
 

Duaal Leren: elektriciens 
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

 

Met deze informatiefiche biedt de sector van de elektriciens een overzicht van haar ondersteuningsaanbod 
voor opleidingsverstrekkers voor duaal leren en alternerend leren aan.  

Neem een kijkje op Duaal leren | Volta (volta-org.be) voor algemene informatie en op Watt's UP! 
(wattsup.be) voor getuigenissen en filmpjes over de opleidingen elektrotechniek.  De website van Watt’s 
UP is ook voorzien van een ondersteuningspagina voor leerkrachten in elektriciteitsonderwijs op de Volta 
website.  

Het overzicht van het aanbod van Volta voor scholen en opleidingscentra wordt jaarlijks in papieren 
versie aan scholen ter beschikking gesteld via de leerkrachtengids. Hierin worden ook de nieuwe 
projecten, materialen, ... per jaar opgenomen en kan je de contactgegevens van de regionale adviseurs 
terugvinden.  

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Activiteitenlijsten opmaken en input bij standaardtraject 

o Opmaken van beroepscompetentieprofielen die specifieke competenties beschrijven die je 
voor beroepen in de elektrotechnische sector moet hebben.  

o Persoonlijk advies van de adviseur werkplekleren. Neem contact op via duaalleren@volta-
org.be  

− Organisatie van lerende netwerken 

o Netwerkevents tussen praktijkleerkrachten van een duale opleiding (brainstormsessies) 

o Netwerkevents tussen duale scholen en erkende bedrijven (klankbordmeetings) 

o Flanders E-consortium (provinciale overlegmomenten tussen onderwijs, bedrijven en 
experten)  

− Infosessies voor scholen, ouders, leerlingen en bedrijven.; 

− App met informatie over duaal leren voor jongeren en hun ouders.  

− Sociaaljuridische informatie:  

o Fiche voor bedrijven 

o Fiche voor scholen 

https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken/secundair-onderwijs/duaal-leren
https://wattsup.be/nl
https://wattsup.be/nl
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2022-01/Volta_leerkrachtengids_2022.pdf
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/sectorinfo/beroepscompetentieprofielen
mailto:duaalleren@volta-org.be
mailto:duaalleren@volta-org.be
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/advies-en-dialoog/flanders-e-consortium
https://duaalbyvolta.be/
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2020-05/fiche_tips-tricks_goede_OAO_website%20WG_V.pdf
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2019-08/fiche_tips-tricks_goede_OAO_scholen.pdf


 

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− Opleiding voor de vakleerkrachten en/of trajectbegeleiders 

o Opleidingen, infosessies, uitlenen van materialen, ... veel dienstverlening vanuit Volta is 
gratis voor een school/ centrum met een individuele convenant met de sector.  
Wil je weten of jouw school een individuele convenant heeft met Volta, neem dan contact 
op met jouw regionaal adviseur. 

o E-learnings 

o Volta-workshops en infosessies | Volta (volta-org.be) ook toegankelijk voor leerkrachten. 

o Technische bibliotheek van Volta en advies van de technologische adviesdienst 

o Train de trainer Train-the-trainer telescopische hoogwerker | Volta (volta-org.be)  

o Train de trainer foutzoeken in a box.  

o Train de trainer VCA voor leerkrachten 

o Atelier Attitudes | Volta (volta-org.be) 

− Opleidingen voor leerlingen: 

o VCA examen  

o E-learnings  

o Mini-vormingen over veiligheid  

− Opleidingen voor mentoren: 

o Opleiding voor mentoren | Volta (volta-org.be) 

o E-modules coaching 

o Tips voor het onthaal en de begeleiding van jongeren 

o Filmpjes voor de mentor (communicatie – werkhouding-motivatie-leertempo-veiligheid) 

o Samenwerking met sectoraal opleidingscentrum 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Bestelformulier voor didactisch materiaal  

− Algemeen:  

o preventie_quickscan_2019_0.pdf (volta-org.be) 

o Posters wet van Ohm  

o Mini-vormingen (kant en klare lespakketten over diverse onderwerpen.) 

o Safety First handboek  en poster veiligheid  

https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/opleidingen/volta-opleidingen
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken/secundair-onderwijs/individuele-overeenkomst
https://www.volta-org.be/nl/contact
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/online-leren/volta-e-learning-platform
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/opleidingen/volta-workshops-en-infosessies#:~:text=Volta-workshops%20en%20infosessies%20Op%20geregelde%20tijdstippen%20organiseert%20Volta,elektrotechnische%20richtingen.%20Workshops%20kosten%20%E2%82%AC%2040%20per%20deelnemer.
https://www.volta-org.be/nl/anderen/publicaties/technische-bibliotheek
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-en-advies/advies-en-dialoog/technologisch-advies
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/agenda/train-the-trainer-telescopische-hoogwerker
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/opleidingen/foutzoeken-in-a-box-train-the-trainer
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-tools/educatieve-tools-en-vormingen/vca-examen
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/tools/hr-tools/atelier-attitudes#:~:text=Met%20het%20%E2%80%9CAtelier%20Attitudes%E2%80%9D%20wil%20Volta%20je%20een,%26%20gedragingen%20getriggerd%20en%20de%20juiste%20arbeidsattitudes%20aangeleerd.
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-advies/online-leren/volta-e-learning-platform
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleidingen/mini-vormingen
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/duaal-leren-leren-en-werken/opleiding-voor-mentoren
https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/hr-ondersteuning-tools/onthaal-en-begeleiding/coaching
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2020-03/200324_tips%20%26%20tricks%20onthaalbeleid%20jongeren%20werkplekleren.pdf
https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/hr-ondersteuning-tools/onthaal-en-begeleiding/onthaal-van-een-nieuwe-werknemer/tips-voor
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/bestellen
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2019-07/preventie_quickscan_2019_0.pdf
https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-competentiebeleid/opleidingen/mini-vormingen
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2022-05/WU_veiligheidsfiches2022_nl-compressed.pdf
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-tools/lesmateriaal/poster-veiligheid


 

o Beeldwoordenboek elektrotechniek 

− Screening: Tool arbeidsrijpheid voor jongeren  

− Matching: Matchingstool Kazi | Volta (volta-org.be) 

− Toolbox voor de jongere en mentor  

o Beeldwoordenboek – informatiefiches- logboek: hierin kan de jongere per week notitie 
nemen van de werkzaamheden, illustraties toevoegen en de activiteitenlijst afvinken. Dit 
logboek is de ideale plaats voor de evaluatie. 

− Evaluatie 

o Instrumenten/tools: 

▪ Logboek voor de jongeren en de mentor als basis voor evaluatie 

▪ Organiseren van sectorproeven: Elektro Brain, de sectorproef voor laatstejaars en 
cursisten elektriciteit 

− Promotiemateriaal voor elektriciteitsonderwijs  

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Bekijken potentieel leerwerkplekken in de regio; op vraag en in overleg met de school. 

− Voorzien van cijfermateriaal wanneer gevraagd.  

− Hulp bij het zoeken van bedrijven voor jobevents   

INFRASTRUCTUUR, MATERIAAL, GRONDSTOFFEN, … 

− Demo-box verlichting | Volta (volta-org.be) 

ANDERE  

− Financiële ondersteuning: tegemoetkoming in kosten van opleidingen/gratis opleidingen voor 
leerkrachten uit convenantscholen. 

− Ter beschikking stellen van up to date info over de sector en haar beroepen.  

 

  

Contact 

Educam 

Website  

e-mailadres  

Contact 

VOLTA 

Website: www.volta-org.be 

duaalleren@volta-org.be 

https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-tools/lesmateriaal/beeldwoordenboek
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-tools/lesmateriaal/beeldwoordenboek
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/duaal-leren-leren-en-werken/tool-arbeidsrijpheid-voor-jongeren
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/duaal-leren/matchingstool-kazi
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/duaal-leren/logboek
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/electro-brain
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken/secundair-onderwijs/promotiemateriaal
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/opleiding-en-advies/advies-en-dialoog/hulp-bij-het-zoeken-van-bedrijven-voor
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/lesmateriaal-tools/lesmateriaal/demo-box-verlichting
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/sectorinfo
mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

