
Volta opleidingen: praktisch

 

Inschrijven voor een Volta opleiding doe je online op volta-org.be. Ben je bedrijf PSC 149.011 én wil je gebruik ma-
ken van de opleidingspremie is inschrijven via My Volta verplicht! 

Heb je vragen of wens je meer informatie kan je ons steeds contacteren op 02 476 16 76 of via  
academy@volta-org.be. 

Inschrijvingstarieven2

In veel gevallen zijn de opleidingen gratis voor jouw arbeiders PSC 149.01; maar ook je bedienden en jijzelf als 
werkgever kunnen genieten van een korting op het normale inschrijvingsgeld.

Dankzij een samenwerking met Cevora en Travi zijn heel wat opleidingen voor bedienden en uitzendkrachten bo-
vendien vaak gratis, net zoals voor arbeiders PSC 149.01.

Heb je meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de ge-
plande data of locaties? Neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder events want in veel gevallen kunnen 
we deze opleiding in je bedrijf organiseren.

Indien je meer dan 5 betalende inschrijvingen hebt adviseren we je om ook dan contact op te nemen met ons via 
02 476 16 76 of academy@volta-org.be. Voor grotere groepen kan er gekeken worden of een korting toegepast 
kan worden.

Wil je weten onder welk inschrijvingstarief jij of je werknemer valt? 

Arbeider PSC 149.01
• Arbeiders sector PSC 149.01.
• IBO, PFI, FPI-E of IBU in de sector PSC 149.01.
• Werkzoekenden met voorkennis van elektriciteit (die geen ander opleidingstra ject volgen).
• Uitzendkrachten, in het kader van de samenwerking met Travi (tewerkgesteld in een bedrijf PSC 149.01, 

inschrijving via bedrijf PSC 149.01).
• Leerlingen in het kader van Leren en Werken, duaal leren, OAO,… (inschrijving via bedrijf PSC 149.01).
• Leerkrachten/lesgevers uit elektrotechnische richtingen waarvan de school/het centrum EEN individuele. 

overeenkomst (convenant) met Volta vzw heeft afgesloten uit: 
•  2de en 3de graad secundair onderwijs;
• Leren en Werken;
• volwassenenonderwijs;
• opleidingsaanbieders voor werkzoekenden.

Bediende PSC 149.01
• Bediende, tewerkgesteld in een bedrijf PSC 149.01.

Andere PSC 149.01
• Bedrijfsleider, zelfstandige waarvan het bedrijf valt onder het PSC 149.01.
• Leerkrachten/lesgevers uit elektrotechnische richtingen waarvan de school/het centrum GEEN individue-

le overeenkomst (convenant) met Volta vzw heeft afgesloten uit:  
•  2de en 3de graad secundair onderwijs;
• Leren en Werken;
• volwassenenonderwijs;
• opleidingsaanbieders voor werkzoekenden.

Andere niet PSC 149.01
• Alle andere doelgroepen.



Annulatievoorwaarden2

Kosteloos annuleren van een inschrijving gebeurt altijd schriftelijk (via e-mail) en dit ten laatste 2 weken voor de 
start van de opleiding. Het is toegestaan de vrijgekomen plaats te laten innemen door een collega. Ook zo’n ver-
vanging meld je zo snel mogelijk (schriftelijk). Uitzondering hierop is VCA waar ten laatste 10 werkdagen voor de 
opleiding wijzigingen kunnen doorgegeven worden. 

Als de afwezigheid niet uiterlijk 2 weken voor de start van de opleiding werd gemeld, worden annulatiekosten aan-
gerekend per niet of te laat geannuleerde opleidingsdag (voor tarieven: zie volta-org.be – detail van de opleiding).
Enkel bij afwezigheid omwille van ziekte wordt hierop een uitzondering gemaakt. Een kopie van het doktersattest 
dient, ten laatste 7 werkdagen na de eerste dag van de afwezigheid, aan Volta bezorgd te worden. 

Volta behoudt het recht om, bij onvoldoende inschrijvingen, de opleiding te annuleren. In dit geval word je ten 
laatste 10 werkdagen voor de opleiding hierover geïnformeerd. 

1 Bedrijf PSC 149.01: bedrijf dat voor een deel van zijn werknemers (arbeiders) valt onder PSC 149.01. Prefix van het RSZ-nummer 067 of 467.

2 Deze bepalingen zijn niet geldig voor bedrijfsinterne opleidingen. Hier worden de afspraken binnen het reglement voor bedrijfsinterne  

opleidingen toegepast.
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