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BEROEP IN DE KIJKER

Airco’s, warmtepompen, koelinstallaties: 
koeltechnici zijn fel gegeerd op de arbeidsmarkt. 
Watt’s Up sprak met Hélène Vanderhaeghen, die 
het voorbije jaar heel wat leerde als nieuwbakken 
koeltechnieker.

“In deze job moet je 
ertegen kunnen dat je 

dag er helemaal anders 
uitziet dan je je had 

voorgesteld”

KOELTECHNIEK IS

HOT
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LES 1  
HET IS ONTZETTEND 
GEVARIEERD WERK
“Ik zou deze job aan iedereen aan-
raden, vrouwen en mannen. Het is 
ontzettend gevarieerd werk, uitda-
gend én heel toekomstgericht, denk 
maar aan de klimaatproblematiek. 
Het merendeel van de tijd ben ik op 
de baan, zowel voor onderhoud als 
depannages. Het luik onderhoud en 
servicechecks leer je sneller, daar zit 
een zekere routine in. Maar je moet 
natuurlijk wel weten wat je moet doen 
en nauwgezet al het nodige con-
troleren. Een klant die belt voor een 
panne nog geen drie weken nadat een 
technieker is gepasseerd voor onder-
houd, dat mag natuurlijk niet. Daar-
naast ik ga ook vaak mee op depan-
nage, samen met een ervaren collega. 
Binnenkort haal ik mijn certificaat als 
koeltechnieker en mag ik zelfstandig 
koeltechnische handelingen uitvoeren. 
Daarnaast ben ik ook geregeld op het 
bureau, om mijn afspraken met klan-
ten vast te leggen, werkbonnen door 
te sturen …

Dat mag ik allemaal zelf regelen, dat 
vind ik wel leuk.”

LES 2  
JE MOET FLEXIBEL ZIJN 
ÉN VROEG OPSTAAN
“In deze job moet je ertegen kunnen 
dat je dag er helemaal anders uitziet 
dan je je had voorgesteld. Soms ver-
wacht ik dat mijn dag op het bureau 
begint maar dan komt er een drin-
gende oproep voor een depannage 
en ben ik pas tegen zes uur ’s avonds 
weer terug. Het lastigste? Vroeg op-
staan! Om 7 u ’s ochtends beginnen, 
daar heb ik echt aan moeten wennen 
na mijn studentenleven.”

LES 3  
HET IS ÓÓK EEN JOB 
VOOR VROUWEN
“Ik red het echt wel als vrouw in deze 
job. Het gebeurt niet zo vaak dat ik 
onvoldoende fysieke kracht heb om 
iets gedaan te krijgen. Ik zoek altijd 
eerst naar slimme hulpmiddelen zoals 
een hefboom, een verlengstuk … om 
meer kracht te kunnen uitoefenen. Tot 
nu toe is er niets dat ik niet zelf opge-
lost kreeg zonder hulp van een man-
nelijke collega. 95% van de klanten 
reageert positief verrast op het feit dat 
ik een vrouw ben. Ze zijn nieuwsgie-
rig naar de reden waarom ik hiervoor 
koos of naar mijn opleiding en vragen 
vaak honderduit. De overige 5% heeft 
er geen vertrouwen in en blijft op mijn 
vingers kijken.”
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“De theorie van 
school komt van 

pas als achtergrond 
en om verbanden 

te leggen, maar het 
echte depanneren en 

onderhoud leer je maar 
door te doen”

Sinds een jaar is Hélène aan de slag bij Jokri 
in Kampenhout, specialist in koeltechniek 

en airco. “Ik volgde eerst elektromecha-
nica en specialiseerde me daarna nog 
een jaar in klimatisatie. Na mijn stage 
ging ik hier aan de slag. Mijn baas had 
me immers heel uitdrukkelijk laten 
weten dat hij graag wou dat ik bij Jokri 
zou starten. Aan jobaanbiedingen ont-
brak het anders niet: er lagen zo’n drie 

contracten klaar van andere potentiële 
werkgevers.” 

WIE IS JOKRI?
Meer dan 20 jaar geleden 

richtte zaakvoerder Johan Raes 
Jokri op in Kampenhout. Het 

bedrijf installeert en onderhoudt 
een breed gamma aan 

koelinstallaties voor bedrijven 
en particulieren.



LES 4  
JE MOET SNEL EN 
LOGISCH KUNNEN 
DENKEN 
“Foutopsporing en diagnoses stel-
len zijn dé grote uitdaging. Meten en 
voelen, dat moet je leren. Je hebt 4 
tot 5 jaar nodig om echt een ervaren 
depanneur te worden. In je hoofd 
moet je een logische beslissingsboom 
aflopen: je gaat een voor een zaken 
testen om oorzaken uit te sluiten. 
Naarmate je meer ervaring krijgt, gaat 
dat alsmaar sneller. Maar in het begin 
gebeurt het al eens dat je er veel meer 
tijd dan nodig over doet om de oor-
zaak van een storing te vinden. Daar 
sta je dan als beginner voor alweer 
een ander type installatie: het werkt 
niet, en nu? Je moet blijven zoeken 
en niet opgeven voor je het opgelost 
hebt. Gelukkig kan ik altijd bellen naar 
collega's als ik vragen heb.”

LES 5  
STEEL MET JE OGEN EN 
LEER VAN JE COLLEGA’S 
“In het begin vond ik de job mentaal 
vermoeiend: je moet zoveel informatie 
verwerken op korte tijd. En dan moet 
je nog op een begrijpelijke manier 
proberen uitleggen aan de klant wat 
er schort, zonder al te veel technisch 
jargon. Ik heb de job geleerd door 
met mijn meer ervaren collega op de 
baan te gaan. De theorie van school 
kwam van pas als achtergrond en 
om verbanden te leggen, maar het 
echte depanneren en onderhoud leer 
je maar door te doen. Daarnaast zijn 
ook de opleidingen bij de leverancier 
natuurlijk nuttig om bij te blijven.”
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 “Daar sta je dan als 
beginner voor alweer een 

ander type installatie: 
het werkt niet, en nu? Je 
moet blijven zoeken en 

niet opgeven voor je het 
opgelost hebt”

BEROEP IN DE KIJKER



LES 6  
FOUTEN HOREN ERBIJ 
IN HET BEGIN
“In het begin gaat er natuurlijk al eens 
iets mis. Zo maakte ik eens een fout bij 
het vacumeren waardoor de olie een 
meter de lucht spoot en zowel ikzelf 
als het hele toestel compleet onder 
de olie zaten. Als je niet alert bent, kan 
het ook gevaarlijk worden. Ik heb ooit 
per ongeluk de koelvloeistof uit een 
leiding laten lopen. De vloeistof spoot 
over mijn hand en bevroor meteen, 
mijn hand zag compleet wit en was 
verbrand. Vaak werk je ook met druk-
ken van 20 tot 40 bar, veilig werken is 
dus echt een must.”

LES 7  
JE KUNT ÉCHT EEN 
VERSCHIL MAKEN
“Het leukste vind ik dat je klanten 
echt kan helpen door snel en goed te 
depanneren. Als ik meer ervaring heb, 
kan ik ook ingeschakeld worden in 
de wachtdiensten tijdens de week-
ends. We zijn altijd bereikbaar voor 
dringende depannages bij klanten. Als 
tijdens de zomer de koelinstallatie het 
laat afweten in een grote supermarkt 
of een vleesverwerkend bedrijf is het 
alle hens aan dek. Dan zie ik mijn col-
lega’s ’s maandags wel eens met kleine 
oogjes op het werk komen, na een 
weekend depanneren.”
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“Als tijdens de zomer 
de koelinstallatie het 

laat afweten in een 
grote supermarkt of een 
vleesverwerkend bedrijf, 
is het alle hens aan dek”

Aan welke installaties werkt  
de koeltechnieker?
N KOELINSTALLATIES
 “De koelmiddelen die schadelijk zijn voor de ozon-

laag gaan er stilaan uit. Een nieuwe mogelijkheid 
is CO2 als koelmiddel. Dat is beter voor het milieu, 
maar je moet het onder heel hoge druk brengen en 
daardoor wordt het erg gevaarlijk.”

N AIRCO’S
 “Airco’s worden vandaag ook steeds meer gebruikt 

om te verwarmen. In beperkte ruimtes en onder niet 
te extreme omstandigheden spaar je zo een klassieke 
verwarmingsinstallatie uit.”

N WARMTEPOMPEN
 “Warmtepompen zijn de technologie van de toe-

komst. Ze zijn vandaag nog duur, maar ze gaan lang 
mee en zijn heel efficiënt. Met een warmtepomp in je 
slaapkamer hou je de temperatuur perfect op 18°C. 
Zalig toch.”



Elke straffe gip of 
eindproef begint bij een 
haalbaar onderwerp. Met 
deze stappen selecteer 
je je onderwerp en maak 
je een voorstudie, samen 
met je leraar.

Maak een shortlist met 
onderwerpen waaraan 
je denkt en bezorg ze aan 
je leraar.

Passen ze bij de 
doelstellingen in het 
leerplan, met andere 
woorden: leer je hiermee 
wat je zou moeten leren? 

Nee?  
Ga terug naar af en zoek 
nieuwe thema's.

Ja?   
Ga naar de volgende stap.

Maak een planning: 
deel je project op in 
stappen en probeer 
in te schatten hoeveel 
werk elke stap vraagt. 
Voorzie genoeg marge 
voor tegenvallers, taken 
die uitlopen, materiaal 
dat niet op tijd geleverd 
wordt …

Niet haalbaar?   
Ga terug naar af en zoek 
nieuwe thema’s of stuur 
je project bij.

Haalbaar?  
Ga naar de volgende 
stap.

Maak een risicoanalyse: welke 
gevaren voorzie je bij het realiseren 

van je gip (bijvoorbeeld omdat je 
eraan moet werken met gevaarlijke 

machines)? Welke moeilijkheden 
zouden kunnen opduiken? Zal 
het eindresultaat gevaarlijk zijn 
(bijvoorbeeld om op te stellen 

tijdens een opendeurdag waarop 
ook kinderen rondlopen)?

Te gevaarlijk?   
 Ga terug naar af en zoek nieuwe 

thema’s of stuur je project bij.

Veilig genoeg?  
Ga naar de volgende stap.

Stel een materiaallijst op: welke materialen 
heb je allemaal nodig om je project te 
realiseren, en hoeveel kosten ze ongeveer?

Te duur?   
Ga terug naar af en zoek nieuwe thema’s of 
stuur je project bij.

Haalbaar?  
Ga naar de volgende stap.

SLIM BEKEKEN
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FASE 1 
SEPTEMBER TOT DECEMBER

EEN GOEDE 
VOORBEREIDING IS HET 

HALVE WERK

Net gestart met je gip of eindproef? Of is het volgend jaar aan jou? Wij vroegen 
leraars en leerlingen hun gouden tips voor een vlot parcours. 

Wauw, wat ‘n 
geweldig goeie GIP!



Overloop welke kennis en 
vaardigheden je nodig 
zal hebben om je project te 
realiseren: moet je zelf nieuwe 
dingen leren en hoe ga je dat 
aanpakken? Waarbij heb je 
hulp nodig van je leraar, van 
professionals ...?

Niet haalbaar?   
Ga terug naar af en zoek 
nieuwe thema’s of stuur je 
project bij.

Haalbaar?  
Ga naar de volgende stap. 

Ga al even ‘droogzwemmen’: 
oefen de vaardigheden die 
je nog niet goed onder de knie 
hebt eerst in een eenvoudige 
setting, vooraleer het “voor 
echt” is. Sluit al eens een relais 
aan, stel al een deelschema op, 
oefen nog eens met PLC’s of 
test die moeilijke componenten 
al eens uit met hulp van je 
leraar.

Niet haalbaar?   
Ga terug naar af en zoek 
nieuwe thema’s of stuur je 
project bij.

Haalbaar?  
Ga naar de volgende stap. 

Deze voorbeeldstappen komen 
vaak terug, maar de details hangen 
natuurlijk af van jouw specifieke 
eindwerk of gip. 

Schema’s tekenen
N JANUARI

Er meteen in vliegen en een kast 
bedraden zonder degelijke schema’s is 
natuurlijk een no go. Vraag feedback van 
je leraar en stel je schema op punt.

Monteren
N JANUARI – FEBRUARI

Haal je schroevendraaiers boven en ga 
aan de slag om de kast zelf te monteren, 
drukknoppen te plaatsen, lampen, 
dimrails, montageplaten enzovoort. 

Bedraden 
N FEBRUARI - MAART

Als jouw schema klopt, dan gaat dit 
vlot. Nu kan je gaan programmeren 
bijvoorbeeld.

Testen (en bijsturen  
en testen en …) 
N FEBRUARI - MAART

Test je resultaat deel per deel. Bijsturen 
en opnieuw testen hoort erbij. Beter nu 
aanpassen, dan helemaal op het einde.

Afwerken  
N APRIL

Nummeren, bedraden, coderen, 
componenten plaatsen …: tijd om af te 
werken als jij in mei op de opendeurdag 
met jouw project wil staan blinken. 

Verdedig je!   
N JUNI

Werkt alles zoals het hoort? Geweldig. 
Zorg dan nu dat jij aan de externe jury 
haarfijn kan uitleggen waarom je dit 
project koos, hoe je het realiseerde en 

waarom je het op deze manier hebt 
uitgewerkt. 

Tip: oefen je verdediging al eens 
voor je klasgenoten, dat scheelt 
alweer wat stress. Veel succes!
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Al deze stappen 
met succes 

doorlopen? Proficiat, 
geniet van je kerstvakantie 

en zorg dat je begin 
januari fris aan de start 

verschijnt voor het 
echte werk!

2

STAP

1

STAP

2

STAP

3

STAP

4

STAP

5

STAP

6

FASE 2
JANUARI TOT JUNI 

EN NU VOOR ECHT: DE 
UITWERKING VAN JE 

PROJECT 

Wauw, wat ‘n 
geweldig goeie GIP!
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Een draagbare 
waterzuiveringsinstallatie 

SLIM BEKEKEN

Matthias Cecchi, Kamal Abid 
en Jordan Bergmans van 6BSO 
Elektrische installaties van 
EDUGO zorgden voor een 
straf eindwerk: ze werkten 
met goedkope materialen een 
draagbare waterzuiverings-
installatie uit die overal ter 
wereld kan ingezet worden. 
Met dit project mochten ze 
als milieubewuste STEM-am-
bassadeurs een stand beman-
nen op het Techniekfestival in 
Gent, waar ze aan het publiek 
enthousiast uitlegden hoe hun 
project in elkaar zat. 

KAMAL ABID: “Ons toestel is 
goedkoop en compact, zodat 
het voor iedereen toegankelijk 
is. Met onze installatie kunnen ze 
in ontwikkelingslanden op een 
eenvoudige manier het water 
zuiveren en drinkbaar maken 
in drie stappen: van een voor-
bezinktank gaat het water naar 
een beluchtingstank en tot slot 
wordt het in de nabezinktank 
gepompt. Volgend jaar werkt 
een nieuw team verder op ons 
project om er zonnepanelen, 
batterijen en omvormers aan te 
koppelen zodat de installatie ook 
op plaatsen zonder stroom kan 
functioneren.”

“Het is goedkoop, 
compact en 
voor iedereen 
toegankelijk”

Bekijk alle gip-filmpjes 

op Watt's Up TV: 

www.wattsup.be

KNAP 
WERK!
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Hoogfrequent licht  
tegen gezondheids-
problemen 
Ook in het PTI Eeklo ging een 
dreamteam aan de slag. Daan De 
Naeyer, Zefilho Termont, Robbe 
Van den Hove en Robben Van 
Vooren uit 6 TSO Elektriciteit-
elektronica realiseerden 
een ambitieuze gip rond de 
aansturing van verlichting.

“Ik haalde het idee voor onze gip 
vanuit mijn vakantiejob”, zegt Zefilho 
Termont. “Daar leerde ik dat bij 
oude modules het knipperen van 
ledverlichting bij het dimmen vaak 
voor problemen zorgt omdat het 
op een te lage frequentie zit. Dat is 
erg ongezond, sommige mensen 
zijn hier zodanig gevoelig voor 
dat ze ziek worden of zelfs een 
burn-out krijgen. Met de nieuwe 
modules knippert het licht op 
hoge frequentie en is dat probleem 
opgelost. Wij mochten in primeur 
met de nieuwe module van Qbus 

Zo deden 
wij het! 

“Het is slim om al in 
het eerste semester 
deelschema’s op te 
stellen. Die kan je dan later 
sneller samenvoegen tot 
een volledig schema.”

TOM DE COENSEL
LERAAR EDUGO OOSTAKKER

“TIP: overloop elke week 
nauwkeurig met je team de 

opgemaakte planning, zo 
merk je het meteen als je in 

tijdsnood dreigt te geraken.”

PATRICK SCHROOTEN
LERAAR PTI EEKLO 

“Ik heb mezelf leren 
programmeren via Cloud, 
door op te zoeken op het 
internet.”

ZEFILHO TERMONT
6 TSO PTI EEKLO

“Je moet vooral op tijd 
beginnen en goed 
plannen, anders lukt het 
niet.”

ZEFILHO TERMONT
6 TSO PTI EEKLO

“In het eerste semester konden we 

niet zo heel veel doen omdat we 

moesten wachten op de levering van 

de module en de schakelkast. Dus 

hebben we in het tweede semester 

stevig moeten doorwerken, ook een 

paar keer op woensdagmiddag. Ik 

schat dat we elk zeker 70 uur bezig 

geweest zijn aan ons eindwerk in het 

tweede semester.”

ROBBE VAN DEN HOVE

6 TSO PTI EEKLO

aan de slag en bekabelden 
en programmeerden de 
aansturing van verlichting voor 
een woning. We koppelden 
hier ook toegangscontrole 
aan.”
Robbe Van den Hove vult aan: 
“Via onze installatie kan je ook 
de kleur van het licht aan-
passen, dat zorgt voor meer 
comfort of een aangepaste 
sfeer. Het moeilijkste was om 
scenario’s te bedenken. We 
mochten zelf vrij bepalen hoe 
we de woning wilden inrichten 
en welke sferen we program-
meerden.”

KNAP 
WERK!
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INNOVATIE

DE MOOISTE 
VAN HET DAK

Zonnepanelen mogen dan wel duurzaam zijn, een 
schoonheidswedstrijd zullen ze nooit winnen. Building-
integrated photovoltaics, kortweg bipv of geïntegreerde 
zonnepanelen in mensentaal, maken wél kans. 

“Met geïntegreerde 
zonnepanelen 

 heb je een dak dat er 
doodnormaal 

 uitziet, maar toch 
zonne-energie kan 

 produceren”  



1. Wat zijn building-integrated 
photovoltaics?

De naam verklapt het eigenlijk al: building-integrated 
photovoltaics zijn pv-panelen geïntegreerd in gebou-
wen. Je moet de zonnepanelen met andere woorden 
niet óp de dakpannen van een woning monteren. De 
zonnecellen hebben zélf de vorm van dakpannen. Je 
legt ze dus rechtstreeks op het onderdak. Zo krijg je een 
dak dat er doodnormaal uitziet, maar toch zonne-ener-
gie kan produceren.  

2. Welke toepassingen  
bestaan er?

 ( Naast geïntegreerde zonnepanelen in de vorm van 
dakbekleding, bestaan er ook bipv-gevelpanelen. 
Architecten over de hele wereld zijn er dol op, 
want ze komen in verschillende kleuren en zien 
er hypermodern uit, waardoor ze oneindig veel 
mogelijkheden bieden qua design. 

 ( Er is ook een (semi)transparante versie op de markt. 
Ideaal voor glasgevels, ramen en lichtstraten. 

 ( Een van de nieuwste ontwikkelingen is de zonne-
tegel voor voet- en fietspaden.

3. Wat zijn de voordelen?

 ( De grootste troef van geïntegreerde zonnepanelen 
is zonder twijfel het mooie uitzicht. Je ziet geen 
kabels, geen frames, geen lelijke zonnecellen. 
Interessant voor particulieren, maar ook voor 
prestigieuze stadsvernieuwende projecten. 

 ( Daarnaast heb je minder bouwmateriaal nodig 
als je kiest voor geïntegreerde panelen. Je moet 
bijvoorbeeld niet én ramen én zonnepanelen 
plaatsen, je gaat gewoon voor de combo. 

 ( De vele verschillende toepassingen maken 
het bovendien mogelijk om meer duurzame 
energie te produceren dan ooit. 

4. Wat zal de toekomst 
brengen?

Bipv-panelen zijn nu iets minder efficiënt dan op 
zichzelf staande pv-panelen. Er zijn nog uitdagingen 
verbonden aan de productie. En bovendien zijn bipv-
technologieën niet goedkoop. Maar onderzoek draait 
op volle toeren en geïntegreerde zonnepanelen raken 
steeds meer ingeburgerd. Voor je het weet zijn huizen 
met building-integrated photovoltaics de norm, wor-
den hele stadswijken opgetrokken uit bipv-materialen, 
rijden we op fietspaden die opwarmen bij sneeuw en 
lopen we op voetpaden die licht geven in het donker … 

Nog even en the sky is the limit!

13

“Je ziet geen kabels, 
geen frames, 

 geen lelijke zonne-
cellen. Interessant voor 
particulieren, maar 
ook voor prestigieuze 
stadsvernieuwende 

 projecten”

“Voor je het weet 
zijn huizen met 
building-integrated 
photovoltaics de  
norm, rijden we op 
fietspaden die 
opwarmen bij sneeuw 
en lopen we op 
voetpaden die licht 
geven in het donker!”



DE BASIS: EEN KOELKRING

Of het nu om je koelkast thuis gaat of een 

gigantische industriële koelinstallatie, deze  

4 componenten van de koelcyclus vind  

je in élk koeltoestel terug:

1  Verdamper

2  Compressor

3  Condensor

4  Regelventiel (capillair)

De vier onderdelen zijn verbonden via koperen leidingen. 
In die leidingen stroomt koelmiddel.

REGELVENTIEL 
(capillair)

COMPRESSOR

VERDAMPER

HOGE DRUK

VLOEISTOF-
GEBIED

DAMP-
GEBIED

LAGE DRUK

4

3

1

2

ENERGIE-
TOEVOER

ENERGIE-
AFVOER

CONDENSOR
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

Zo werkt de koelcyclus

KOELEN
VOOR DUMMIES

1  In de verdamper gaat het koelmiddel verdampen. 
Koelmiddelen zijn speciale vloeistoffen die koken op een heel lage 
temperatuur, bijvoorbeeld bij -10°C. Dan worden ze omgezet van 
vloeistof naar gasvormig, ze “verdampen” dus. Door te verdampen 
onttrekken ze warmte aan de ruimte die moet gekoeld worden.

2  De compressor zuigt de damp aan uit de verdamper. Hij drukt 
deze samen, zodat de druk stijgt.

3  De samengedrukte damp (gas dus) komt nu de condensor 
binnen. Daar gebeurt het omgekeerde van in de verdamper: 
de damp wordt afgekoeld, en daardoor opnieuw in vloeistof 
omgezet. 

 (Bij je ijskast thuis vind je de condensor of warmtewisselaar aan de 
achterkant van je koelkast. De afkoeling vindt daar plaats door de 
natuurlijke circulatie van de lucht eromheen).

4  De koelvloeistof stroomt nu opnieuw naar de verdamper. De 
hoeveelheid vloeistof die doorstroomt moet je kunnen regelen. 
Bij kleine installaties (zoals je ijskast thuis) gebeurt dat door een 
zogenaamd “capillair”: een dunne koperen buis. Bij grotere 
koelinstallaties werkt dit via een expansieventiel. 



WAARVOOR GEBRUIK JE EEN 
KOELINSTALLATIE EIGENLIJK? 
“We denken meteen aan koelkasten,  
maar er zijn véél toepassingen …”

 Bij koelinstallaties denk je natuurlijk eerst aan 
koelkasten (boven 0°C) of vriesinstallaties (tot 
-18°C) om voedsel te bewaren.

 Daarnaast worden ze ook gebruikt voor 
luchtkoeling en klimatisering in woningen, 
kantoren of auto’s. Maar ook in schaatsbanen, 
productieprocessen zoals ijsroom, elektronische 
toestellen of in medische installaties (voor de 
bewaring van menselijke organen bijvoorbeeld …) 
vind je koelinstallaties terug.  

  En natuurlijk moeten al deze installaties 
onderhouden worden en op tijd en stond 
gerepareerd. Aan werk dus geen gebrek voor de 
koeltechniekers!
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“Koelmiddelen 
zijn speciale 

vloeistoffen die 
koken op een heel 
lage temperatuur, 

bijvoorbeeld 
bij -10°C. Dan 

worden ze 
omgezet van 

vloeistof naar 
gasvormig, ze 

“verdampen” dus”

3

2

4

1

TADAAAAA….  
DE MINIKOEL- 
INSTALLATIE  
VAN JOKRI

Bij Jokri bouwden ze een 
minikoelinstallatie na om te kunnen 
testen, meten en beter te begrijpen 
hoe de koelkring werkt. Ook in deze 
mini-installatie vind je de 4 elementen 
van de koelkring terug!
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJKELECTRO BRAIN

Elektrocrack Michael Peeters ontdekt de

MIDDENSPANNING

Al eens gewerkt met 
kabels van 95 tot 150 carré, 

waardoor tot 15 Kv vloeit? 
Welkom in de wereld van de 

middenspanning.



100%  
ELECTRO BRAIN

Michael Peeters uit Libramont 
slaagde erin om als allereerste deel-
nemer ooit een foutloos parcours 
af te leggen tijdens Electro Brain: hij 
haalde zowaar 100% op alle proe-
ven. “Ik had geen stress en vond de 
proeven eigenlijk niet zo moeilijk. 
Ze waren heel gelijkaardig aan wat 
we tijdens de opleiding geleerd 
hebben. Op een bepaald moment 
werkte alles en voilà. Tenslotte 
moet elke elektricien er elke dag 
voor zorgen dat alles werkt. Voor 
mij wilde dat vooral zeggen dat ik er 
klaar voor was om in een bedrijf te 
beginnen." 

Ook zin om je elektrobrein op de 
proef te stellen? 
Volta organiseert dit event 
jaarlijks. Je neemt deel in klas- of 
groepsverband en je kiest voor de 
residentiële of industriële proef. 
Binnen de zes uur probeer je een 
installatie correct te monteren vanaf 
schema. Gelukt? Dan ontvang jij een 
gedetailleerd assessmentdocument, 
mooi voor op je cv. Goesting 
gekregen om je skills te testen? 
Stuur dan je leerkracht richting 
www.volta-org.be/nl/lesgevers-
leerkrachten/electro-brain om 
jullie in te schrijven. 

VEILIGHEID IN HET KWADRAAT

De risico’s bij het werken met 
middenspanning zijn nog vele 
malen groter dan bij laagspan-
ning. Middenspanningskabels 
vervoeren tot 15 Kv; je riskeert 
elektrocutie op 1 meter afstand. 
Bij hoogspanning is dat zelfs een 
kwestie van centimeters. 

CURSIST MICHAEL PEETERS: “ Deze 
voormiddag hebben we geleerd 
wat middenspanning precies is, 
welke veiligheidsmaatregelen je 
in acht moet nemen en wat de 
basisregels voor installatie zijn. 
Straks ga ik oefenen hoe je veilig 
de isolatie van een middenspan-
ningskabel verwarmt om soepeler 
te kunnen buigen of hoe je de 
koperdraden inkort op de juiste 
manier. 

Ik ben blij dat ik dankzij deze ba-
sisopleiding toch iets afweet van 
middenspanning, ik zal het allicht 
kunnen gebruiken in mijn job.”

* Nexans is een 
internationale 
bedrijvengroep die 
wereldwijd een 
gamma aan kabels 
en kabeloplossingen 
produceert en verkoopt.

HELLO
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MEDIUM VOLTAGE  
TRAINING IN DUBAI

Medium Voltage Training Center 
staat er op blok B van de bedrij-
vensite. Instructeur Tony Molina: 
“Wekelijks geven we hier 2 à 3 
trainingen. In het reguliere on-
derwijs maken studenten immers 
geen kennis met middenspan-
ning. Nochtans komen heel wat 
elektriciens er vroeg of laat mee in 
contact. Een basiskennis is dus echt 
wel nuttig.

Ik reis ook de wereld rond 
om trainingen te geven. Van 
Dubai tot Turkije over Paki-
stan: ik heb al overal teams 
elektriciens getraind in de 
installatie van middenspan-
ningskabels. Ook al spraken 
ze geen Engels of konden 
ze met moeite lezen: aan 
het einde beheersten ze 
wel de basiskennis om vei-
lig te werken.”

Middenspanning is onbekend terrein voor 90% van de 
elektrotechnici. Michael Peeters, bijna afgestudeerd 
residentieel elektrotechnicus , zijn collega Anthony en 
hun lesgever Laurent Lequeux zijn vandaag te gast bij 
kabelproducent Nexans* in Huizingen, voor een gratis 
basisopleiding middenspanning. Die uitnodiging heeft 
Michael te danken aan zijn foutloze parcours tijdens de 
laatste editie van Electro Brain.



Tijdens een event in Technopolis in juni 
presenteerde sectororganisatie Volta haar 

nieuwste sectorcijfers. Spectaculair: de 
komende 2 jaar zoekt de sector dringend 
maar liefst 2.000 elektrotechnici. Onder 

meer door de overstap naar hernieuwbare 
energie neemt de groei elk jaar toe. 

Vandaag al is er slechts 1 werkzoekende 
voor elke 4 vacatures in de sector. Volta 
doet heel wat inspanningen om jongeren 
aan te trekken tot de elektrotechnische 
beroepen. Tijdens het event gaven 
werkgevers aan welke basisskills ze écht 
belangrijk vinden bij hun (toekomstige) 
werknemers. Eens die er zijn, investeren 
ze graag via opleiding en training in de 
verdere groei van hun medewerkers.

AAN HET WERK
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De dingen die werkgevers 
écht belangrijk vinden, zijn 
verrassend eenvoudig. Ontdek 
met deze test over welke 
troeven jij beschikt.

… OF TOCH NIET? 



Scoorde jij minder dan 4? 
Tijd om in de spiegel te durven kijken, 
tijd voor verandering. Hieronder lees 
je naar welke 5 basisskills werkgevers 
vooral op zoek zijn. Zoeken ze het 
spreekwoordelijke schaap met de vijf 
poten? Dat valt best mee. De dingen die 
ze écht belangrijk vinden, zijn verrassend 
eenvoudig en je kan er elke dag aan 
werken.

Dit zoekt een werkgever 
(en néé, dat is niet zo 
bijzonder!)

 ( Elementaire basiskennis van 
elektriciteit: de wet van Ohm, 
het correct gebruik van een 
voltmeter …

 ( Goesting om te leren: je kan 
nooit alles weten. En dus is de 
motivatie om actief op zoek te 
gaan en steeds te willen bijleren 
over je vak cruciaal.

 ( Teamwerk: de drive om samen 
efficiënt aan de slag te gaan om 
tot een beter resultaat te komen, 
met collega’s van allerlei slag.

 ( Positief omgaan met feedback: 
was jouw werk (nog) niet naar 
behoren? Zet je ego even opzij en 
ga aan de slag met de feedback 
van je baas, meer ervaren 
collega’s … Want zo leer je bij.

 ( Werkhouding: dat woord 
waarmee ook je leraars je 
voortdurend mee om de oren 
slaan  Maar ja, je baas verwacht 
het écht, dat je op tijd komt, je 
gsm wegstopt tijdens het werk en 
je job zo degelijk mogelijk doet. 

Omcirkel jouw antwoord…

A. Voor onze gip of eindproject moeten we een 
nieuw type differentieel installeren waar we 
nog nooit mee gewerkt hebben. 

1  Ik heb geen idee hoe het moet, ik zit even op mijn 
gsm terwijl de leraar het doet.

2  Ik neem de handleiding mee naar huis en ga er ’s 
avonds eens door zodat ik het de volgende dag kan 
proberen met hulp van de leraar.

3  Ik vraag aan mijn leraar of ik mee mag kijken en zijn 
uitleg volgen terwijl hij het installeert.

B. Duid het juiste antwoord aan:

1  R=U*I

2  I=R*U

3  U=I*R

C. Jullie groepswerk schiet niet op. Dominique 
loopt er de kantjes af en Samir is altijd te laat 
met zijn aandeel.

1  Foert maar, ik trek er me ook niets meer van aan, 
dan zijn we maar gebuisd.

2  Als het zo zit, doe ik het allemaal wel alleen, ook al 
zijn er stukken waar ik niets van ken.

3  Ik probeer te bemiddelen en onze groep weer 
samen te laten werken.

D. Je bedrading klopt niet. Je maakte een 
elementaire fout en je leraar spreekt je daar 
nogal kort op aan.

1  Je gooit je schroevendraaier op de grond en loopt 
kwaad naar buiten.

2  Je probeert goed te begrijpen waar je het nu 
precies fout hebt gedaan en herstelt het probleem.

3  Je blijft beleefd maar bent inwendig boos omdat je 
je betrapt voelt op een domme fout.  

And check it out!

“Voor een aanwervingstest voor

 elektriciens vroegen we de kandidaten 

 om de wet van Ohm op te schrijven. 

 Slechts 2 op de 10 slaagde daarin”

VDAB-DIRECTEUR FONS LEROY 

Doe de test, 
dan weet je meteen of  

ze op jou zitten te wachten.

19

De meest optimale antwoorden: A 1, B 3, C 3, D2



INSPIREREND PROJECT
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Ontsnapt 
UIT ONZE KLAS
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Ontsnapt 
UIT ONZE KLAS

Ben je al eens in een escape room opgesloten? Spannend 
toch, puzzels en raadsels oplossen met een groep 
vrienden terwijl de klok tikt? Dat vonden de vijfdejaars 
Elektriciteit van TA Keerbergen ook. En dus besloten ze 
om zelf zo’n escape room te bouwen.

“Het project heeft 
ons als klas dichter 
bij elkaar gebracht. 
Ook buiten de les 
babbelden we vaak 
over de escape 
room”

D
e escape room van TA Keerbergen is bedoeld voor 
scholieren uit het zesde leerjaar. Tijdens opendeurdagen 
mogen zij de escape room uitproberen om de school 
op een leuke manier te leren kennen. “Maar ook onze 
eigen leerlingen, van de eerste tot de derde graad, 

laten zich met veel plezier opsluiten. Iedereen wil een plekje op 
het topscorebord bemachtigen”, glimlacht bedenker Guido Van 
Horenbeeck.  

FABLAB 
“Vroeger trokken we regelmatig naar 
lagere scholen met een werfwagen. 
We namen allerlei materiaal mee, zoals 
een houten Pinokkio, een bord met 
schakelingen en lampen, een 7-seg-
ment leddisplay … Daarmee toonden 
we kinderen van het zesde leerjaar wat 
ze zouden leren als ze houtbewerking, 
elektriciteit of een van onze andere 
richtingen zouden komen studeren”, 
legt leraar elektriciteit Guido Van 
Horenbeeck uit. “Maar sinds we een 
modern FabLab hebben, wordt vooral 
de 3D-printer en VR-bril gebruikt voor 
promotie. De werfwagen en die oude 
spullen stonden dus stof te vatten. 
Zonde! In de spirit van duurzaamheid, 
hebben wij ze met het vijfde BSO Elek-
triciteit gerecycleerd tot een escape 
room.”

DE GEHEIME CODE
De grootste uitdaging? Het bestaande 
materiaal omtoveren tot een logische 
reeks raadsels. “Het leddisplay was 
bijvoorbeeld perfect om een code op 
te laten verschijnen”, vervolgt de leraar. 
“Maar welke code? Welk raadsel moes-
ten we eraan linken? Hoe zouden we 
ervoor zorgen dat het display op het 
juiste moment zou aanschieten? Na 
enig denkwerk verbonden we het dis-
play met een stekkerbord. Slaag je erin 
om de bruggen in de juiste ingangen te 
steken, dan verschijnt de code van het 
cijferslot dat je leidt naar het volgende 
raadsel. Hiervoor moesten de leerlin-
gen de leds van de printplaten halen, 
opnieuw solderen, en de juiste kop-
pelingen leggen. Zulke dingen leren 
ze sowieso in de les. Maar het is veel 
aangenamer om dat in zo’n speciale 
setting te doen.”
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De leerlingen werkten bijna het hele 
schooljaar samen aan de escape room. 
Veel taken voerden ze in groep uit, maar 
soms nam een van hen het voortouw. 

RIK GIJSEMANS: 

SLIJPEN
Het zou saai zijn om de 
escape room binnen én 
buiten te gaan langs de 
deur. Daarom heeft de klas 
voor een extra uitgang 
gezorgd. “Ik heb een gat 
gemaakt met een slijpschijf. 
Daarna hebben we er een 
kader rond gebouwd en een elektrisch rolluik 
op aangesloten. Ik had nooit eerder met een 
slijpschijf gewerkt, maar ik vond het echt tof! 
Als elektricien moet je van alles kunnen, dat 
komt zeker nog van pas.”

YAGIZ AYDEMIR: 

PROGRAMMEREN
Om de neus van de houten Pinokkio op het 
juiste moment te laten groeien en het 
leddisplay te doen branden, moest 
een Siemens logo opnieuw gepro-
grammeerd worden. “Niemand zag 
dat zitten, dus ik heb het geprobeerd. 
Al was het niet gemakkelijk. Ik moest 
hulp vragen en we zijn zelfs 
een paar keer opnieuw moe-
ten beginnen. Maar uitein-
delijk is het wel gelukt.”

Teamwork 
werkt

DE VACATURE

“Programmeren is 
niet gemakkelijk, we 
zijn een paar keer 
opnieuw moeten 
beginnen. Maar 
uiteindelijk is het 
wel gelukt”

De escape room in cijfers

lesuren lang heeft de 
klas aan de escape 
room gewerkt. 

raadsels moet 
je oplossen om 
eruit te raken.

puzzels vroegen 
programmeerwerk.

minuten heeft een groep 
gemiddeld nodig  
om zich te bevrijden.

is de recordtijd 
waarin de 
snelste 
puzzelaars ooit 
zijn ontsnapt.



BJORN HEYLIGEN: 

KORTSLUITINGEN 
VOORKOMEN
Oorspronkelijk waren er nog enkele 
oude stopcontacten in de werfba-
rak. Maar toen leerlingen van een 
andere klas de escape room uittest-
ten, veranderden ze enkele stekkers 
van plaats. Kan je al raden wat er 
gebeurde? Juist, kortsluiting. “De elektriciteit in 
de escape room en ook in onze klas was uitgeval-
len. Ik heb dus alle stopcontacten die niet meer 
werkten weggehaald.”

JEFKE GREIF: 

CAMERA’S 
INSTALLEREN
Om te kunnen volgen wat er in 
de escape room gebeurt, heb je 
camera’s nodig. “Ik heb oude be-
wakingscamera’s opgehangen en 
aangesloten op een scherm, zodat 
we elke ontsnapping kunnen vol-
gen. Om te communiceren met de 
gevangenen, heb ik een powerpoint 
gemaakt. Die projecteren we op een scherm in de 
escape room. Zo kunnen we tips geven.”

23

“Het is veel aangenamer 
om in een speciale 
setting te leren”

Zelf een 
escape 
room 
bouwen? 
Zo pak je het aan!
1. Maak een plan: als elektricien moet je al-

tijd eerst denken, dan doen. Zeker bij zo’n 
project. Bedenk eerst alle raadsels, begin 
dan pas met de uitwerking.

2. Verzamel materiaal: De klas miste han-
dige bakjes om sleutels in te verstoppen. 
Daarvoor riepen ze de hulp in van andere 
studierichtingen, zoals houtbewerking, 
bouw en sanitair. 

3. Spring creatief om met moeilijkheden: 
laat je niet ontmoedigen als iets mislukt. 
Een van de puzzels in de escape room is 
bijvoorbeeld letterlijk een houten puzzel. 
Die hebben de leerlingen zelf gemaakt 
met een lasercutter. Alleen was de afbeel-
ding door de vele details niet duidelijk te 
zien. Dat hebben ze opgelost door cijfers 
toe te voegen op de achterkant.

4. Test je werk, zo kan je problemen op tijd 
oplossen (denk maar aan die kortsluiting!).

5. Geniet van het resultaat!

O ja, dit stappenplan werkt voor elke taak !
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Je leven als toekomstig elektricien 
eindigt niet op deze laatste bladzijde. 
Als je fan wordt op onze Facebook-
pagina, zit je op de eerste rij voor nog 
meer nieuws uit de sector.

1

Your 15 
Minutes of 
Fame? 
Wat vind jij van dit nummer 

van WATT’s UP? Heb je zelf 

een interessant idee voor 

een artikel? Of wil je graag 

met je klas in WATT’s UP? 

Laat het ons weten via  

info@wattsup.be

    Volg ons op  
www.facebook.com/ 
wattsup.nl

Watt’s Up 
online 
Promofilmpjes  

elektriciteit studeren  

vind je hier: 

www.wattsup.be/nl/watts-up-tv

Interessante schoolreportages en veel beroepenfilmpjes 


