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Het aanbod van Volta

Volta biedt scholen en oplei-
dingscentra:

 ■ Ondersteuning bij het 
organiseren van duaal leren 
en leren en werken.

 ■ Opleiding en advies voor 
leerkrachten en lesgevers.

 ■ Lesmateriaal en educatieve 
tools.

 ■ Campagnes en 
promotiemateriaal voor meer 
instroom in elektrotechnische 
richtingen.

 ■ Electro Brain, dé sectorproef 
voor laatstejaars en cursisten 
elektriciteit.

 ■ Alle informatie over de sector 
van de elektrotechniek.

Extra ondersteuningsaanbod 
voor scholen met een 
convenant

Maar Volta wil meer bieden dan 
een algemeen aanbod. Door 
convenanten af te sluiten willen 
we structureel samenwerken 
met elke school of opleidings-
centrum dat (elektro)technische 
opleidingen aanbiedt.

Zo’n convenant is een spe-
cifieke overeenkomst tussen 
jouw onderwijsinstelling en 
Volta waarin de invulling van 
de samenwerking concreet 
vastgelegd wordt.  

Voor scholen en centra met 
een convenant heeft Volta een 
specifiek ondersteuningsaan-
bod in petto. In ruil staat de 
school open om bijvoorbeeld 
gezamenlijke evenementen 
met Volta te organiseren, waar 
mogelijk mee te werken aan 
train-the-trainer programma’s, 
enz.

Samen 
sterk!
Met een CONVENANT 
tussen jouw school of 
opleidingscentrum en Volta

De sector is continu op zoek naar goed 
opgeleide elektrotechnici. Daarom wil 
Volta scholen en opleidingscentra on-
dersteunen. Secundaire scholen, vol-
wassenenonderwijs, de aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen … vormen 
als het ware onze preferred partners. 

EEN GREEP UIT HET SPECIFIEKE 
AANBOD VOOR SCHOLEN EN 
CENTRA MET EEN CONVENANT:

 ■ Volta helpt je met je zoektocht naar 
stageplaatsen bij bedrijven.

 ■ Volta helpt je bedrijven zoeken voor 
duaal en werkplekleren.

 ■ Leerlingen uit het vijfde jaar 
secundair onderwijs krijgen 
gratis een leuke Volta-werkpolo 
‘Elektricien, da’s denken én doen!’. 
Zo kunnen ze tonen dat ze terecht 
fier zijn op hun opleiding.

 ■ Je school krijgt een spandoek 
‘Elektricien worden? Hier brandt 
de lamp!’: extra publiciteit voor je 
opleiding tijdens opendeurdagen,  
evenementen …!

 ■ Je kan de Stroomkring XL 
uitlenen, een doe-activiteit die 
veel nieuwsgierigen trekt tijdens 
opendeurdagen.

 ■ Je kan gratis didactisch materiaal 
uitlenen, zoals foutzoeken-in-a-box 
waarbij leerlingen leren foutzoeken 
in een elektrische kring. 

 ■ Leerkrachten kunnen deelnemen 
aan allerlei boeiende praktijkdagen.

 ■ Volta helpt je bij de organisatie van 
bedrijfs- en werfbezoeken.

 ■ De technische adviesdienst van 
Volta geeft antwoord op al je 
technische vragen.

 ■ Leerkrachten mogen gratis of aan 
een voordeeltarief deelnemen aan 
de meeste Volta-opleidingen.

 ■ Je kan gratis de veiligheidsgids 
Safety First! bestellen voor je 
leerlingen of cursisten. 

 ■ …



Jouw regionale adviseur  
komt op bezoek

De regionale adviseurs van Volta zijn jouw persoonlijk 
aanspreekpunt. Tijdens een bezoek aan je school of 
opleidingscentrum luistert je regionaal adviseur naar 
hoe we jullie kunnen ondersteunen en verduidelijkt hij 
of zij de noden van de sector. Uit deze dialoog halen 
we inspiratie om onze acties en initiatieven optimaal af 
te stemmen op jouw werkelijke noden. 

Nog geen convenant met Volta? Neem dan NU 
contact op met jouw regionaal adviseur om dit 
te bespreken. Je vindt de contactgegevens op 
pag. 27.

Ook met centra die 
werkzoekendenopleidingen organiseren, 
werkt Volta graag samen!

Heeft jouw centrum in haar aanbod een elektro-
technische opleiding voor werkzoekenden? 
Dan wil Volta ook graag met jou samenwerken. 

Wat win jij bij zo’n samenwerkingsovereenkomst? 

Volta geeft je graag ondersteuning bij het ontwik-
kelen en up-to-date houden van cursusmateriaal. 
Daarnaast bieden we opleidingen aan voor 
instructeurs en reiken we studie- en didactisch 
materiaal aan.

Kers op de taart: als je een 
samenwerkingsovereenkomst afsluit, kan je 
rekenen op een financiële tegemoetkoming van € 
1.500 of € 3.000 per werkzoekende die instroomt 
in de sector. Opgelet, dit geldt niet voor VDAB-
centra. De gedetailleerde voorwaarden vind je op  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/samenwerken-met-volta/
werkzoekendenopleidingen.

Wil je meer weten? Contacteer je regionaal 
adviseur.

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; 

(3) een piekfijne uitbetaling van de aanvul-
lende vergoedingen.

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

I N

D I V I D U E L E

C
O

N V E N A N

T
Je merkt het: een convenant geeft 
dus heel wat voordelen voor jouw 
school of centrum. In deze brochu-
re kan je het specifieke aanbod 
voor scholen en centra met een 
convenant herkennen aan dit logo: 
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Duaal leren en leren en werken nemen een steeds belangrijkere plaats in 
naast het voltijds leren. De sterke combinatie van leren op de werkplek en 
leren op school werkt voor veel jongeren motiverend en zorgt voor relevante 
werkervaring nog vooraleer jongeren de stap naar de arbeidsmarkt zetten. 
Volta biedt graag ondersteuning aan scholen en opleidingscentra die (meer) 
willen inzetten op deze toekomstgerichte vormen van leren.

1
Ondersteuning bij het 
organiseren van duaal 
leren of leren en werken

Duaal leren. Ondersteuning aan 
(startende) scholen of centra

Voor scholen of centra die willen starten met duaal 
leren of leren en werken is het niet altijd makkelijk om 
door de bomen het bos te zien. Daarom informeert 
Volta scholen en centra over:

 ■ Welke mogelijke overeenkomsten er bestaan.
 ■ Welke erkenningsaanvragen er bestaan in het kader 

van OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding) en 
stage-overeenkomsten. *

 ■ Wat de gangbare vergoedingen zijn.
 ■ Welke incentives er voor de bedrijven zijn. 

(mentorkorting, start- en stagebonus, 
opleidingspremie -26 jarigen, de Volta premie …)

 ■ Welke trajecten haalbaar zijn.
 ■ Op welke ondersteuning je kan rekenen.
 ■ …

*  Een Overeenkomst Alternerende Opleiding is een overeenkomst tussen drie 
partijen: de leerling, de erkende onderneming en de school of het centrum. 
In deze overeenkomst worden zowel het lesgedeelte als het werkgedeelte 
besproken.

Onze regionale adviseurs helpen jouw school graag 
verder met info op maat.

Specifiek voor duaal leren secundair onderwijs 
kan je terecht bij Mark Vanden Eede, adviseur 
duaal leren bij Volta.  
Bel 0468 14 46 20 (woensdag en vrijdagnamiddag) 
of mail duaalleren@volta-org.be
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Hulp bij het zoeken  
van bedrijven

Jouw regionaal adviseur helpt bij de zoektocht naar 
geïnteresseerde bedrijven. Een werkplek die veel 
leerkansen biedt, is immers cruciaal voor de opleiding 
van de jongeren. 

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 
voor werkplekleren. Je wordt op de hoogte gebracht 
als er geïnteresseerde bedrijven zijn.

Opleiding voor mentoren

Op de werkvloer wordt elke jongere begeleid en op-
geleid door een mentor van het leerbedrijf. Volta vindt 
het belangrijk dat deze mentor zelf ook een goede 
ondersteuning krijgt. 

Sinds september 2019 moeten mentoren verplicht 
een mentoropleiding volgen binnen de zes maanden. 
Zo niet, dan vervalt de erkenning van de mentor. 

Volta organiseert een erkende mentoropleiding van 
slechts twee dagen. Volgende thema’s komen onder 
andere aan bod: hoe begeleid en evalueer je de 
jongere, hoe geef je gerichte feedback, hoe ga je om 
met generatieverschillen, …

mailto:thomas.aelbrecht@volta-org.be


Arbeidsrijpheidstest voor 
jongeren

Samen met KU Leuven ontwikkelde Volta een test 
waarmee de arbeidsrijpheid van jongeren aan de hand 
van negen aspecten in kaart wordt gebracht. Zo kun-
nen school en bedrijf in één oogopslag de attitude van 
de jongere inschatten. Door deze tool gedurende het 
schooljaar 3 keer in te vullen wordt tevens de evolutie 
van de jongere doorheen zijn traject in beeld gebracht.

Logboek

Volta ontwikkelde een logboek waarmee op een een-
voudige manier kan opgevolgd worden wat de leerling 
bijgeleerd heeft tijdens de opleiding op de werkvloer 
en welke competenties extra aandacht verdienen. Het 
logboek bevat ook een zelfevaluatie, evaluatie van de 
mentor, evolutie op de werkvloer, ... Het is bovendien 
een actief communicatiemiddel tussen de mentor, de 
vakleraar en de leerling. 

De beoordelingsschema’s in het logboek kunnen 
ingezet worden bij de feedbackgesprekken tussen 
de jongere en het bedrijf. Ook de school kan hiervan 
gebruik maken.

Het logboek maakt deel uit van het startpakket dat 
Volta voor elke jongere voorziet.

Nog meer materiaal

Volta biedt nog heel wat 
ander ondersteunend 
materiaal aan zoals:

 ■ Een activiteitenlijst 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.

 ■ Tips & Tricks voor een 
goede OAO.

 ■ Matchingstool Kazi. 

Ondersteuning bij het organiseren van duaal leren of leren en werken1

 
 
 
 
 

 

 

 

Stappenplan bij preventiebeleid werkplekleren 
 

 

 

Wie doet wat in dit proces?  

Preventieadviseur    Opstellen van werkpostfiche en informeren van de werknemers 

Werkgever (Directeur)   Eindverantwoordelijke in geval van een ongeval 

Werknemer (student)    Respecteren van preventiemaatregelen en werkpostfiche  

Onderwijsinstelling    Informatie-uitwisseling over reeds verworven competenties student met bedrijf 

 

 

Belangrijk hierbij is de schriftelijke informatie-uitwisseling tussen bedrijf en onderwijsinstelling 

 

 

   

Bijhorende preventiemaatregelen  

• Materiele preventiemaatregelen (PBM’S, CBM’S, …) 

• Organisatorische Preventiemaatregelen (opleidingen, procedures, instructies) 

Bescherming van de werknemer: jaarlijkse medische controle, geschiktheid, ... 

Opmaak van de werkpostfiche: stap 1 t.e.m. 4 samenvoegen in dossier  

Omschrijving van de werkpost: type ruimte? Werf? Welke werkzaamheden, … 1 

Inventaris van de omschreven werkpost en opmaak van de risicoanalyse  2 

3 

4 

5 

Risicoanalyse? Preventiebeleid? Keuring? 
Breng je actuele situatie in beeld! 

Aan de keerzijde van deze pagina krijg je een zicht op je eigen preventiebeleid! 
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Je vindt al deze materialen op 
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
samenwerken/secundair-onderwijs/duaal-leren
De startpakketten kan je bestellen op 
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
bestellen

http://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken/secundair-onderwijs/duaal-leren
http://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken/secundair-onderwijs/duaal-leren
http://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/bestellen
http://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/bestellen


DUAAL LEREN
De opleidingen die men binnen duaal leren 
kan volgen, zijn inhoudelijk net dezelfde als de 
voltijdse opleidingen in tso en bso. Ze leiden 
tot hetzelfde diploma en hebben dezelfde 
doorstroommogelijkheden als de voltijdse 
opleidingen. Ook de toelatingsvoorwaarden 
zijn dezelfde als voor de voltijdse opleidingen.

Alleen verwerft men bij duaal leren een groot 
deel van de competenties via het werken in 
een onderneming.

Je kan een duale opleiding volgen in een mid-
delbare school, in een centrum voor deeltijds 
onderwijs of op een SYNTRA-campus indien 
zij de gewenste duale richting aanbieden. 

LEREN EN WERKEN
De opleidingen leren en werken daarentegen 
verschillen inhoudelijk van de voltijdse 
tso- en bso-opleidingen. Ook het diploma 
verschilt. Ze hebben geen toelatingsvoor- 
waarden. 
Men volgt ze in een centrum voor deeltijds 
onderwijs of op een SYNTRA-campus.

Ook bij de opleidingen leren en werken 
verwerft men competenties op de werkvloer.

Zowel bij duaal leren als bij leren en werken verwerven jongeren zowel op 
de werkvloer als op school de vaardigheden die ze nodig hebben om een 
kwalificatie te behalen. Maar beide systemen verschillen, zowel inhoudelijk 
als qua onderwijskwalificaties of de instelling waar je ze kan volgen. 

Duaal leren Leren en werken

Inhoudelijk gelijk aan voltijdse tso- en bso-opleidingen ja neen

Identieke onderwijskwalificaties als in tso en bso ja neen
Dezelfde doorstromingsmogelijkheden als in tso en bso ja neen

Te volgen in deeltijds onderwijs of de leertijd ja ja
Te volgen in elke erkende middelbare school ja neen
Toelatingsvoorwaarden ja neen

Wat is het verschil 
tussen duaal leren 
en leren en werken?

Welke opleidingen duaal leren ondersteunt Volta? 
 ■ Elektrische installaties duaal (3de graad bso)
 ■ 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)
 ■ Technicus Hernieuwbare Energietechnieken 

duaal (Se-n-Se jaar)

 ■ Installateur nutsvoorzieningen duaal (7de jaar 
bso)

 ■ Koelinstallaties duaal (3de graad bso)
 ■ Technicus koelinstallaties duaal (7de jaar bso) 
 ■ Beveiligingstechnicus (Se-n-Se) (nieuw)
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Deze websites bieden heel wat 
informatie rond duaal leren: 

 ■ www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/duaal-leren-leren-en-
werken

 ■ www.duaalleren.vlaanderen.be 
 ■ www.vlaanderen.be/leerlingen-

begeleiden-bij-alternerend-leren
 ■ www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-

secundair-onderwijs-opleiden-op-de-
werkplek

App met alle vragen en 
antwoorden rond duaal leren
Volta ontwikkelde een handige app 
met alle vragen en antwoorden rond 
duaal leren. Deze app is een prima 
instrument om leerlingen of cursisten en hun 
ouders warm te maken voor duaal leren. 

Download de app via duaalbyvolta.be 

TIP:  
Ga ook in gesprek met scholen die reeds 
dezelfde of gelijkaardige trajecten 
aanbieden vooraleer je aan de slag gaat! 

RSZ-korting voor mentoren 
Werkgevers die een ervaren 
werknemer inschakelen als mentor 
om jongeren op te leiden, hebben 
onder bepaalde voorwaarden recht 
op de mentorkorting. Dat is een 
vermindering tot € 800 op de werkge-
versbijdragen die het bedrijf voor de 
mentor moet betalen. 

Meer info: www.vlaanderen.be/
mentorkorting

Opleidingspremie na 
aanwerving 
Bedrijven die investeren in stages/ 
werkplekleren en tijdens de stage 
een extra opleiding voorzien voor de 
cursisten tijdens de werkuren, hebben 
recht op een opleidingspremie indien 
ze na afloop de cursist aanwerven als 
arbeider in hun bedrijf.

Doelgroepvermindering
Werft een bedrijf iemand aan die het 
moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, 
dan komt het in aanmerking voor 
een RSZ-vermindering voor die 
werknemer. Dit geldt o.a. voor laag-
geschoolde jongeren, leerlingen in 
een alternerende opleiding, leerlingen 
uit het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (DBSO) … 

De gedetailleerde voorwaarden 
vind je op www.vlaanderen.be/
doelgroepverminderingen

Stagebonus
Als een werkgever een jongere uit 
een duale of alternerende opleiding 
een vak zowel op school als op de 
werkvloer aanleert, dan kan de werk-
gever onder bepaalde voorwaarden 
een stagebonus krijgen.

Zie www.vlaanderen.be/
stagebonus voor de voorwaarden 
en regelgeving

Opleidingspremie voor 
jongeren -26 jaar
Als werkgever PSC 149.01 kan je een 
beroep doen op een extra premie als 
je jongeren onder 26 jaar binnen je 
bedrijf een extra opleiding laat volgen.

De opleidingspremie is een stimulans 
voor bedrijven met werknemers bin-
nen het PSC 149.01 die een arbeids-
overeenkomst met een jongere onder 
26 jaar hebben afgesloten (voltijds, 
deeltijds, werkplekleren, IBO …). Het 
doel van deze premie is bedrijven te 
ondersteunen in hun opleidings- en 
vormingsbeleid voor jongeren.

Deze opleidingspremie dient voor 
het aanleren van competenties die 
moeilijk in het bedrijf aan te leren zijn 
of opleidingen die noodzakelijk zijn 
voor de jongeren om hun werk uit te 
kunnen voeren.

Voor elke externe/interne opleiding 
die gevolgd wordt, krijgt het bedrijf 
een premie van € 15,50 per gevolgd 
lesuur ter compensatie van de 
niet-gepresteerde uren op de werk-
vloer. De kost van de opleiding(en) 
wordt ook gedekt door Volta. Dit 
samen tot een maximum van € 500 
per jongere.

Info: www.volta-org.be/
nl/werkgevers/opleiding-
competentiebeleid/opleidingen/
opleidingspremie-voor-jongeren

Taalcoaching voor jongeren 
(-26 jaar)
Bedrijven die één of meerdere 
jongeren in dienst hebben die het 
Nederlands maar beperkt onder 
de knie hebben, kunnen een gratis 
taalcoaching aanbieden om zo de 
prestaties op de werkvloer te verbe-
teren door een betere communicatie 
in het Nederlands. De taalcoaching 
voor jongeren (-26 j) wordt in het 
bedrijf georganiseerd.

Kijk voor de voorwaarden op: 
www.volta-org.be/nl/werkgevers/
nieuws/taalcoaching-voor-
jongeren

GOED OM WETEN: financiële voordelen voor bedrijven
Bedrijven die duaal leren en leren en werken ondersteunen, hebben recht op een aantal 
financiële voordelen. Dat is goed om weten, het kan helpen om hen over de streep te trekken.
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Volta biedt scholen en opleidingscentra heel wat opleidingen, workshops ...  
aan, al dan niet in samenwerking met partners. Veel opleidingen zijn gratis of 
aan gereduceerd tarief. Er is ook een aanbod aan e-learning voor leerkrachten 
en instructeurs. Daarnaast gaat Volta graag in dialoog met scholen en centra 
via overlegmomenten en events. Tot slot staan de regionale adviseurs van Volta 
klaar voor advies, het doorgeven van vacatures, enz.

 aOpleidingen

Bijna alle Volta-opleidingen zijn gratis voor leerkrach-
ten of lesgevers van scholen en centra die een conve-
nant met Volta hebben afgesloten. Andere scholen en 
centra bieden we een voordeeltarief. 
Heeft jouw school nog geen convenant afgesloten? 
Contacteer je regionaal adviseur.

Je kan ook op eenvoudige vraag via e-mail alle 
cursusboeken verkrijgen in pdf-formaat (uitgezonderd: 
VCA Basisopleiding, Hoogspanning: veilig werken 
aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie 
en praktijk, Asbest: eenvoudige handelingen voor 
elektrotechnici, Initiatie in mechanische ventilatie). 

Volta-opleidingen

Opleiding 
en advies2
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Volta-workshops en infosessies 

Al onze infosessies zijn gratis voor leerkrachten die 
lesgeven in elektrotechnische richtingen. Workshops 
kosten € 40 per deelnemer.

Volta organiseert nationaal in elke provincie of online 
een aantal infosessies per jaar. 

Raadpleeg de agenda op www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/agenda

VCA train-the-trainer  

I N

D I V I D U E L E

C
O

N V E N A N

T

Sinds januari 2018 worden alle VCA-examens online 
afgenomen. Wil je je leerlingen goed voorbereiden 
op het VCA-examen? En wil je hiervoor extra 
praktische tools? Kom dan naar de VCA train-the-
traineropleiding.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 organiseert Volta 
diverse sessies, verdeeld over de Vlaamse provincies 
en Brussel. Van 8u30 tot 16u45 kan jij als leraar de 
train-the-traineropleiding volgen. Van 17 tot 18 uur 
is er de mogelijkheid om het Basis VCA-examen af te 
leggen.

Je kan inschrijven tot twee weken voor de geplande 
datum via

www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-
en-advies/opleidingen/vca-train-the-trainer

(klik in het blauwe kader op de datum van de sessie)

Meer info? Mail naar info@volta-org.be

Foutzoeken in-a-box  
train-the-trainer  

I N

D I V I D U E L E

C
O

N V E N A N

T

Jouw leerlingen leren foutzoeken in een elektrische 
kring? Dat kan! Scholen en centra die met Volta een 
convenant afsloten, kunnen verschillende modules 
ontlenen waarmee je de meest voorkomende defec-
ten kan simuleren. (zie ook pagina 17)

Vooraleer je de modules kan ontlenen, moet je als 
leraar de gratis train-the-trainer volgen. Zo krijg je de 
methode snel en goed onder de knie.

Inschrijven via www.volta-org.be/nl/lesgevers-leer-
krachten/opleiding-advies/opleidingen/foutzoeken-in-
a-box-train-the-trainer

Inschrijven? Meer info? 
Mail naar info@volta-org.be

Volta biedt opleidingen aan 
over volgende thema’s:

 ■ VCA Basisopleiding 
 ■ AREI - bestaande en nieuwe huishoudelijke 

installaties
 ■ BA4: basisinstructies veiligheid voor 

elektrische installaties - gewaarschuwden
 ■ BA5 elektriciens
 ■ Rolsteiger
 ■ Schaarlift of telescooplift incl. schaarlift 

(ervaren of onervaren)
 ■ Asbest: eenvoudige handelingen voor 

elektrotechnici
 ■ 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 
 ■ Initiatie in mechanische ventilatie
 ■ Duurzame installatietechniek: een 

luchtdichte elektrotechnische installatie 
realiseren

 ■ Kortsluitstroomberekening van elektrische 
LS-installaties

 ■ Laadinfrastructuur - de missing link in 
elektrische mobiliteit

 ■ Hoogspanning: veilig werken aan 
elektrische hoogspanningsinstallaties – 
theorie en praktijk

 ■ Innovatieve technologieën
 ■ Ergonomisch heffen en tillen voor 

elektriciens

Ga voor meer info naar www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/
opleidingen/volta-opleidingen 
of contacteer je regionaal adviseur.

Opleidingen en advies2
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Vakgerichte nascholingen 
Centrum Nascholing Onderwijs

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van Uni-
versiteit Antwerpen verzorgt vak- en schoolgerichte 
nascholingen 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. 

Info: cno.uantwerpen.be

Education Cabinet, een 
didactische hightech schakelkast

Via een didactische schakelkast kan je jouw leerlingen 
ervaring laten opdoen in LIMTEC+ en ANTTEC+. De 
leerlingen kunnen ervaring opdoen in het bouwen en 
testen van een reële toepassing uit de bordenbouw. 
Deze praktijkgerichte werkwijze sluit mooi aan bij de 
leerplandoelstellingen.

De bedrijven ABB, EPLAN, Festo, Phoenix Contact, 
Rittal en LIMTEC+/ANTTEC+ bundelden hun knowhow 
voor de bouw van deze didactische schakelkast, het 
‘Education Cabinet’.

De schakelkast is voorzien van elektrische, elektroni-
sche en pneumatische componenten, waarmee reële 
toepassingen met elektrische motoren en pneuma-
tische actuatoren aangestuurd kunnen worden. Ze 

heeft een industriële behuizing en is voorzien van een 
handleiding en de nodige schema’s. De kast bevat 
onder meer een PLC, frequentieregelaar en ventiel- 
eiland. Ze bevat vijf basisschakelingen.

Er is eveneens een extra module voorzien voor de 
bediening en visualisatie. Dankzij deze uitbreiding kan 
de Education Cabinet volledig autonoom functioneren 
en komt de bediening van de kast overeen met die van 
industriële installaties in de bedrijfswereld.

Het elektrische dossier is ontworpen in het enginee-
ringplatform EPLAN P8 versie 2.3 en is beschikbaar 
in 3D. 

Docenten kunnen een basisopleiding en een 
voortgezette opleiding volgen om vertrouwd te 
raken met de richtlijnen en normen voor de bouw 
van een schakelkast en met de technologieën die in 
de Education Cabinet gebruikt worden. Deze wordt 
georganiseerd door LIMTEC+/ANTTEC+, op vraag van 
het Bordenbouw Consortium.

Door de snelle wijziging van de hardware en soft-
warecomponenten is het zelfbouwpakket niet meer 
verkrijgbaar. Je kan echter gebruik maken van de 
schakelkasten die bij LIMTEC+ en ANTTEC+ aanwezig 
zijn of je kan deze schakelkasten voor een periode 
uitlenen.

Voor technische documentatie over de 
schakelkast of praktische vragen kan je terecht bij 
Limtec+ Genk: 089 69 20 30 - info@limtec.be 
Anttec+ Berchem: 03 369 14 20 - info@anttec.be
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 aOnline learning voor  
leerkrachten en instructeurs

Volta e-learning platform

Ook Volta gaat voor e-learning! 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 … 

Het huidige aanbod e-learning modules:
 ■ Laadinfrastructuur
 ■ Netsystemen
 ■ Dali Advanced
 ■ Residentiële elektriciteit – basiskennis
 ■ Bluetooth Advanced 

Info op www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/opleiding-advies/online-leren/
volta-e-learning-platform

Online leeromgeving 
‘Hersteller witgoed’

Met een aantal Europese partners werkte Volta aan CIR-
ECO, een online leeromgeving voor het profiel ‘Hersteller 
witgoed’. De opleiding vertrekt vanuit het oogpunt 
van de circulaire economie. Ze is opgebouwd uit zes 
units en in elke module worden zowel theoretische 
inhoud als praktijkoefeningen geïntegreerd. Ook zijn er 
zelfevaluatievragen beschikbaar. De units gaan in op 
componentenkennis, het herstellen van toestellen en het 
recycleren van materiaal. Iedereen heeft gratis toegang 
tot de online leeromgeving en leerkrachten of lesgevers 
kunnen aan de slag met het didactische materiaal. 

Je vindt CIR-ECO via cireco.ffeuskadi.net/nl/haus
Info op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleiding-en-advies/online-leren/cir-eco
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E-modules coaching 

Volta ontwikkelde boeiende e-modules rond coaching 
met online tips, informatie en advies. De modules bie-
den inspiratie aan lesgevers voor het coachen van en 
communiceren met jongeren en cursisten. Ze kunnen 
vrij worden geraadpleegd. 

Volgende modules zijn beschikbaar:
 ■ Motiveren.
 ■ Anderen opleiden en begeleiden.
 ■ Kweken van de juiste arbeidsattitudes.
 ■ Vertrouwensrelatie opbouwen.
 ■ Richting geven en resultaatgericht zijn.

Info: www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleiding-en-advies/online-leren/e-modules-
coaching of contacteer je regionaal adviseur

Digitaal opleidingsaanbod 
VDAB 

VDAB heeft een uitgebreid digitaal aanbod dat ook 
toegankelijk is voor leerkrachten en lesgevers en (in 
een aantal gevallen) leerlingen of cursisten.  

Het aanbod omvat onder andere deze online cursussen:
 ■ Opleidingen onder de vakgebieden ‘Metaal, 

elektriciteit en autotechniek’ of ‘Industriële 
automatisering’. Deze zijn bijzonder relevant.

 ■ Taalopleidingen
 ■ Opleidingen rond basisvaardigheden. 

Elke online cursus bevat theorie, (praktische) oefenin-
gen en zelftests. Je kan er ook enkel de modules uit-
pikken die jou interesseren. Bij de meeste cursussen 
wordt online coaching voorzien.

Om deel te nemen, hoef je doorgaans enkel een 
(gratis) ‘Mijn loopbaan-account’ te hebben. 

www.vdab.be/online-opleidingen

Daarnaast biedt VDAB ook thematische webinars aan 
op geplande momenten rond de thema’s ‘Werk’ en 
‘Solliciteren’. Ook reeds afgelopen webinars zijn online 
nog beschikbaar.  

www.vdab.be/webinars  

Tot slot zijn er ook korte online praktijkgerichte work-
shops rond communiceren, digitale vaardigheden, 
solliciteren ... De enige deelnemingsvoorwaarde: je 
moet minstens 18 jaar zijn.

www.vdab.be/onlineleren

De technische bibliotheek  
van Volta

De technische bibliotheek van Volta is online te 
raadplegen. Je vindt er artikels en publicaties over de 
nieuwigheden in de sector (bv. led, AREI, Synergrid …). 
De meeste artikels zijn vrij te consulteren. Zeker een 
bezoekje waard! 

www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleiding-advies/online-leren/technische-
bibliotheek 

E-learning intelligente 
lichtregelsystemen

De informatieve website IntelLicht (de verzamelnaam 
voor intelligente lichtregelsystemen) bundelt basisin-
formatie over de meest gebruikte lichtregelsystemen 
en biedt diverse e-learning modules rond dit thema 
aan.

De website is een project van Groen Licht Vlaanderen, 
in samenwerking met Volta, KU Leuven en WTCB.

www.volta-org.be/nl/werkgevers/technologie-
reglementering/projecten/intelligente-
lichtregelsystemen
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 aAdvies en dialoog

Het Flanders E-Consortium

De sector organiseert sinds dit jaar één online Flan-
ders E-consortium voor Vlaanderen in het voorjaar 
en één overlegmoment per provincie in het najaar. 
Tijdens deze dialoogmomenten steken experten de 
koppen bij elkaar om onderwijs en industrie dichter bij 
elkaar te brengen en samenwerkingen op te starten. 
Kortom: alle neuzen in dezelfde richting voor een 
versterkte sector.

Scholen, bedrijven, fabrikanten, VDAB, SYNTRA, 
opleidingscentra ... : iedereen is welkom!

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

Wil je graag bepaalde onderwerpen op de agenda 
zetten? Laat het dan zeker weten aan je regionaal 
adviseur!

Info, inschrijven en data op  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleiding-advies/advies-en-dialoog/flanders-e-
consortium

Technologisch advies  

I N

D I V I D U E L E

C
O

N V E N A N

T

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.

 E-mail naar tad@volta-org.be 

Hulp bij het zoeken van 
bedrijven voor jouw jobevent

Volta helpt je in de zoektocht naar bedrijven voor 
jobevents. Onze adviseurs hebben een uitgebreid 
contactennetwerk en kunnen jouw uitnodiging bezorgen 
aan potentieel geïnteresseerde bedrijven.

Info: contacteer je regionaal adviseur

Volta staat klaar om jou op verschillende vlakken te adviseren. Maar we willen ook in 
dialoog gaan. Hiervoor organiseren we overlegmomenten en events.

mailto:tad@volta-org.be


Campusacties

Om jongeren uit de derde graad maximaal voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt wil Volta hen informeren 
over de waaier aan beroepsmogelijkheden binnen de 
sector in eigen regio.  
De Campusacties worden online georganiseerd per 
regio voor jongeren uit richtingen van de clusters 
elektriciteit-mechanica & koeling en warmte.

De Campusacties bieden de sector tevens de moge-
lijkheid zich rechtstreeks te richten tot toekomstige 
werknemers. Bedrijven met vacatures en/of stage-
plaatsen zullen eveneens uitgenodigd worden zodat 
een rechtstreeks contact met de leerlingen mogelijk 
is.

De Campusacties worden per provincie in het najaar 
2021 georganiseerd in de week van 18 tot 22 oktober.  
Hou zeker de website en je mailbox in de gaten zodat 
je met je leerlingen kan deelnemen aan deze digitale 
halve dag vol workshops, speeddating met werkge-
vers en een vleugje humor. 

Meer info en inschrijvingen: 
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
agenda/campusacties

Advies op maat bij specifieke 
onderwijsproblematieken

Kamp je in je school of centrum met een bepaalde 
problematiek, bijvoorbeeld rond omgaan met diver-
siteit, gedrag op het werk, geringe kennis van de Ne-
derlandse taal, ondersteuning bij het werkplekleren ...? 
Volta helpt je graag op weg.

Contacteer dennis.somers@volta-org.be
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 a Lesmateriaal
Demo-box verlichting

Met de demo-box kan je de basisconcepten van led-
verlichting demonstreren. De box bevat verschillende 
experimenten die klassikaal of individueel kunnen 
worden uitgevoerd.

Hij is geschikt voor gebruik in onder andere de lessen 
elektriciteit in de 3de graad tso en bso. 

Dit kan je doen met de demo-box:
 ■ 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 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 regeling ligt en 
natuurlijker aanvoelt dan de lineaire.

Het pakket bestaat uit drie delen:
 ■ De onderdelen om de hardware te bouwen;
 ■ De brochure met uitleg en experimenten;
 ■ Een meer diepgaande brochure met theoretische 

achtergrond.
De demo-box kost € 544,50 incl. btw,  
maar scholen met een convenant betalen slechts  
€ 229,90 incl. btw.

Je bestelt de box via www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/bestellen
Hij wordt geleverd na betaling van de factuur.

Safety First! 
gids voor meer veiligheid

Wij gaan voor veiligheid! Een handig en to-the-point 
hulpmiddel voor de lessen over veiligheid zijn de 
fiches in de praktische gids Safety First!

Deze brochure werd gerealiseerd i.s.m. enkele part-
ners en de FOD WASO.

Je kan de brochure gratis downloaden op  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
lesmateriaal-tools/lesmateriaal/safety-first

Scholen en centra met convenant kunnen gratis tot 
30 stuks van de gids bestellen.

Wil je meer dan 30 exemplaren of heb je geen conve-
nant met Volta afgesloten? Dan betaal je € 10,60 incl. 
btw per exemplaar + € 6,95 verzendkosten.

Je kan de gids bestellen via www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/bestellen

Lesmateriaal en 
educatieve tools voor 
leerlingen en cursisten

3
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Foutzoeken-in-a-box 
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Via de modules foutzoeken-in-a-box kunnen 
leerlingen leren foutzoeken in een elektrische kring. 
Leerkrachten kunnen de modules ontlenen nadat ze 
de gratis train-the-trainer volgden om met de box te 
leren werken. (zie pagina 10)

De modules kunnen uitgeleend worden door leer-
krachten van de derde graad van scholen of centra die 
een convenant hebben met Volta. 

Er zijn twee formules mogelijk:

1.  Gebruik van de modules ter plaatse bij Volta 
in Neder-over-Heembeek:

 ■ De school of het centrum betaalt een waarborg 
van € 250.

 ■ De modules zijn beschikbaar van 10u tot 14u30.

2. Ontlening van de modules voor gebruik op 
school/in het opleidingscentrum

 ■ De school of het centrum betaalt een waarborg 
van € 250.

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

Info en voorwaarden: info@volta-org.be

Lespakket aarding

Waarom aarden? 
Dankzij ons 
lespakket leer je de 
cruciale begrippen 
kennen: aardingslus, 
isolatieweerstand, 
aardingsweerstand, 
differentieelschake-
laar, equipotentiaal-
verbinding, ...

De vernieuwde versie van dit lespakket en de 
lesvoorbereiding kan je downloaden op  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
lesmateriaal-tools/lesmateriaal/lespakket-aarding

Beeldwoordenboek

Ook de elektrotechnische 
sector weerspiegelt onze 
multiculturele samenleving. 
Medewerkers van verschil-
lende nationaliteiten moe-
ten op de werkvloer met 
collega’s en hun werkgever 
kunnen praten.

In je eigen taal het juiste 
woord voor het gepaste 
gereedschap onthouden, 
is soms al moeilijk genoeg. 
Stel je voor hoe het er bij 
een opleiding of op de 
werkvloer aan toegaat wan-
neer er woorden, namen 
en handelingen worden 
gebruikt in een taal die niet 
de jouwe is. 

Om de communicatie op de werkvloer te verbeteren 
en zo de veiligheid en efficiëntie te verhogen, heeft 
Volta een ‘Beeldwoordenboek’ ontworpen voor de 
elektrotechnische sector. Het ‘Beeldwoordenboek’ 
bestaat uit foto’s van de meest gebruikte gereed-
schappen en materialen. Bij elke foto vind je het woord 
in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels.

Het boek 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.

Je kan het boek gratis downloaden op  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
lesmateriaal-tools/lesmateriaal/
beeldwoordenboek

Gedrukte exemplaren bestellen kan ook. 

Scholen en centra met convenant kunnen tot 30 
exemplaren gratis bestellen. 

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

Bestellen kan via www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/bestellen

Beroepenfilmpjes

Op www.wattsup.be vind je tientallen leuke én informa-
tieve beroepenfilmpjes. Ze geven een duidelijk beeld 
van de waaier aan jobs in de sector. Laat ze zien op je 
opendeurdag en toon jongeren de vele toekomstkan-
sen na een elektrotechnische studierichting.

Kijk op www.youtube.com/user/WATTsUpVideos/
videos
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Posters domotica  
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Om leerlingen te helpen beter de basisprincipes van 
domotica te begrijpen, heeft Volta een poster ontwik-
keld waarop, naast de hoofdlijnen van de structuur, 
ook de verschillende communicatieprotocollen tussen 
de elementen van een installatie zijn afgebeeld.

Elke school met een convenant kan jaarlijks drie gratis 
exemplaren bestellen.

Bestellen kan via www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/bestellen

Poster veiligheid  
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Met deze poster 
van ‘de Gouden 
Acht’ weet je altijd 
in één oogopslag 
welke 8 stappen 
je moet uitvoeren 
om werk aan 
een elektrische 
installatie buiten 
spanning uit te 
voeren. Overzich-
telijk, handig én 
veilig.

Elke school met 
een convenant 
kan jaarlijks drie 
gratis exemplaren 
bestellen.

Bestellen kan via www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/bestellen

Technologische informatiefiches 
met basisprincipes elektriciteit

In een reeks beknopte en overzichtelijke informatie-
fiches worden een aantal basisprincipes eenvoudig 
en overzichtelijk uitgelegd, van de wet van Ohm tot de 
correcte manier om weerstand te meten. 

De fiches zijn een prima ondersteuning van de 
theoretische technische kennis van leerlingen of cur-
sisten. Ze zijn in het bijzonder handig voor mentoren 
in bedrijven die duale leerlingen of leerling-stagiairs 
begeleiden op de werkvloer. De fiches zijn tweetalig 
en kunnen dus ook gebruikt worden tijdens taallessen.

Volgende fiches zijn beschikbaar:
 ■ Aarding uitmeten en controle werking differentieel
 ■ De draaiveldmeter
 ■ De spanningsmeting
 ■ De stroommeting
 ■ De weerstandsmeting
 ■ Differentieelschakelaar, differentieelautomaat, 

smeltveiligheden en automaten
 ■ 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

Je kan de fiches downloaden op  
www.volta-org.be/nl/werkgevers/hr-
ondersteuning-tools/onthaal-en-begeleiding/
technologische-informatiefiches 

Watt’s Up website, magazine en 
social media accounts

De instroomcampagne wattsup.be wil jongeren met 
een passie voor elektrotechniek warm maken voor 
en informeren over de beroepen en opleidingen in 
de sector. Werk je dit schooljaar aan een interessant 
project waarmee je wil uitpakken? Geef dit zeker door 
aan je regionaal adviseur. 

Het magazine wordt tweemaal per jaar gratis 
verspreid in alle scholen en opleidingscentra 
met een elektrotechnische richting. Er is een 
exemplaar voorzien voor elke leerling uit de 2de 
en 3de graad voltijds onderwijs of voor elke 
cursist in de opleiding. 
Nog nooit het magazine gekregen?  
www.wattsup.be/nl/magazine
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 a Educatieve tools en vormingen
Softskillmeter

De HR-tool Kazi is ontworpen op vraag van Volta 
en helpt enerzijds bedrijven bij het aantrekken én 
behouden van de juiste talenten. Anderzijds legt hij 
de focus op het talent van jongeren. Door het invullen 
van een vragenlijst, wordt een profiel bepaald met 
werkwaarden en teamrollen.

De tool laat toe om de wederzijdse verwachtingen van 
bedrijven en jongeren vooraf 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 resultaat 
wordt toegevoegd aan hun portfolio en is een mooi 
instrument met waardevolle informatie voor hun 
intrede op de arbeidsmarkt.

Check volta.kazi.be, voor jongeren die op zoek 
zijn naar een werkplek of voltaduaal.kazi.be voor 
jongeren die op zoek zijn naar een match met een 
leerwerkplek.

Contacteer je regionaal adviseur voor meer info.

Mini-vormingen PBM’s, LMRA, 
Communiceer duidelijk, de 
Gouden Acht

De mini-vormingen van Volta zijn korte opleidingen 
van een halfuur tot maximaal een uur waarin je 
ervaringen deelt om zo van elkaar te leren. Via 
intervisie, discussie en ervaring leren de deelnemers 
zowel van elkaar als van de aangeboden inhoud. De 
mini-vormingen werden ontwikkeld in het kader van 
een ESF-project.

Elke mini-vorming bestaat uit een draaiboek, achter-
grondinformatie en een korte film die op een ludieke 
manier het thema weergeeft. In de leidraad 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.

Er zijn vier mini-vormingen beschikbaar:
 ■ 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!

Download het materiaal op  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleidingen/mini-vormingen

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

Atelier attitudes

Het atelier attitudes is een actieve werkvorm van 
ongeveer een uur waarbij jongeren in de huid van een 
recruiter kruipen en zo zelf ontdekken wat de attitudes 
van een goede werknemer zijn. Doelstelling is om hen 
kritisch te laten nadenken over hun eigen attitudes op 
de werkvloer. 

Het atelier omvat twee delen:

1. Kruip zelf in de huid van een recruiter. 
2. Hoe arbeidsattitudes versterken.

In het tweede deel worden moeilijke situaties getoond 
in de vorm van “Wat als”-scenario’s. De deelnemers 
verkennen welke attitudes belangrijk zijn in het om-
gaan met deze situaties en krijgen tips om met deze 
situaties om te gaan.

Het pakket bestaat uit:
 ■ Een PowerPointpresentatie als leidraad.
 ■ Een draaiboek (inclusief achtergrondinformatie).
 ■ Extra documenten om tijdens de opleiding te 

gebruiken.
Het atelier werd ontwikkeld door Volta via een subsidie 
van de federale overheid.

Download het materiaal op 
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
tools/hr-tools/atelier-attitudes 

Meer info: contacteer je regionaal adviseur
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Gratis 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. 
Het minimum aantal inschrijvingen per school be-
draagt 8 leerlingen.

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

 ■ Studiegebied mechanica-elektriciteit: elektrische 
installatietechnieken, elektronische installatie-
technieken, 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, koel- 
installaties, koeltechnische installaties.

 ■ DBSO en Syntra-leertijd: alle 
elektriciteitsopleidingen.

 ■ Elektrische installaties duaal. Elektrotechnicus 
duaal, Installateur Gebouwenautomatisering duaal, 
Elektrotechnieken duaal, Podiumtechnieken duaal,  
Technicus Hernieuwbare Energietechnieken duaal, 
Elektromechanische technieken duaal, Installateur 
nutsvoorzieningen duaal, Koelinstallaties duaal, 
Technicus koelinstallaties duaal, Beveiligingstechni-
cus duaal. 

Leerlingen uit doorstroomrichtingen zoals industriële 
wetenschappen, elektriciteit-elektronica en elektro-
mechanica kunnen niet deelnemen.

Ook cursisten uit erkende elektrotechnische 
werkzoekendenopleidingen komen in 
aanmerking.

Info en inschrijven: www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-tools/
educatieve-tools-en-vormingen/vca-examen

Gebruik maken van de 
VDAB infrastructuur voor 
praktijklessen 

VDAB biedt de scholen de mogelijkheid om in haar 
competentiecentra praktijklessen te geven gedurende 
maximaal 10 dagen.

De infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld 
voor leerlingen in hun finaliteitsjaren. Voorwaarde is 
dat de opleiding wordt gegeven door de leerkrachten 
zelf en dat deze vooraf een gratis wegwijssessie 
volgen over de campus, het leeratelier en de arbeids-
middelen.

Het aanbod is niet beperkt tot de eigen provincie. Je 
schrijft je echter altijd in via het RTC van de provincie 
waarin het VDAB-competentiecentrum gelegen is.

Een overzicht van de beschikbare leerateliers 
(en de competentiecentra waar dit atelier wordt 
aangeboden), vind je op de VDAB-website via 
infrastructuuraanbod-onderwijs.vdab.be

Voor elektriciteitsonderwerpen zoek je onder 
bouw-hout of industrie.  

VOOR WERKZOEKENDEN

Ondersteuning IBO’ers 

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

 ■ De meeste Volta opleidingen zijn kosteloos 
voor IBO’ers die aan de slag zijn bij 
bedrijven PSC 149.01.

Info op www.volta-org.be/nl/werkgevers/
opleiding-competentiebeleid/
opleidingen/volta-opleidingen

 ■ Bovendien hebben bedrijven na aanwerving 
van de IBO’er retroactief recht op de 
opleidingspremie voor opleidingen die 
gevolgd zijn tijdens de IBO-periode en 
waarvoor ze de premie reeds hebben 
aangevraagd binnen de 3 maanden na de 
opleiding.

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

 ■ 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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 aCampagnes 

Watt’s Up

De instroomcampag-
ne www.wattsup.be 
wil jongeren met een 
passie voor elektro-
techniek warm maken 
voor en informeren 
over de beroepen en 
opleidingen in de sector.

Op wattsup.be vind je video’s, verhalen en informatie 
rond beroepen en opleidingen, innovatie … Ook op 
de socialmedia-accounts proef je de passie voor 
elektrotechniek. 

En tweemaal per jaar belandt het gedrukte magazine 
Watt’s Up in alle elektrotechnische scholen en oplei-
dingscentra. 

Elektroclub

Met de Elektroclub-cam-
pagne wakkert Volta 
de belangstelling voor 
techniek (en bijhorende 
studierichtingen) aan bij 
kinderen tussen 10 en 14 
jaar.

Op www.elektroclub.be ontdekken ze spelletjes, 
proefjes, verhalen, video’s … over de basisprincipes 
van elektriciteit en rond beroepen en studierichtingen. 
Ook de socialmedia-accounts wakkeren hun interes-
ses aan.

Je kan er ook het gratis Shock-escaperoomboek 
bestellen: een speelse ontdekking van de wereld van 
techniek en elektriciteit. 

Volta investeert in diverse campagnes om de instroom in de elektrotechnische sector te bevorde-
ren. De campagne Watt’s Up mikt op alle jonge elektrotechnici in opleiding, terwijl Elektroclub de 
10-14 jarigen als doelgroep heeft.

Campagnes en 
promotiemateriaal 
voor meer instroom in 
elektrotechnische richtingen

4
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 aPromotiemateriaal  
elektrotechnische opleidingen  

Polo’s  
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Volta zet zich in om het 
imago en de beroepsfier-
heid van de elekrotechni-
ci te versterken. Daarom 
verspreiden we leuke 
polo’s voor leerkrachten 
en leerlingen. De 
slogan ‘Elektricien, da’s 
denken én doen!’ springt 
onmiddellijk in het oog 
tijdens praktijklessen, 
opendeurdagen en 
externe activiteiten.

Wil jij ook zo’n polo? Ze zijn er voor scholen en centra 
met een convenant en voor de volgende doelgroepen:

 ■ Leerkrachten en vijfdejaarsleerlingen voltijds 
onderwijs en duaal leren

 ■ Lesgevers en leerlingen in elektrotechnische 
opleidingen in centra deeltijds onderwijs

 ■ Lesgevers en leerlingen in elektrotechnische 
opleidingen binnen Syntra-leertijd.

Bestellen kan tot 30 oktober 2021 door de juiste 
maten en de aantallen door te geven via  
www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
bestellen

Spandoek  
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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 en heb je vorig schooljaar nog geen spandoek 
ontvangen? Dan kan je bij de start van het schooljaar 
eenmalig gratis een gepersonaliseerd spandoek 
bestellen. 

Bestellen kan via www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/bestellen/spandoek

Stroomkring XL  
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Lachen en leren? Let’s go! Met de larger than life 
Stroomkring XL kunnen jongeren vanaf 10 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? Wanneer je school of centrum een conve-
nant heeft afgesloten, kunnen jullie de 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 het 
materiaal in goede staat wordt teruggebracht.

Geen convenant? Neem dan snel contact op met je 
regionaal adviseur. 

De Stroomkring reserveren doe je eenvoudig 
online via www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/campagnes-en-promotie/
promotiemateriaal/stroomkring-xl

Campagnes en promotie voor meer instroom in elektrotechnische richtingen4
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Elektroclub-deurhangers

Maak mee promotie voor 
Elektroclub en deel de 
speelse deurhangers uit aan 
leerlingen, ouders, vrienden 
en kennissen. Ideaal om te 
gebruiken tijdens opendeur-
dagen.

Op www.elektroclub.be kan 
men het gratis Shock-es-
caperoomboek bestellen: een 
speelse ontdekking van de we-
reld van techniek en elektriciteit. 

Je kan maximaal 20 pakketjes 
(met elk 25 stuks) deurhangers 
bestellen. 

Bestellen via https://www.
volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/bestellen

VOOR WERKZOEKENDEN

Welkomstgeschenk 
instroom werkzoekende

Elke werkzoekende die na het beëindigen 
van zijn/haar erkende elektrotechnische 
opleiding in dienst treedt als arbeider-elek-
tricien in een bedrijf uit onze sector (PSC 
149.01) krijgt als welkomstgeschenk elek-
trisch materiaal en een handboek ‘Safety 
First’. 

De erkende opleidingscentra bezorgen de 
gegevens van de afgestudeerden en Volta 
contacteert de nieuwe instromer om het 
pakket af te geven. 

Meer info: contacteer je regionaal 
adviseur
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 a Evenementen en gastlessen om 
techniek in de kijker te zetten  

STEM Olympiade 

Meedoen aan de STEM Olympiade is technisch talent 
in de kijker zetten! Alle leerlingen van de 1ste graad 
secundair onderwijs en van de 3de graad lager onder-
wijs (Junior STEM Olympiade) 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 
leerlingen 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 
domeinen die te linken zijn met technologie. Uiteraard 
vormen de exacte wetenschappen de basis van de 
technologie. In de vragen wordt gepolst naar het 
technologisch inzicht van de jongeren, meer dan 
naar vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn 
biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, 
informatica, mechanica en technisch tekenen. 

Volta ondersteunt de STEM Olympiade. 

www.technologieolympiade.be/vso/

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

STEM Ondernemers  
voor de Klas

Via het project STEM Ondernemers voor de Klas 
kan jij op jouw school of centrum ondernemers en 
bedrijfsleiders uitnodigen voor een gastles rond 
STEM. Doel is dat de ondernemers en bedrijfsleiders 
de jongeren inspireren met hun expertise, passie en 
energie, met hen in dialoog gaan en hen een positieve 
beeldvorming over een beroep of het onderne-
merschap op zich meegeven. Leerlingen (eerste en 
tweede graad secundair) krijgen daardoor meer zicht 
op de mogelijkheden van wetenschap en techniek en 
een realistischer beeld van het STEM- 
bedrijfsleven. STEM-beroepen zijn immers de beroe-
pen van de toekomst!

Volta ondersteunt dit project zodat ook experten uit 
de elektrotechnische bedrijven tot in de klas komen.

Inschrijven kan tussen 16 december 2021 en 31 
januari 2022 via www.vlajo.org/programmas/stem-
ondernemers-voor-de-klas/stemovk 
De sessies zelf vinden plaats tussen 21 maart en 
13 mei 2022.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

Doe-, studie- en 
beroepskeuzebeurzen 

Op heel wat doe-, studie- en beroepskeuzebeurzen 
kunnen jongeren kennismaken met elektrotechniek. 
Volta is aanwezig op deze beurzen als vertegenwoor-
diger van de sector, met een beursstand waarop alle 
leerlingen en leerkrachten welkom zijn.

Meer info: contacteer je regionaal adviseur

Volta werkt ook samen met andere organisaties om de opleidingen en de sector in de kijker te zetten.

Campagnes en promotie voor meer instroom in elektrotechnische richtingen4
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De ingeschreven kandidaten leggen eerst een online 
theoretische multiplechoicetest af in hun eigen school 
of opleidingscentrum. 

De vragen gaan onder meer over het gebruik van 
kabels en geleiders, het in bedrijf stellen van een elek-
trische installatie, de beschermingsmaatregelen tegen 
overstroom en de algemene voorwaarden waaraan 
een elektrische installatie moet voldoen.

De praktische proef wordt nationaal georganiseerd in 
elke provincie en afgelegd bij onze regionale partners. 
De deelnemer heeft ongeveer zes uur de tijd om 
individueel een elektrische installatie te monteren. Hij 
wordt bijgestaan en geëvalueerd door ervaren experts 
uit de sector.

Deelnemen is mogelijk voor jongeren uit het voltijds 
secundair onderwijs (zesdejaars, zevendejaars en 
Se-n-Se), jongeren uit DBSO, duaal leren en Syntra 
Leertijd, werkzoekenden in opleiding, cursisten uit het 
volwassenenonderwijs of iedereen vanaf 18 jaar die 
zijn of haar kennis wil testen.

Data, info en inschrijven: www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/electro-brain

Laatstejaars en cursisten uit 
het volwassenenonderwijs of 
werkzoekenden in een elektrotechnische 
opleiding kunnen hun kennis testen 
via twee Electro Brain-proeven. De 
proeven zijn opgesteld op basis 
van het beroepskwalificatiedossier 
elektrotechnisch installateur en 
elektrotechnicus. Deelnemers krijgen na 
de proef een assessmentdocument met 
een overzicht van hun sterke punten én 
hun werkpunten.

Electro Brain,  
dé sectorproef  5
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De organisatie van Electro 
Brain is dit schooljaar nog 

onzeker wegens de Covid19-
maatregelen.  

Hou zeker de website van 
Volta in de gaten voor meer 

info en eventuele data!
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Beroepscompetentieprofielen

De beroepsprofielen geven een gedetailleerde 
beschrijving van de competenties waarover je moet 
beschikken.

Ze definiëren wat je moet kunnen als elektrotechnisch 
installateur, welke competenties een elektrotechnicus 
moet hebben of wat een onderhoudstechnicus 
precies doet.

De profielen zijn verzameld in een aantal clusters. 

Volta werkte deze beroepscompetentieprofielen uit 
samen met de bedrijven.

Deze beroepscompetentieprofielen zijn beschikbaar:
 ■ Elektrische installatie:

 ■ Technicus IoT
 ■ Specialist hernieuwbare energietechnieken
 ■ Technicus hernieuwbare energietechnieken
 ■ Beveiligingstechnicus
 ■ Technicus industriële elektriciteit
 ■ Elektrotechnicus
 ■ Installateur gebouwenautomatisering
 ■ Elektrotechnisch installateur
 ■ Elektrotechnisch monteur

 ■ Elektromechanica:
 ■ Onderhoudstechnicus
 ■ Elektromecanicien
 ■ Onderhoudsmonteur

 ■ Infrastructuur:
 ■ Installateur nutsvoorzieningen
 ■ Plaatser boven- en ondergrondse leidingen

 ■ Industriële beroepen:
 ■ Meet- en regeltechnicus
 ■ Technieker industriële lijnautomatisatie

 ■ Logistieke beroepen
 ■ Heftruckchauffeur
 ■ Magazijnier

Beroepskwalificaties volgens de 
Vlaamse Kwalificatiestructuur

Wat moet je kennen en kunnen als beginnend elek-
trotechnisch 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 de Vlaamse overheid. De dossiers zijn 
ingeschaald in de Vlaamse Kwalificatiestructuur. 

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

Resultaten van 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 weten-
schappelijk verwerkt en vormgegeven als ‘sectorstu-
dies’. Elk jaar verschijnt ook de sectorfoto die visueel 
weergeeft hoe de elektrotechnische sector eruitziet.

Meer info: www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/sectorinfo/sectorstudies

Alle informatie over 
de sector van de 
elektrotechniek
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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
Vind de meest recente contactgegevens op
www.volta-org.be/nl/contact

Brussel NL, 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

Praktische en  
organisatorische vragen

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

Technologisch advies

tad@volta-org.be

Adviseur duaal leren 
secundair onderwijs

Mark Vanden Eede
M. 0468 14 46 20 (woensdag en vrijdagnamiddag)
duaalleren@volta-org.be

Adviseur werkplekleren

Martine De Groof
M. 0491 56 05 35
martine.degroof@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 vzw
Marlylaan 15/8 Avenue du Marly
Brussel 1120 Bruxelles
BTW BE0457.209.993
RPR Brussel

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

mailto:info@volta-org.be
http://www.volta-org.be

