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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 aanvullende 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 elektrotechnische 
sector. Onze ingrediënten? 
Opleiding en ondersteuning, 
strategisch onderzoek, advies, 
samenwerkingen ...
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Bedrijven uit de sector elektrotech-
niek zijn continu op zoek naar goed 
opgeleide elektrotechnici. En is goede 
elektrotechnici opleiden, nu niet net 
dé ambitie van scholen en oplei-
dingscentra? Daarom wil Volta hen 
ondersteunen, bij het organiseren 
van duaal leren en leren en werken 
bijvoorbeeld.
Door opleiding en advies voor leer-
krachten en lesgevers te voorzien.
Door lesmateriaal en educatieve tools 
aan te bieden, campagnes en pro-
motiemateriaal voor meer instroom 
in elektrotechnische richtingen te 
voorzien en Electro Brain, dé sector-
proef voor laatstejaars en cursisten 
elektriciteit te organiseren.

We willen ook structureel samenwer-
ken met elke school of opleidings-
centrum dat (elektro)technische 
opleidingen aanbiedt. We doen dit 
door convenanten af te sluiten.
Zo’n convenant is een specifieke 
overeenkomst tussen een onderwijs-
instelling en Volta waarin de invulling 
van de samenwerking concreet 
vastgelegd wordt.
Voor scholen en centra met een 
convenant heeft Volta een specifiek 
ondersteuningsaanbod 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, ...

In deze brochure kan je het 
specifieke aanbod voor scholen 
en centra met een convenant 
herkennen aan dit logo:

Nog geen convenant met Volta? 
Neem dan nu contact op met jouw 
regionaal adviseur.

De regionale adviseur, jouw per-
soonlijk aanspreekpunt!
Tijdens een bezoek luistert je 
regionaal adviseur naar hoe we jullie 
kunnen ondersteunen. Uit deze ge-
sprekken halen we inspiratie om onze 
acties en initiatieven optimaal af te 
stemmen op jullie wensen en noden.
Je vindt de contactgegevens op de 
laatste pagina van deze brochure.

Wil je op de hoogte blijven van ons 
opleidingsaanbod, onze activiteiten 
en nieuwe diensten? Lees je graag 
het allerlaatste nieuws uit de 
sector? Schrijf je dan in voor onze 
nieuwsbrief via www.volta-org.be/nl/
partners/inschrijven-nieuwsbrief

Scholen, 
opleidingscentra  
en Volta,  
samen sterk.
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E-LEARNINGMODULES

Een heel 
dankbare tool 
tijdens de 
pandemie
“Via de nieuwsbrief van Volta leerde 
ik de modules kennen. Ik ben zelf 
destijds gestart met de module 
Bluetooth Advanced, maar door 
corona is dat op de achtergrond 
geraakt. Samen met de leerlingen 
doorliep ik achtereenvolgens de 
modules Netsystemen, Laadinfra-
structuur en als laatste Residen- 
tiële elektriciteit – basiskennis. De 
module Laadinfrastructuur nam ik 
eerst zelf door omdat het ook voor 
mij nieuwe materie was. 

De modules zijn heel goed 
opgesteld, bieden een andere 
kijk op alle technische informatie 
en laten de leerlingen kennis-
maken met de laatste nieuwe 
technologie. Het spreekt voor zich 
dat ook de overige twee modules, 
Bluetooth en Dali Advanced, nog op 
het programma staan. Het zal ons 
toelaten ons bestaande en sterk 
verouderde Dali-systeem in het 
auditorium van een gepaste update 
te voorzien.”

“De modules bieden vooral 
een meerwaarde omdat elke 
leerling ze op zijn eigen tempo 
kan doorlopen en het is voor 
hen eens een andere manier van 
lesvolgen. Het beeldmateriaal met 
voorbeelden uit de praktijk is voor 
de leerlingen heel interessant om-
dat het hen op een andere manier 
inzicht geeft in aansluitingen dan 
via hun eigen bord of box waarin ze 
werken. En een extra troef is dat ze 
na het doorlopen van de module 
een samenvattende pdf ontvangen 
zodat ze de opgedane kennis 
kunnen bijhouden en nadien nog 
kunnen consulteren.”

“Volta brengt ons regelmatig op 
de hoogte van nieuwigheden in 
de sector en speelt goed in op 
de feedback die ze krijgen uit het 
werkveld. Ze luisteren naar ons 
en helpen ons, onder meer via de 
ICT-ondersteuning. Misschien zou 
het leuk zijn om op het einde van 
elke module een soort quiz te in-
tegreren zoals de algemene online 
vragenlijst bij Electro Brain. Maar 
voor ons is het duidelijk dat de 
e-learningmodules het onderwijs 
verrijken. Bovendien bleken ze 
een heel dankbare tool tijdens het 
afstandsonderwijs ten gevolge van 
de pandemie.” 

KRIS BARBER, PPWEST VTI OOSTENDE
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Laadinfrastructuur
Meer elektrische wagens betekent meer laadin-
frastructuur voorzien.

Deze opleiding geeft je de nodige kennis om zo’n 
installatie tot een goed einde te brengen.

Residentiële elektriciteit - basiskennis
Je wilt je inzicht in de opbouw van een elektri-
sche stroomkring in een woning aanscherpen? 
Door het volgen van de 3 modules uit deze 
cursus zal je een bewustere selectie kunnen 
maken van kabelsecties, automaten, … voor een 
monofasige huishoudelijke installatie.

Dali Advanced
Steeds meer lichtsturingssystemen moeten 
kunnen samenwerken met beweging en 
daglichtsensoren voor het besparen van extra 
energie en flexibel genoeg zijn om zonder al te 
veel moeite met aanpassingen van de omgeving 
om te gaan. Het Dali protocol heeft ondertussen 
bewezen hiervoor een gebruiksvriendelijke 
oplossing aan te bieden.

Netsystemen
Een netsysteem bepaalt o.a. welke bescher-
mingsmaatregelen tegen onrechtstreekse 
aanraking moeten genomen worden. In deze 
cursus leer je dit herkennen en kom je te weten 
wat verbonden moet zijn met de aarde om aan 
één van de toegelaten varianten te voldoen.

Nieuw! Bluetooth Advanced
Bluetooth is al jaren een veelgebruikte draadloze 
technologie. In tal van apparaten zit de techniek 
al ingebouwd, van telefoons tot lampen en van 
radiatorknoppen tot bewegingssensoren, maar 
bijvoorbeeld ook in muizen, headsets en spea-
kers. Bluetooth Mesh is de eerste grote stap 
richting het echt eenvoudig laten samenwerken 
van Bluetooth verlichtingstoestellen.

Deze e-learning geeft je inzicht over hoe een 
Bluetooth Mesh netwerk er kan uitzien en uit 
welke bouwstenen deze bestaat.

Studeren waar je wil, wanneer je wil 
en op je eigen tempo? Het kan nu 
ook via Volta 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 enige dat je nodig hebt is 
een computer en een stabiele 
internetverbinding.

De volledige opleidingsfiches van 
alle cursussen en hoe je je kan 
registreren vind je op onze website.

 � www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/opleiding-advies/
online-leren/volta-e-learning-
platform
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“Goede aanvullende 
tool op voorwaarde 

dat alle partijen er vol-
doende tijd in steken.”

“Wij gebruiken de tool 
zowel in het vierde, vijfde, 
zesde als in het zevende jaar. 
Het biedt een kijk op het al dan 
niet rijp zijn om over te gaan 
naar een volgend jaar en ook de 
evolutie van de leerling over de 
verschillende jaren is interessant 
om volgen. Je merkt bij leerlin-
gen in een zevende jaar dat het 
resultaat vaak heel positief is, die 
zijn dan ook een pak matuurder.”

“Iedereen vult de tool gedurende het 
jaar drie keer in, maar voor het bedrijf waar 
de jongere wordt tewerkgesteld is dat bij 
aanvang uiteraard moeilijk. Hetzelfde geldt 
voor de leerling van wie verwacht wordt dat 
hij of zij een eerlijke zelfevaluatie kan maken. 
En voor de school komt die taak vaak in 
handen van de praktijkleerkracht met wie 
de leerling het vaakst samenwerkt. In de 
richting elektriciteit gebeurt dat bij ons heel 
nauwkeurig, maar in andere richtingen waar 
we dat ook al eens durven inzetten, merk ik 

dat er soms te mild opgetreden wordt. En 
dan schiet het zijn doel voorbij.”

“Peilen naar de arbeidsrijpheid van 
jongeren is zeker noodzakelijk en alle 

hulpmiddelen daarbij zijn welkom. Deze tool 
is een handige aanvulling voor leerlingen 
die stage lopen of in een traject duaal leren 
zitten. Op voorwaarde dat er voldoende tijd 
en aandacht aan wordt besteed. Het heeft 
immers belangrijke implicaties. Misschien 
kan het helpen om dit te integreren in het 
lessenpakket, bijvoorbeeld in PAV (Project 
Algemene Vakken). Het gaat immers om 
zelfsturing, interactie en zelfbeeld. Daar valt 
tijdens de lessen heel veel mee te doen. En 
als je er meer tijd aan besteedt, wordt het 
automatisch ook serieuzer genomen.”

“Het is de adjunct-directeur van ons 
BSO die ons op de hoogte bracht van 

het bestaan van deze tool. Zij werkt nauw 
samen met Volta. Wij gebruiken de tool 
intussen heel regelmatig bij het screenen 
van onze leerlingen en dat met wisselend 
succes. Ik heb de indruk dat er soms te licht 
over wordt gegaan en er niet voldoende 
tijd aan wordt besteed door alle partijen. 
Want als je het goed wilt doen, is het best 
tijdrovend.” 

TOOL ARBEIDSRIJPHEID VOOR JONGEREN

In één 
oogopslag 

een idee 
van de 

attitude
BRIGITTE BENNING, KA SCHOTEN

Als hulpmiddel voor de screening van 
jongeren is er de tool arbeidsrijpheid. 
Dit geeft de school en het bedrijf in één 
oogopslag een idee hoe de jongere zich 
profileert qua attitude.
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Zowel de jongere, de mentor als de 
trajectbegeleider vullen deze tool 3 
keer per schooljaar in en brengen zo de 
vordering van de jongere in kaart via het 
spinnenweb.

Je kan de tool hier downloaden.

 � www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/duaal-leren-leren-en-
werken/tool-arbeidsrijpheid-voor-
jongeren

niet aanwezig 0
aanwezig op aansturen van anderen 2

soms aanwezig 4
aanwezig op eigen initiatief 5

niet van toepassing nvt
BM=Beoordelingsmoment BM1 BM2 BM3 BM4

1. Werkhouding
1.1 Houdt de werkplek altijd netjes.
Sorteert afval, ruimt materiaal op, heeft steeds orde op de werkplek.

1.2 Gedraagt zich volwassen in een werksituatie.

1.3 Draagt verzorgde kledij, aangepast aan de schoolcultuur. 

1.4 Heeft respect voor werkmateriaal.

1.5 Geeft niet op voor er een goede oplossing is.

1.6 Kan om met feedback.
Gemiddeld ## ## ## ##

2. Input en Initiatief
2.1 Neemt initiatief.
Ziet problemen en meldt ze. Geeft spontaan aan als een taak klaar is.

2.2 Zoekt bij problemen mee naar oplossingen.

2.3 Voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar werk.
Gemiddeld ## ## ## ##

3. Interactie met anderen
3.1 Werkt in team, zet zich in voor de groep.

3.2 Communiceert goed op de werkvloer.
Is sociaal en communiceert respectvol met collega’s.

 
3.3 Gaat respectvol om met klanten.

3.4 Wisselt mondeling informatie uit met collega's en leidinggevenden. 
Durft vragen te stellen.

3.5 Volgt instructies op van leidinggevenden/mentor

3.6 Verwittigt de juiste persoon bij onvoorziene omstandigheden.
Gemiddeld ## ## ## ##
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Het Volta-aanbod 
voor scholen en 
opleidingscentra
Volta wil sterk inzetten op het ondersteunen van scholen en 
opleidingscentra met een elektrotechnische opleiding. Want we 
delen dezelfde ambitie: kwaliteitsvolle opleidingen die zorgen voor 
goed geschoolde elektrotechnici. We willen daarom leerkrachten 
en lesgevers ondersteunen met opleiding, vorming, en educatieve 
materialen voor leerlingen en cursisten. Zo proberen we deze ambitie 
waar te maken. 

Vragen  
of suggesties?

Contacteer 
je regionaal adviseur! 

 ZIE PAG. 19

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

Alle concrete info over het aanbod vind je op onze site:  www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/samenwerken/secundair-onderwijs/duaal-leren

Klankbordmeetings duaal
Vanaf het voorjaar 2022 organiseren 
we klankbordmeetings per standaard-
traject van een duale opleiding. In deze 
meetings geven we leerkrachten en 
experts vanuit Volta de mogelijkheid 
om samen de opleiding verder vorm te 
geven.  
Wil je graag deelnemen, stuur een 
mailtje naar duaalleren@volta-org.be 
en hou zeker de nieuwsbrief in de gaten 
voor meer info. 

Onze app rond duaal leren
Jongeren en ouders vinden hier een 
antwoord op alle vragen rond duaal 
leren. Ook een prima instrument om 
leerlingen of cursisten en hun ouders of 
begeleiders te informeren over en warm 
te maken voor duaal leren.
Download de app via duaalbyvolta.be 

Starten met duaal leren of leren 
en werken?
Duaal leren in het secundair onderwijs 
organiseren? Dan kan je terecht bij Mark 
Vanden Eede, adviseur duaal leren bij 
Volta. Bel 0468 14 46 20 (op woensdag) 
of mail duaalleren@volta-org.be
Als leerkracht, trajectbegeleider, TA, ... 
kan je bij Mark terecht met al je vragen 
over de erkenning van een leerbedrijf, 

bestaande overeenkomsten in het 
kader van alternerend leren, (OAO - 
Overeenkomst Alternerende Opleiding, 
SAO – Stageovereenkomst Alterneren-
de Opleiding, ... ), de gangbare vergoe-
dingen, de incentives voor bedrijven, de 
opleidingen voor leerkrachten,… 

Hulp bij het zoeken van 
bedrijven
Ben je op zoek naar stageplaatsen of 
bedrijven die bereid zijn om gedurende 
een aantal dagen per maand, per week 
leerlingen én hun leerkracht te begelei-
den op de werkvloer?
Jouw regionaal adviseur helpt je bij 
de zoektocht naar geïnteresseerde 
bedrijven.

Opleiding voor mentoren
Op de werkvloer wordt elke jongere 
begeleid en opgeleid door een mentor 
van het leerbedrijf. Het is belangrijk 
dat deze mentoren in hun taak goed 
ondersteund worden.
Volta organiseert een erkende mentor-
opleiding van twee dagen. Volgende 
thema’s komen onder andere aan bod: 
jongeren begeleiden en evalueren, een 
opleidingsplan maken, feedback geven 
en tussentijds resultaten opvolgen, 
een leerproces bijsturen, zinvolle 

leeractiviteiten inplannen, samenwer-
ken met een opleidingsverstrekker, 
omgaan met generatieverschillen op de 
werkvloer, ... 
Data en locaties vind je op onze site.  
Zie ook pag. 14

Arbeidsrijpheidstest voor 
jongeren
Volta ontwikkelde samen met partners 
een vragenlijst waarmee de arbeids-
rijpheid van jongeren aan de hand van 
negen aspecten in kaart kan worden 
gebracht. School en bedrijf kunnen zo 
in één oogopslag zicht krijgen op de 
startcompetenties op vlak van arbeids-
attitude van de jongere. Door deze test 
tijdens het schooljaar drie keer in te 
vullen wordt de evolutie van de jongere 
en het traject dat hij/zij aflegde, in 
beeld gebracht. Competenties worden 
bespreekbaar en er kunnen concrete 
afspraken gemaakt worden om er 
samen, met alle betrokkenen, verder 
aan te werken. Zie ook pag. 6

Startpakket en logboek
Met ons logboek kan je op een 
eenvoudige manier opvolgen wat de 
leerling bijgeleerd heeft tijdens de 
opleiding op de werkvloer en welke 
competenties extra aandacht verdienen 

8

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
mailto:duaalleren@volta-org.be
http://duaalbyvolta.be
mailto:duaalleren@volta-org.be


op school of op de werkvloer. Het 
logboek vormt op die manier een prima 
communicatiemiddel tussen de mentor, 
de vakleraar en de leerling. In het logboek 
is er ook aandacht voor zelfevaluatie van 
de jongere, evaluatie van de mentor, ... 
Wederzijdse feedback wordt op die 
manier zichtbaar en bespreekbaar.  De 
beoordelingsschema’s kan je gebruiken 
bij de feedbackgesprekken tussen de 
jongere en het bedrijf.
Het logboek maakt deel uit van het 
startpakket dat we voor elke jongere 
voorzien wanneer hij/zij start met een 
duaal leertraject. Het startpakket bestaat 
uit: het logboek, het beeldwoordenboek, 
technologische informatiefiches en de 
Safety First brochure.
Je kan dit starterspakket in het begin van 
het schooljaar bestellen via de website. 

Activiteitenlijsten duaal leren 
Op basis van het beroepskwalificatie-
dossier stelde Volta een activiteitenlijst 
op. Deze lijst kan worden gebruikt door 
school en leerbedrijf om het overzicht 
te behouden van alle activiteiten uit het 
standaardtraject die de leerling moet 
uitvoeren. 

Matchingstool KAZI
Zorgen dat jouw duale jongere in het 
juiste bedrijf terechtkomt dat is de 
doelstelling van Kazi.
Laat je jongeren een korte vragenlijst 
doorlopen om in kaart te brengen welke 
werkwaarden en (team)rollen voor hen 
belangrijk zijn en ga samen met hen op 
zoek naar het bedrijf dat bij hen past.
Spoor ook je duale bedrijven aan om de 

vragenlijst voor bedrijven in te vullen en 
maak zo de perfecte match!
Je kan de tool op onze site terugvinden.

Werken op hoogte 
Wil je je duale leerlingen de nodige 
competenties rond werken op hoogte 
aanleren? Dan kan je via Volta een 
train-the-trainer opleiding volgen rond 
werken op hoogte. Daarna kan je zelf 
aan de slag om je leerlingen de nodige 
competenties aan te leren op school 
of in een VDAB opleidingscentrum. De 
opleidingen werken op hoogte worden 
ingepland in het voorjaar 2022. Neem 
voor meer info contact op met  
duaalleren@volta-org.be of kijk op 
de website: www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/duaal-leren/
werken-op-hoogte

2. Opleiding en advies
We bieden aan scholen en opleidingscentra heel wat opleidingen en workshops aan, al dan 
niet in samenwerking met partners. Veel opleidingen zijn gratis of aan gereduceerd tarief voor 
leerkrachten die lesgeven aan leerlingen in een elektrotechnische richting. Volta heeft ook een 
interessant aanbod met e-learningmodules voor leerkrachten en instructeurs (zie ook pagina 4).
Je vindt alle concrete info over het aanbod op www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/
opleiding-en-advies

OPLEIDINGEN

Volta-opleidingen
Bijna alle Volta-opleidingen zijn gratis 
voor leerkrachten of lesgevers van 
scholen en centra die een convenant 
met Volta hebben afgesloten. Andere 
scholen en centra bieden we een 
voordeeltarief.
Alle concrete info over ons aanbod vind 
je op onze site. Je kan ook je regionaal 
adviseur contacteren.

Volta-workshops en infosessies
Al onze infosessies zijn gratis voor 
leerkrachten die lesgeven in elektro-
technische richtingen. Workshops 
kosten € 40 per deelnemer.
De agenda raadplegen doe je op onze 
site.

VCA train-the-trainer 
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Wil je je leerlingen of cursis-
ten goed voorbereiden op 
het VCA-examen? Kom dan 
naar de VCA train-the-traineropleiding 
en krijg praktische tips om je leerlingen 
voor te bereiden op het VCA-examen. 
We organiseren in de loop van het 
schooljaar verschillende 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 mo-
gelijkheid om het Basis VCA-examen af 
te leggen. Zie ook pag. 18

Foutzoeken in-a-box 
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train-the-trainer
Jouw leerlingen of cursisten 
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 voorko-
mende defecten kan simuleren.
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.

Vakgerichte nascholingen 
Centrum Nascholing Onderwijs
Het Centrum Nascholing Onderwijs 
(CNO) van Universiteit 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 deze opleidingen.

Education Cabinet, een 
didactische hightech schakelkast
Via een didactische schakelkast kan je 
jouw leerlingen ervaring laten opdoen 
in LIMTEC+ en ANTTEC+. Op een heel 
praktijkgerichte manier kunnen leerlin-
gen zo ervaring opdoen in het bouwen 
en testen van een reële toepassing uit 
de bordenbouw.

Alle info over ons aanbod 
vind je terug op onze site.

www.volta-org.be/ 
nl/lesgevers-
leerkrachten
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ONLINE LEARNING VOOR 
LEERKRACHTEN EN 
INSTRUCTEURS

Volta e-learning platform
Ons aanbod e-learning modules 
bestaat zowel uit basisopleidingen als 
opleidingen over nieuwe technieken 
die in de sector belangrijk zijn. Op deze 
manier helpen ze ook leerkrachten om 
degelijke en up-to-date kennis over te 
dragen aan toekomstige elektrotech-
niekers

 ■ Laadinfrastructuur
 ■ Netsystemen
 ■ Dali Advanced
 ■ Residentiële elektriciteit – 

basiskennis
 ■ Bluetooth Advanced

Zie ook pag. 4

Online leeromgeving  
‘Hersteller witgoed’
CIR-ECO, is een online leeromgeving 
voor het profiel ‘Hersteller witgoed’. De 
opleiding vertrekt vanuit het oogpunt 
van de circulaire economie. Ze is opge-
bouwd uit zes units en in elke module 
worden zowel theoretische inhoud als 
praktijkoefeningen geïntegreerd.

Coaching
We ontwikkelden boeiende e-modules 
rond coaching met online tips, informa-
tie en advies. De modules bieden inspi-
ratie bij het coachen en communiceren 
met jongeren en cursisten. Ze kunnen 
vrij worden geraadpleegd.
Volgende modules zijn beschikbaar:

 ■ Motiveren
 ■ Anderen opleiden en begeleiden
 ■ Aanleren  van de juiste 

arbeidsattitudes
 ■ Vertrouwensrelatie opbouwen
 ■ Richting geven en resultaatgericht 

zijn
Meer info kan je terugvinden op onze 
website.
www.volta-org.be/nl/werkgevers/
hr-ondersteuning-tools/onthaal-en-be-
geleiding/coaching

Werken aan arbeidsattitudes 
Wil je een jongere voorbereiden op 
zijn eerste werkervaring dan kunnen 
de filmpjes met tips van Volta bij het 
begeleiden van jongeren ook helpen: 

 ■ Communicatie
 ■ Werkhouding
 ■ Motivatie
 ■ Leertempo
 ■ Aandacht aanleren voor veiligheid 
 ■ ... 

Je vindt alles terug op onze site. 
www.volta-org.be/nl/werkgevers/
hr-ondersteuning-tools/onthaal-en-be-
geleiding/onthaal-van-een-nieu-
we-werknemer/tips-voor

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  online 
cursussen rond 

 ■ relevante opleidingen onder de 
vakgebieden ‘Metaal, elektriciteit 
en autotechniek’ of ‘Industriële 
automatisering’ 

 ■ Taalopleidingen 
 ■ Opleidingen rond basisvaardigheden 

Elke online cursus bevat theorie, (prakti-
sche) oefeningen en zelftests.
Om deel te nemen, hoef je doorgaans 
enkel een (gratis) ‘Mijn loopbaan-ac-
count’ te hebben.
www.vdab.be/online-opleidingen 

De technische bibliotheek van 
Volta
De technische bibliotheek van Volta 
vind je online. Je vindt er artikels en 
publicaties over diverse onderwerpen 
(bv. LED, AREI, Synergrid …).

E-learning intelligente 
lichtregelsystemen
De informatieve website IntelLicht (de 
verzamelnaam voor intelligente lichtre-
gelsystemen) bundelt basisinformatie 
over de meest gebruikte lichtregel-
systemen 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.intellicht.org/ 

ADVIES EN DIALOOG

Het Flanders E-Consortium
Het Flanders E-consortium is een 
provinciaal georganiseerd  dialoog-
moment waar experten de koppen bij 
elkaar steken om onderwijs en industrie 
dichter bij elkaar te brengen en samen-
werkingen op te starten. 
We organiseren dit voorjaar opnieuw in 
elke provincie 1 overlegmoment. 
Scholen, bedrijven, fabrikanten, VDAB, 
SYNTRA, opleidingscentra ... : iedereen 
is welkom!
De resultaten van deze overleg-
momenten worden opgenomen in 
besprekingen met kabinetten, onder-
wijsverstrekkers, sociale partners ...

Technologisch advies 
Je kan bij Volta terecht met al je vragen 
over de reglementering van elektrische 
installaties, elektrisch materiaal, de 
nieuwste ontwikkelingen in de sector, ... 
Onze technologische adviseurs zoeken 
graag naar een antwoord op maat! Je 
kan hen bereiken via tad@volta-org.be 

Hulp bij het zoeken van 
bedrijven voor jouw jobevent
Onze adviseurs hebben een uitgebreid 
netwerk en contacten in veel bedrijven. 
Ben je op zoek naar bedrijven voor 
jobevents bijvoorbeeld, contacteer je 
regionaal adviseur.

Vragen  
of suggesties?

Contacteer 
je regionaal adviseur! 
j ZIE PAG. 19

Alle info over ons aanbod 
vind je terug op onze site.

www.volta-org.be/ 
nl/lesgevers-
leerkrachten

Het Volta-aanbod voor scholen en opleidingscentra
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3. Lesmateriaal en educatieve tools  
voor leerlingen en cursisten

Je vindt alle concrete info over ons aanbod op onze website www.volta-org.
be/nl/lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-en-educatieve-tools

LESMATERIAAL

Demo-box verlichting
Met de demo-box kan je de basiscon-
cepten van ledverlichting demonstre-
ren. De box bevat verschillende expe-
rimenten 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.
De demo-box kost €544,50 incl. btw 
maar scholen met een convenant 
betalen slechts €229,90 incl. btw.
Hij wordt geleverd na betaling van de 
factuur.

Safety First!
Dé gids voor meer veiligheid.
Een handige en to-the-point brochure 
met fiches over alle veiligheidsaspec-
ten.
Je kan het boek gratis downloaden en 
scholen en centra met een convenant 
kunnen gratis tot 30 stuks van de gids 
bestellen.
Wil je meer dan 30 exemplaren of heb je 
geen convenant met Volta afgesloten? 
Dan betaal je € 10,60 incl. btw per 
exemplaar + verzendkosten.

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 pag. 9)
De modules kunnen uitgeleend worden 
door leerkrachten van de derde graad 
van scholen of centra die een conve-
nant hebben met Volta.

Lespakket aarding
Met dit handige lespakket kan je  
cruciale begrippen rond aarding 
op een praktische manier aanleren 
aan je leerlingen: aardingslus, isola-
tieweerstand, aardingsweerstand, 

differentieelschakelaar, equipotentiaal-
verbinding, ...
Dit lespakket en de lesvoorbereiding 
kan je downloaden op onze site. 

Beeldwoordenboek
Om de communicatie op de werkvloer 
te verbeteren en zo de veiligheid 
en efficiëntie te verhogen, is er het 
‘Beeldwoordenboek’. Het ‘Beeldwoor-
denboek’ bestaat uit foto’s van de 
meest gebruikte gereedschappen en 
materialen in onze sector. Bij elke foto 
vind je de correcte benaming terug in 
het Nederlands, het Frans, het Duits en 
het Engels. Zowel op school als op de 
werkvloer stimuleert dit leerlingen om 
zelfstandig hun materialenkennis bij te 
scherpen.
Je kan het boek gratis downloaden. 
Scholen en centra met een conve nant 
kunnen gratis tot 30 stuks van de gids 
bestellen.
Wil je meer dan 30 exemplaren of heb je 
geen convenant met Volta afgesloten? 
Dan betaal je € 4,24 incl. btw per exem-
plaar + verzendkosten

Beroepenfilmpjes 
Op www.wattsup.be vind je tientallen 
leuke én informatieve beroepenfilmpjes 
terug. Ze geven een duidelijk beeld 
van de waaier aan jobs in de sector. Je 
kan ze gebruiken op opendeurdagen, 
infomomenten, in je praktijklessen, in 
de theorielessen, zelfs in de Franse 
les want veel filmpjes, materialen en 
proefjes op de websites worden zowel 
in het Nederlands als in het Frans 
weergegeven. 
Kijk ook op www.youtube.com/user/
WATTsUpVideos/videos

Posters domotica 
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Om leerlingen te helpen beter 
de basisprincipes van do- 
motica te begrijpen is er een 
poster 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.

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. Overzichtelijk, 
handig én veilig.
Elke school met een convenant kan 
jaarlijks drie gratis exemplaren bestel-
len.

Technologische informatiefiches 
met basisprincipes elektriciteit
In een reeks beknopte en overzich-
telijke informatiefiches worden een 
aantal basisprincipes eenvoudig en 
overzichtelijk uitgelegd, van de wet van 
Ohm tot de correcte manier om weer-
stand te meten. De fiches zijn een prima 
ondersteuning van de theoretische 
technische kennis van leerlingen of 
cursisten.
Ze zijn in het bijzonder handig voor 
mentoren in bedrijven die duale leerlin-
gen of leerling-stagiairs begeleiden op 
de werkvloer. De fiches zijn tweetalig 
en kunnen dus ook gebruikt worden 
tijdens taallessen.
Je kan de fiches elk afzonderlijk down-
loaden of een gedrukt boekje met alle 
fiches bestellen.

Watt’s Up website, magazine en 
social media accounts
Het magazine dat tweemaal per jaar 
gratis verspreid wordt in alle scholen 
en opleidingscentra met een elektro-
technische richting, 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 interes-
sant project waarmee je wil uitpakken? 
Geef dit zeker door aan je regionaal 
adviseur.

Het Volta-aanbod voor scholen en opleidingscentra
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EDUCATIEVE TOOLS EN 
VORMINGEN

Softskillmeter
Zowel jongeren in duaal leren die op 
zoek zijn naar een leerbedrijf als laat-
stejaarsleerlingen die binnenkort gaan 
solliciteren, hebben er alle baat bij om 
te weten in welke algemene arbeidsatti-
tudes ze sterk zijn, waar ze kunnen aan 
werken, en hoe. 
In deze HR-tool ligt de focus op het 
talent van jongeren. Aan de hand van 
het invullen van een vragenlijst, wordt 
een persoonlijk profiel bepaald waarin 
waarden op het werk en teamrollen 
duidelijk worden.
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.

Mini-vormingen PBM’s, LMRA, 
Communiceer duidelijk, de 
Gouden Acht
Mini-vormingen zijn korte, kant-en-klare, 
lessen van een halfuur tot maximaal een 
uur waarin leerlingen via leergesprekken 
en het delen van ervaringen leren van 
elkaar en zich op de manier de inhoud 
eigen maken van de vorming. 
Elke downloadbare mini-vorming 
bestaat uit een draaiboek, achtergrond-
informatie en een korte film die op een 
ludieke manier het thema weergeeft.
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!

Atelier attitudes
Het atelier attitudes kan je gebruiken 
in de les als een een actieve werkvorm 
van ongeveer een uur. Hierbij kruipen  
jongeren in de huid van een recruiter 
om zo zelf te ontdekken wat de atti-
tudes van een goede werknemer zijn. 
Doelstelling is om hen kritisch te laten 
nadenken over hun eigen attitudes op 
de werkvloer. (zie pag. 15)
Je kan al het materiaal gratis downloa-
den.

Gratis VCA-examen voor 
leerlingen
We organiseren, in samenwerking 
met de metaal- en bouwsector, dit 
examen bij jou in  je school, kosteloos. 
Er moeten wel minimum 8 leerlingen 
deelnemen.
Elke leerling kan slechts één keer gratis 
deelnemen aan het examen.
Je kan je als leerkracht ook inschrijven 
op de TTT VCA om je leerlingen 
te helpen zich voor te bereiden op 
dit examen (zie ook pag. 18). Via 
Volta kunnen de handboeken voor de 
leerlingen aangekocht worden aan 
een verminderde prijs. Je kan deze 
dan  gebruiken in je praktijklessen, de 
PAV-les, de Nederlandse les, ... om op 
die manier je leerlingen beter te kunnen 
voorbereiden op het VCA-examen. 
Meer info, wie uit welke studierichtingen 
kan deelnemen en hoe je kan inschrij-
ven vind je op onze site.

Gebruikmaken van de 
VDAB infrastructuur voor 
praktijklessen
VDAB biedt de scholen de mogelijk-
heid om in haar competentiecentra 
praktijklessen te geven gedurende 
maximaal 10 dagen. (‘10-dagen rege-
ling VDAB’)
De infrastructuur wordt dan 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 
arbeidsmiddelen.
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 infrastruc-
tuuraanbod-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.
Meer info: contacteer je regionaal 
adviseur

Vragen  
of suggesties?

Contacteer 
je regionaal adviseur! 
j ZIE PAG. 19

Alle info over ons aanbod 
vind je terug op onze site.

www.volta-org.be/ 
nl/lesgevers-
leerkrachten
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4. Promotiemateriaal  
elektrotechnische opleidingen

Je vindt alle concrete info over ons aanbod op onze website www.volta-org.
be/nl/lesgevers-leerkrachten/campagnes-en-promotie/promotiemateriaal

Spandoek 
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Met dit grote spandoek  
(3 m op 1 m) geef je wat 
meer kleur aan je lokalen en 
trek je al de aandacht tijdens de open-
deurdagen? Heb je een convenant, dan 
kan je eenmalig gratis een gepersonali-
seerd spandoek bestellen.

Stroomkring XL 
Lachen en leren? Let’s go! Met de 
larger than life Stroomkring XL kunnen 
jongeren vanaf 10 jaar zelfstandig een 
oversized stroomkring bouwen. Zo ma-
ken ze kennis met symbolen, schema’s, 
geleiders, isolatoren en verschillende 
schakelingen.  

Dankzij de handige handleiding en ge-
bruiksscenario’s kan je zo aan de slag.
Interesse? Wanneer je school of cen-
trum een convenant heeft afgesloten, 
kunnen jullie de Stroomkring XL gratis 
ontlenen. Lees er alles over op de site.

Elektroclub-deurhangers
Maak mee promotie voor Elektroclub, 
de plek op internet voor kinderen van 
10 tot 14 jaar met een passie voor 
techniek. Deel de gratis deurhangers 
uit aan leerlingen, ouders, vrienden 
en kennissen. Ideaal om te gebruiken 
tijdens opendeurdagen.

Op www.elektroclub.be kan men het 
gratis Shock-escaperoomboek be-
stellen: een speelse ontdekking van de 
wereld van techniek en elektriciteit.

VOOR WERKZOEKENDEN

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

5. Evenementen en gastlessen  
om techniek in de kijker te zetten

We werken ook samen met andere organisaties om opleidingen en de sector 
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 
onderwijs (Junior STEM Olympiade) 
met feeling voor exacte wetenschap-
pen en techniek, kunnen meedingen.
De domeinen die aan bod komen zijn 
biotechnologie, bouw, chemie, elektrici-
teit, elektronica, informatica, mechanica 
en technisch tekenen.

STEM Ondernemers voor de Klas
Je kan op jouw school of centrum 
ondernemers en bedrijfsleiders uitno-
digen voor een gastles rond STEM. Zo 
inspireren ondernemers en bedrijfslei-
ders leerlingen (eerste en tweede graad 
secundair) met hun expertise, passie 
en energie. Door met hen in dialoog te 
gaan krijgen zij een realistisch beeld van 
het STEM-bedrijfsleven en meer zicht 
op de mogelijkheden van wetenschap 
en techniek.

 ■ De sessies zelf vinden plaats tussen 
21 maart en 13 mei 2022.

Doe-, studie- en 
beroepskeuzebeurzen
Op heel wat doe-, studie- en be-
roepskeuzebeurzen kunnen jongeren 
kennismaken met elektrotechniek. In 
onze beursstand zijn alle leerlingen en 
leerkrachten welkom. 

Het Volta-aanbod voor scholen en opleidingscentra
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Duaal leren kan pas slagen wanneer 
de school en de bedrijven goed 
op elkaar zijn afgestemd. Met de 
mentoropleiding voor bedrijven 
zorgen we ervoor dat je leerlingen op 
hun werkleerplek deskundig gecoacht 
worden door een ervaren mentor en 
dat ze de juiste begeleiding krijgen.

Martine De Groof is sinds 2019 adviseur werkplekle-
ren. Ze is een echte matchmaker tussen bedrijven en 
leergierige jongeren. 

“Als werkplekadviseur help ik bedrijven met alle 
formaliteiten omtrent duaal leren, zoals de mentorop-
leidingen. Mentoren moeten verplicht een opleiding 
volgen binnen de zes maanden van het duaal project. 
In de 2-daagse mentoropleiding van Volta leren ze 
alles over

 ■ de rol, taken en competenties van een mentor 
 ■ hoe een jongere te onthalen en met hen te 

communiceren
 ■ hoe om te gaan met generatieverschillen
 ■ actief en empathisch te luisteren 
 ■ hoe te begeleiden en op te leiden
 ■ hoe mondeling en schriftelijk feedback te geven en 

te evalueren

Zo leren medewerkers hun jonge collega’s zo goed 
mogelijk te begeleiden.”

MENTOROPLEIDING VOOR BEDRIJVEN

Volta zorgt 
dat je leerlingen
de beste
begeleiding
krijgen in 
hun bedrijf

“Zowel bedrijven als scholen halen 
voordeel uit de mentoropleidingen. Het 
is in onze sector niet gemakkelijk om 
nieuwe mensen te vinden. Door ervaren 
medewerkers op te leiden als mentor 
voor duaal leren, geven ze zichzelf een 
grotere kans om jonge mensen aan te 
werven. Een bedrijf investeert daar wel 
wat tijd en geld in, maar als het klikt heb-
ben ze er een gemotiveerde werkkracht 
bij. Een die ze zelf hebben opgeleid en 
het bedrijf dus al goed kent. De school 
krijgt de zekerheid dat de leerlingen 
op de juiste manier begeleid worden, 
en kan met het bedrijf eventueel een 
langdurige samenwerking opbouwen.” 
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ATELIER ATTITUDES 

We willen onze leerlingen 
meegeven dat hun 
attitude belangrijk  
is voor werkgevers

“We merkten dat onze leerlingen in de harde sectoren 
soms wat moeite hebben met attitude wanneer ze op sta-
ge gaan. Ze komen te laat of vergeten de juiste mensen te 
verwittigen bij afwezigheid. Ik besprak deze problematiek 
met onze regionaal adviseur bij Volta. Zij raadde me de 
sessie Atelier Attitudes aan. En effectief, het was exact 
wat we zochten! Zo kunnen we onze leerlingen meegeven 
dat een goede attitude belangrijk is voor werkgevers. 

Het materiaal dat op de Volta-website beschikbaar is om 
de sessie te geven, is goed uitgewerkt. De leerkrachten 
hebben hier zelf weinig voorbereidingswerk aan.

Werken rond attitudes past perfect binnen het vak PAV. 
Daarom heb ik het onderwerp aangeboden aan de 
leerkrachten van dat vak. Ze zijn er zo tevreden over dat ze 
hun collega’s - die in de andere harde sectoren lesgeven 
– aanraden om een gelijkaardige sessie te geven aan hun 
leerlingen.”

Ann Lesenne, technisch adviseur-coördinator bij 
TechniGO! Aalst, raadde het Atelier Attitudes aan bij 
de leerkrachten PAV van de vakgroep elektriciteit. Zij 
reageerden zo enthousiast dat ze het onderwerp ook 
in andere studierichtingen willen integreren.

Wil je het Atelier Attitudes ook aan  
jouw leerlingen voorschotelen? 

Download het materiaal op 

 � www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/tools/hr-tools/
atelier-attitudes
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Schreef je je laatstejaarsleerlingen of cursisten elektrotechniek in voor Electro 
Brain, dé sectorproef die hun vaardigheden en kennis test? Top! 
We lichten al een tipje van de sluier op. Dit mogen de deelnemers verwachten! 

ELECTRO BRAIN: EEN PREVIEW

Doen jouw  
leerlingen mee?! 
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Wat levert het op?
Alle deelnemers krijgen na de proef

 ■ een evaluatiedocument met hun score
 ■ een assessmentdocument waarop 

ze hun sterke en minder sterke punten 
kunnen ontdekken. 

Zo weten deelnemers goed waar er nog 
werk aan de winkel is voor ze op zoek gaan 
naar een job. 

Het evaluatiedocument kunnen voorleggen 
aan een potentiële werkgever toont dan 
weer hoe gemotiveerd ze zijn.

NIEUW! 

Het volledige reglement en de 
praktische modaliteiten vind je hier:

 � www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/electro-brain

1.  KENNIS TESTEN 
MET DE DIGITALE 
MULTIPLECHOICETEST 
We schotelen je leerlingen een digitale 
vragenlijst voor. Deze theoretische proef moet 
minstens één dag voor de praktische proef 
afgelegd worden. 

Omdat je je leerlingen moet kunnen klaarsto-
men, geven we al een preview. Hierover mag je 
vragen verwachten: 

 ■ Beschermingsmaatregelen tegen 
elektrische schokken

 ■  Het gebruik van kabels en geleiders
 ■  Het in bedrijf stellen van een elektrische 

installatie 
 ■  De beschermingsmaatregelen tegen 

overstroom
 ■  De algemene voorwaarden waaraan een 

elektrische installatie moet voldoen
Volta heeft bovendien een opsomming gemaakt 
van alle tools die bijdragen aan het voorbereiden 
van kandidaten. www.volta-org.be/nl/lesge-
vers-leerkrachten/electro-brain/tools

2. PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN 
TESTEN MET EEN 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Deelnemers kunnen kiezen tussen de proef voor 
elektrotechnisch installateur of elektrotechnicus. 

Ze krijgen zes uur de tijd om individueel een 
elektrische installatie te monteren. Ze worden 
daarin bijgestaan én geëvalueerd door experts 
uit de sector. 

De praktische proef gaat door op de door jou 
gekozen dag in het regionaal centrum van je 
provincie.

3. FOUTZOEKEN 
Dit jaar is er net zoals bij de 
proef voor elektrotechnicus 
een bijkomende proef rond 
foutzoeken voorzien bij de 
proef voor elektrotechnisch 
installateur. 
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Maarten (VTI Lier) volgde de sessie VCA Train-the-trainer 
om zijn leerlingen goed te kunnen voorbereiden op het 
VCA-examen én om zelf zijn VCA-attest te behalen. 

WELKE NIEUWE DINGEN 
LEERDE JE?
“Op de trainingsdag wordt gefocust 
op hoe je je leerlingen kan opleiden 
voor het VCA-examen. We kregen 
inzichten in de vraagstelling en de 
quotering van het examen. Daar stel-
len leerlingen tijdens de voorbereiding 
veel vragen over. Het is fijn dat ik die 
kennis nu met hen kan delen.

Ik kreeg tips over hoe ik de leerstof 
kan aanbrengen bij mijn leerlingen, 
en ook onze eigen kennis over VCA 
werd opgefrist. Zelf had ik nog geen 
VCA-attest, dus kreeg ik ook meteen 
de kans om het examen af te leggen.”

HEEFT DE TRAINING 
ZIJN VRUCHTEN 
AFGEWORPEN?
“Na de training heb ik tijdens de les 
veel tijd besteed aan de kennis en de 
inhoud van het VCA-examen. Met een 
positief resultaat: al mijn leerlingen 
waren geslaagd! Het werpt dus zeker 
zijn vruchten af om als leerkracht 
goed voorbereid te zijn.”

ZOU JE HET OOK AAN JE 
COLLEGA’S AANRADEN?
“Ja, deze sessie is zeker aan te raden. 
Je moet niet alleen kennis overbren-
gen, maar ook vragen beantwoorden 
over de formaliteiten van het examen. 
Als je daar als leerkracht concrete 
antwoorden op kan geven, weten 
leerlingen beter wat te verwachten 
en zijn ze getriggerd om beter te 
studeren voor het examen.” 

VCA TRAIN-THE-TRAINER

Mijn leerlingen 
slaagden allemaal 
voor het 
VCA-examen!

 � www.volta-org.be/nl/
lesgevers-leerkrachten/
opleiding-advies/
opleidingen/vca-train-the-
trainer
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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
Astrid Bollen
M. 0478 82 82 46
astrid.bollen@volta-org.be

Brussel NL, Limburg & Vlaams-Brabant
Ann Ophalvens
M. 0476 89 23 90
ann.ophalvens@volta-org.be

Oost-Vlaanderen m.u.v. regio Gent
Veerle Van Antenhove
M. 0494 82 39 65
veerle.vanantenhove@volta-org.be

West-Vlaanderen & regio Gent
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)
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

