
 

ELECTRO BRAIN 2020-2021 – ALGEMENE INFORMATIE EN REGLEMENT VAN DE 
PROEF 

1. Algemeen  

Om de verspreiding van het virus Covid-19 te beperken zal de praktische proef voor de editie 2020-2021 niet doorgaan.  

• De proef heeft als doel het testen van de kennis en competenties van de kandidaten op het vlak van: de technologie, de 
reglementering en de methodes van montage en bekabeling. 

• De proef bestaat uit 2 delen: 
• Een theoretische proef via multiple choice  

• De praktische modaliteiten vind je op de website www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/electro-brain. 
• KAZI (optioneel): 

• Kazi ontwierp voor Volta een HR-tool die enerzijds de focus legt op het talent van jongeren en anderzijds bedrijven 
helpt bij het aantrekken én behouden van de juiste talenten. Het invullen van een vragenlijst helpt jong talent om op 
voorhand hun verwachtingen uit te drukken en te bepalen welke (team)rol ze op het lijf geschreven is. Op dezelfde 
manier brengen bedrijven hun aanbod van leerwerkplekken in kaart. Bedrijven en leerlingen bekomen zo waardevolle 
inzichten om gericht met elkaar in dialoog te gaan. 

• De link om de tool in te vullen wordt, vind je op de website https://voltaduaal.kazi.be/. 

2. Privacy 

Volta vzw hecht grote waarde aan privacy en databescherming. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die sinds 24 mei 2016 van kracht is in de Europese Unie. 
 
Gebruik en bewaren van persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens van de kandidaten die deelnemen aan de proeven tijdens het schooljaar 2020-2021 bewaren wij 
gedurende 5 schooljaren (tot 06/2026). Concreet gaat het om de naam, voornaam en geboortedatum. Dit doen we om de 
instroom in de sector PSC 149.01 van de kandidaten die aan de sectorale proef hebben deelgenomen, gedurende deze periode 
te meten.  
 
De persoonsgegevens van de contactpersoon bij de school worden louter bewaard voor communicatiedoeleinden om Electro 
Brain vlot te laten verlopen en om hen te kunnen uitnodigen voor de volgende edities van Electro Brain. Concreet gaat het om 
de naam, voornaam en contactgegevens.  
 
De scores van de kandidaten worden globaal geanalyseerd met als doel de competenties (met hun sterke – en verbeterpunten) 
van de kandidaten in kaart te brengen om zo de kwaliteit van de opleidingen voor jongeren/volwassenen te evalueren en waar 
nodig bij te sturen. 
 
De individuele scores van de kandidaten worden in een gedetailleerd evaluatiedocument verwerkt. Dit document wordt aan de 
school bezorgd die het op haar beurt aan de kandidaat bezorgt. De elektronische versie van het evaluatiedocument bewaart 
Volta tot het volgende schooljaar, met als enige doel een kopie te kunnen bezorgen aan de kandidaat die het origineel 
exemplaar niet meer heeft. Na verwerking van de scores in een globale analyse en het opstellen van een evaluatiedocument, 
worden de individuele scores vernietigd. 
 
Na het invullen van de theoretische proef, krijgen de kandidaten geheel vrijblijvend de mogelijkheid hun e-mailadres op te 
geven. Voor welke doeleinden hun mailadres worden gebruikt, kan de kandidaat raadplegen in het document van de 
theoretische proef zelf. Het e-mailadres zal eveneens 5 schooljaren (tot 06/2026) bewaard worden. 
 
Deelnemen aan de KAZI test is volledig vrijblijvend. De resultaten uit deze test worden door KAZI rechtstreeks naar het 
mailadres, dat de kandidaat ingevuld heeft, gemaild. 
 
 
De kandidaten en de contactpersonen bij de scholen hebben het recht om inzage te vragen in hun eigen persoonsgegevens. Ze 
kunnen hun eigen persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren of wissen door contact op te nemen via 
privacy@volta.be. 
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