs, Syntra Leertijd en 
duaal leren, werkzoekenden, studenten van het volwassenenonderwijs en mensen boven de 18 jaar met belangstelling voor 
elektrotechniek. 
 
Proef georganiseerd rond twee pijlers.  
 
De theoretische proef wordt online afgenomen door Volta. Deze meerkeuzevragenlijst handelt onder andere over de 
beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken, het gebruik van kabels en leidingen, de indienststelling van elektrische 
installaties en de beschermingsmaatregelen tegen overbelasting.  
 
Naast dit theoretisch gedeelte zal elke deelnemer individueel werken aan een speciaal ontwikkeld bord. De deelnemer zal, 
onder andere, een (residentiële of industriële) bekabeling leggen, de onderdelen voor vermogen en bediening van elkaar 
scheiden en de onderdelen fixeren.  
 
Voor de evaluatie doet Volta een beroep op een groep onafhankelijke evaluatoren. Deze werken voor elektrotechnische 
bedrijven, voor fabrikanten, voor controleorganismen en voor andere opleidingsverstrekkers. 
 
De deelnemers worden geëvalueerd volgens objectieve criteria. Enkele van deze criteria zijn: het respecteren van 
veiligheidsregels zoals het dragen van PBM’s, de kwaliteit en de zorg bij het realiseren van de installatie, het functioneren van 
de montage, …. enz. 
 
Elke deelnemer krijgt na afloop een assessmentdocument. Hierin staan de sterke punten van deze deelnemer maar ook 
zijn/haar werkpunten.  
 
Veerle Van Antenhove, adviseur bij Volta: “Dankzij de resultaten van de proeven weten we waar wij, als sector, staan. Hierdoor 
weten we op welke zaken we de nadruk moeten leggen in het kader van de verschillende opleidingsprogramma’s. Electro Brain 
biedt een bevestiging en erkenning, door de sector en Volta, van de competenties van de kandidaten en hun keuze voor hun 
toekomstige carrière”.  
 
Voor alle bijkomende inlichtingen over Volta en haar activiteiten surf je naar www.volta-org.be.  
 
Voor alle bijkomende informatie over Electro Brain:  
Veerle Van Antenhove  
Adviseur  
veerle.vanantenhove@volta-org.be  
T. 02 431.05.83  
M. 0494 82 39 65 
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