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“DIT WAS 
DE PERFECTE 
VOORBEREIDING 
OP ONZE JOB 
LATER”

INSPIREREND PROJECT

David, Indra en 

Mehmet bouwden 

mee aan hun 

ecologische school
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WAAROM?
David: “Vroeger hingen bijna 
overal op onze school tl-lampen. De 
verbouwing leek ons het ideale mo-
ment om de lampen in onze gang te 
vervangen door ledpanelen. Die zijn 
ecologischer en door hun efficiënt 
verbruik ook goedkoper. Zelfs al is de 
aankoopprijs duurder. Hopelijk wordt 
onze oefening het voorbeeld voor 
alle gangen in de rest van de school.”

HOE? 
Mehmet: “We zijn echt van nul 
begonnen. Eerst hebben we opge-
meten hoeveel panelen we nodig 
zouden hebben en waar ze moesten 
komen. We hebben ook nagedacht 
waar we bewegingssensoren kon-
den plaatsen, zodat het licht op het 
juiste moment zou gaan branden. 
Dan bekeken we hoe we de kabels 
zouden wegwerken. De keuze viel op 
kabelgoten. Van al het materiaal heb-
ben we een bestelbon gemaakt. Net 
als later bij een echte klant.”

David: “Uiteindelijk beslisten we 
om één sensor in het begin van de 
gang te hangen. Die koppelden we 
aan een Siemens LOGO. We heb-
ben die zo geprogrammeerd dat het 
licht aan gaat zodra er beweging is. 
Na vier minuten dooft het. Je kan de 
ledpanelen ook manueel bedienen. 
Als je vijf seconden op een lichtknop 
drukt, gaan ze ook aan of uit. Dat is 
handig als er bijvoorbeeld gekuist 
wordt op het einde van de gang, uit 
het zicht van de sensor.” 

Indra: “Zodra de nieuwe instal-
latie geplaatst was, konden we de 
oude lampen weghalen. Niet eerder, 
anders was er niet genoeg licht om te 
werken. Dan hebben we alles netjes 
afgewerkt. En klaar!”

WAS HET 
MOEILIJK?
Indra: “Eigenlijk niet, we 
hebben deze leerstof al eerder 
gezien. Het was vooral leuk om 
de oefening van A tot Z te kunnen 
afwerken, bijna zonder hulp van 
de leerkracht. Ik weet zeker dat 
we later in onze job ledverlichting 
gaan moeten plaatsen. Dit was de 
perfecte voorbereiding.” 
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In De Prins in Diest moesten de 
klaslokalen verbouwd worden. 
Zevendejaars BSO elektriciteit 
David, Indra en Mehmet zagen 
hun kans om enkele ecologische 
initiatieven te introduceren als gip. 

1STE WERK: 

BYE BYE TL-LAMPEN, HELLO LED!

“Door elke week 12 uur 
tijdens de praktijklessen 

samen te werken aan 
onze gip zijn we goede 
vrienden geworden.”
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“In het zevende jaar 
leer je projecten 

volledig zelfstandig 
tot een goed einde 

te brengen. Je denkt 
zélf na. Zo word je 

klaargestoomd voor 
het echte werk.”

INSPIREREND PROJECT

2DE KLUS: 

EEN GSM-
LAADPAAL  
OP GROENE 
ENERGIE

WAAROM?
Indra: “Veel leerlingen gebruiken 
hun smartphone op school. Maar 
vaak loopt de batterij van je telefoon 
te snel leeg. Als tweede deel van 
onze gip besloten we dus om een 
laadpaal te installeren op de speel-
plaats, volledig op wind- en zonne-
energie. Zo kan iedereen gratis én 
ecologisch zijn gsm opladen.” 

HOE? 
David: “Er lagen nog oude zonne-
panelen op het dak van onze school 
die niet meer gebruikt werden. Die 
hebben we eraf gehaald. Het plan is 
om ze nu te monteren op een solar 
trackingsysteem, dat we momenteel 
aan het bouwen zijn. Die technologie 
zal ervoor zorgen dat onze panelen 
meebewegen met de zon. Omdat er 
in de winter niet veel zon is, bestaat 
het risico dat de panelen zelfs on-
danks het volgsysteem te weinig op-
brengen. Daarom gaan we ook een 
windmolen aan de laadpaal bevesti-
gen. Net als de zonnepanelen gaan 
we die koppelen aan een batterij. De 
zon en de wind zullen dus samen-
werken om de accu op te laden.” 

Indra: “Van de accu gaan we een 
draad trekken naar de muur onder 
het afdak. Daarin monteren we vier 
usb-aansluitingen. Zo kunnen vier 
mensen tegelijk hun gsm opladen. 
Dat is het maximum, anders zou de 
batterij volgens onze berekeningen te 
snel leeglopen.”

WAS HET 
MOEILIJK?
Mehmet: “Ja, zo’n laadpaal 
bouwen is een grote uitdaging. Wij 
hadden tot nu toe nooit met zon-
nepanelen gewerkt. We wisten er dus 
nog niet veel over. Bijna alles wat we 
doen, moeten we eerst opzoeken. 
Maar zo leren we wel elke dag bij.” 
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DAVID  
SIMONS (18)
“Na de schooluren en 
in het weekend werk ik 
al als elektricien. Mijn 
stage liep zo vlot dat 
mijn stagebedrijf me een 
job heeft aangeboden. 
Ik help domotica-
installaties te plaatsen in 
nieuwbouwwoningen en 
renovaties, zodat klanten 
met hun smartphone hun 
lichten kunnen bedienen, 
de verwarming, hun 
alarmsysteem … Heel 
boeiend.”

INDRA  
MATTHEUS (18) 
“Zowel op school als op 
stage ben ik vaak het enige 
meisje. Maar ik ben dat 
intussen zo gewoon, dat 
ik er niet meer bij stilsta. 
Ik heb heel bewust voor 
deze richting gekozen, ik 
ben graag met elektriciteit 
bezig. Ook met de zware 
klussen die erbij komen 
kijken. Slijpen, kappen, ik 
doe het allemaal. Het zou 
maar flauw zijn als ik alleen 
de gemakkelijke taakjes 
wou doen.”

MEHMET  
ECEVIT (20)
“Ik ben bijna vijf jaar 
geleden verhuisd van 
Turkije naar België. Het 
onderwijs zit daar anders 
in elkaar, dus ik twijfelde 
welke richting ik hier 
moest kiezen. Omdat ik 
als hobby soms elektrische 
autootjes uit elkaar haalde, 
stelde mijn moeder 
elektriciteit voor. Ik ben 
blij dat ik haar voorstel 
gevolgd heb, want ik doe 
dit echt graag.”

WIE ZIJN 
DE VERBOUWERS? 
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BEROEP IN DE KIJKER

Eén dag zonder internet of telefoon? 
Ondenkbaar! Daarom rekenen we op 
betrouwbare datacommunicatienetwerken. 
Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van IT-specialisten, maar ook van 
elektrotechnisch installateurs, meer bepaald 
van de installateur databekabeling. 

ENKEL VOOR 

KNAPPE KOPPEN!

INSTALLATEUR 
DATABEKABELING

“Netwerkkabels 
installeren is 
fysiek misschien 
minder zwaar dan 
elektriciteit leggen. 
Qua denkwerk is 
het een grotere 
uitdaging.”



9

ALWAYS CONNECTED: 
EGIED STOUTEN

  Richtte 24 jaar geleden samen met zijn broer 
Alois Connectivity Solutions in Bilzen op.

  Vandaag hebben zij één administratief 
medewerker in dienst en acht installateurs, 
die meestal in teams van twee op pad gaan. 
Daarnaast komen er regelmatig stagiairs en 
jobstudenten over de vloer. 

 Werken nooit voor particulieren, wel 
voor grote "bedrijven" zoals scholen, 
ziekenhuizen, fabrieken en kantoren.

  “Moet je bekabeling voorzien in een zaak 
met 200 medewerkers, dan zal je ongeveer 
500 aansluitingen moeten maken en testen. 
Een goede voorbereiding is daarbij cruciaal!”

“Leg je elektriciteit, 
dan moet je niet voor 
elk stopcontact of elke 
lamp terug naar de 
zekeringenkast. Je kan 
werken met aftakkingen. 
Bij datakabels is dat 
onmogelijk.”
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INSPIREREND PROJECT

Wat doet de installateur 
databekabeling eigenlijk? 

EGIED: “Als installateur databekabe-
ling vorm je de schakel tussen de 
netwerkprovider - zoals Telenet 
of Proximus - en de gebruiker. Dat 
betekent dat je ter plaatse komt op 
werven om kabels te trekken van de 
datakast naar elk toestel dat aange-
sloten moet worden op het netwerk. 
Dat zijn computers en telefoons, 
maar ook printers, televisietoestel-
len, alarmen en wifi-routers. Meestal 
voorzie je UTP-kabels, in bepaalde 
gevallen werk je met glasvezel. Als 
er een afstand boven de 100 meter 
moet worden overbrugd bijvoor-
beeld, of als de data zeker goed 
beveiligd moet zijn.” 

Kan elke electricien  
dit doen? 

EGIED: “Het is niet omdat je elektri-
citeit hebt gestudeerd, dat je van de 
ene dag op de andere datakabels kan 
gaan installeren, maar dat verwach-
ten wij ook niet. Dit werk is heel spe-
cifiek. Iedereen die bij ons start krijgt 
een doorgedreven opleiding, wat hij 
of zij ook gestudeerd heeft. Al heb 
je met achtergrond in elektriciteit 
natuurlijk een streepje voor, omdat 
je al veel ervaring hebt met kabels 
trekken. Anders dan een gewone 
elektricien, moet je als installateur 
databekabeling wel veel minder vaak 
kappen, slijpen en boren. Bij som-
mige projecten hoort dat erbij, bij 
andere zitten de kabelgoten al klaar 
omdat je in onderaanneming werkt. 
Dat maakt deze job fysiek veel min-
der zwaar. Het is eerder een mentale 
uitdaging.”

“Voor deze job 
moet je kunnen 
planlezen als de 
beste.”



Dat je geen netwerkkabels kan begin-
nen trekken zonder duidelijk plan, 
weet KURT DEXTERS als de beste. 
Hij werkt al 21 jaar voor Connectivity 
Solutions. En dat doet hij heel graag. 
“Het leukste aan de job vind ik de af-
wisseling. Je komt telkens op nieuwe 
plaatsen terecht, waar je andere uitda-
gingen krijgt voorgeschoteld”, vertelt 
de installateur. “Zo hebben we een tijd 
geleden een vernieuwde afdeling van 
het Ziekenhuis Oost-Limburg van da-
takabels voorzien. Net als bij de start 
van elk project kregen we een plan 
van het gebouw. Het is dan onze taak 
om te checken waar de datakasten 
zich bevinden en waar de aansluitin-
gen moeten komen. En vooral: om uit 
te vissen hoe we al die kabels kunnen 
trekken.”

WAT EEN PUZZEL!
“Leg je elektriciteit, dan moet je niet 
voor elk stopcontact of elke lamp 
terug naar de zekeringenkast. Je kan 
werken met aftakkingen. Bij dataka-
bels is dat onmogelijk. Elke kabel moet 
de volledige weg van de datakast naar 
het eindtoestel afleggen opdat het kan 
werken. Dat gaat over tientallen me-
ters. Bovendien waren verschillende 
kamers nu off-limits. Operatiekwartie-
ren afsluiten zodat we kabels konden 
placeren was geen optie. We moesten 
dus extra creatief zijn om op een logi-
sche en efficiënte manier de puzzel te 
leggen. We stippelden dan maar een 
weg uit langs verschillende boven- en 
onderverdiepingen. Dat was echt een 
leuk project. Ik weet nog dat ik toen 
vier dagen lang heb rondgelopen in 
het ziekenhuis, gewoon om alles te 
bekijken en te noteren hoe we de klus 
zouden aanpakken. Dat bewijst dat je 
in deze job moet kunnen planlezen 
als de beste. En dan nog stuit je vaak 
op onverwachte 
moeilijkheden. 
Probleemoplos-
send kunnen den-
ken is dus ook een 
grote troef.”

TRAINING ON THE JOB
Dat probleemoplossend vermogen 
komt eveneens van pas wanneer je 
wordt opgeroepen om een panne op 
te lossen. “Als installateur databeka-
beling verzorg je niet alleen nieuwe 
aansluitingen, je verhelpt ook storin-
gen”, legt Kurt uit. “In die gevallen kan 
de klant je meestal alleen vertellen 
dat het netwerk plat ligt. En dat jij het 
moet fixen. Dan moet je zelf uitzoe-
ken of er misschien een kabel defect 
is. Gebeurt dat bij een bedrijf waar de 
installatie correct is gebeurd, dan lukt 
dat vaak vrij vlug. Wij nummeren onze 
honderden kabels namelijk heel dui-
delijk, om verwarring te voorkomen. 
Soms worden datakabels echter geïn-
stalleerd door bedrijven die hier niet in 
gespecialiseerd zijn. Dan gebeurt dat 
jammer genoeg niet altijd volgens de 
regels van de kunst en is het voor ons 
achteraf veel moeilijker om het kluwen 
te ontwarren."

“Ik heb eens vier dagen rondgelopen in een 
ziekenhuis, gewoon om alles te bekijken en te 
noteren hoe we de klus zouden aanpakken.”
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KNAPPE KOP & 
PLANLEZER KURT

IETS VOOR JOU?  
  Heb jij zin om elke dag de baan op te gaan om 

diverse firma’s te helpen met uiteenlopende 
netwerkkwesties? 

  Kan je goed planlezen?
  Kan je probleemoplossend denken?
  Wil je graag bijleren over de wereld van 

datanetwerken, die continu in verandering is? 

� Dan ben je misschien wel de perfecte 
installateur databekabeling! O ja, er is  nog 
één belangrijke voorwaarde om dit werk te 
kunnen uitvoeren: je mag niet kleurenblind 
zijn. UTP-kabels bestaan uit acht aders, met 
vier kleuren: blauw, oranje, groen en bruin. 
Telkens als je een kabel aansluit, moet je dat 
volgens de kleurcode doen. Dat kan alleen 
als je de tinten uit elkaar kan houden! 
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INNOVATIE

WELKOM IN 
ENERGYVILLE!

Bollebozen van EnergyVille in Genk 
bedenken elke dag duurzame technologische 
hoogstandjes. Wij gingen een kijkje nemen 
achter de schermen.

EnergyVille
  WAT? Een researchcentrum met 18 

hypermoderne laboratoria.

  AANTAL MEDEWERKERS? 400 

  WAT DOEN ZE? “Het is ons doel om 
nieuwe en betere technologieën 
te ontwikkelen. Zonnepanelen 
met een steeds hoger rendement, 
bijvoorbeeld. We proberen ook 
manieren te vinden om die 
technologieën goedkoper te 
maken zodat nog meer gezinnen, 
bedrijven en overheden ervoor 
kiezen.”

HET TOMORROWLAND 
VAN DE GROENE TECHNOLOGIE
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“Na een hele reeks 
proeven hebben we een 
dunnefilmzonnecel met 
twee lagen gecreëerd, 
die net als een klassiek 
zonnepaneel een 
rendement van 25% 
haalt.”

“Doorgaans zit er 
5 tot 10 jaar tussen 
het begin van een 
onderzoeksproject en 
het moment waarop je 
een nieuw product op 
de markt kan brengen.”

Hoe gaat jullie onderzoek 
precies in z’n werk? 
PROFESSOREN BART VERMANG 
EN MICHAËL DAENEN: “In onze 
labo’s kunnen we van alles 
uitproberen. Neem nu ons PV-
Module Labo. Daar bouwen we 
allerlei soorten zonnepanelen, 
die we onderwerpen aan een 
hoop proeven. We bootsen 
onder meer wind, zon, extreme 
warmte en koude na. Die 
weersomstandigheden maken 
we zo extreem, dat het lijkt alsof 
de panelen 25 jaar lang buiten 
hebben gelegen. Zo kunnen 
we als het ware in de toekomst 
kijken. We analyseren hoe de 
zonnecellen uiteindelijk presteren 
en weten op die manier welke 
materialen het langst meegaan.”

Jullie doen ook onderzoek 
naar dunnefilmzonnecellen. 
Wat proberen jullie precies?

“Klassieke zonnepanelen zijn 
gemaakt van silicium. Daardoor 
zijn ze relatief dik, onbuigzaam en 
niet erg mooi. Wij bestuderen de 
mogelijkheid om zonnepanelen te 
produceren in de vorm van dunne 
film. Dunnefilmzonnecellen zijn 
amper één micrometer dun, licht 
en soepel. Je kan er veel meer 
kanten mee uit.”

Maar het rendement ligt toch 
veel lager? 

“Tot voor kort was het inderdaad 
onmogelijk om met dunnefilm-
zonnecellen hetzelfde rende-
ment te bereiken als met klas-
sieke zonnepanelen. Onlangs 
zijn we daar toch in geslaagd. Na 
een hele reeks proeven hebben 
we een dunnefilmzonnecel met 
twee lagen gecreëerd, die net als 
een klassiek zonnepaneel een 
rendement van 25% haalt. Dat 
percentage willen we nog hoger 
krijgen, dus we blijven eraan 
werken.”

Knap! En hoe willen jullie die 
zonnecellen in de praktijk 
gaan inzetten? 

“Samen met enkele bedrijven 
hebben we een soort raam ont-
wikkeld met gekleurd glas, waar-
in onze dunnefilmzonnecellen 
verwerkt zijn. Binnenkort zullen 
dus gebouwen opduiken met ra-
men die zo energie produceren. 
Op zich is dat idee niet nieuw. 
Building integratated photovol-
taics - zonnecellen geïntegreerd 
in bouwmaterialen - bestaan al 
langer. Maar nog nooit waren 
ze zo efficiënt, zo betaalbaar, en 
waren er zoveel mogelijkheden 
om de kleur, grootte en vorm 
van de cellen te kiezen.”

Kun je die dunnefilmzonne-
cellen, behalve in gebouwen, 
ook nog op andere manieren 
verwerken? 
“We voeren ook onderzoek naar 
infrastructuur-geïntegreerde PV. 
Daarbij bekijken we welke wegin-
frastructuren geschikt zijn om 
zonnecellen in te bouwen. Op dit 
moment werken we bijvoorbeeld 
aan geluidsbarrières die elektri-
citeit kunnen opwekken. Ook het 
wegdek kan hiervoor gebruikt 
worden. Daarnaast experimen-
teren we met zonnecellen in 
voertuigen. Toyota heeft al een 
elektrische wagen ontwikkeld die 
zonne-energie kan opwekken 
via het dakraam. Niet voldoende 
om op te rijden, maar als welkom 
extraatje bovenop het vermogen 
van de batterijen. Het zal niet lang 
meer duren vooraleer je auto’s 
met zonnecellen in het straat-
beeld ziet.”
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INNOVATIE

EnergyVille doet niet alleen 
onderzoek naar zonne-
energie. Ook duurzame 
energieopslagsystemen zoals 
batterijen komen aan bod. 

“In ons batterijlabo zijn we bat-
terijen aan het ontwikkelen die 
geen vloeistof bevatten, maar 
gevuld zijn met een vaste stof. Die 
vastestofbatterijen zijn veiliger 
dan de klassieke variant, want ze 
kunnen niet ontploffen. Ook zijn 
ze compacter. Voor ons onder-
zoek naar batterijen hebben wij 
een droge kamer, met een lucht-
vochtigheid van 0,6%. Normaal 
ligt de luchtvochtigheid rond de 
40%. Als je in die dry room werkt, 
merk je niks bijzonders. Maar zo-
dra je buiten komt, voelt het alsof 
je in een subtropisch zwembad 
bent beland.”

Waarom is die droge kamer 
nodig? 

“Omdat lithium, dat in veel bat-
terijen zit, in brand kan schieten 
als het in contact komt met water. 
Dat wil je absoluut niet meema-
ken. Blussen is erg moeilijk!”

Als hernieuwbare energie 
verder ingeburgerd raakt, 
moet ons elektriciteitsnet 
daarop voorzien zijn, toch? 

“Klopt, en daarom hebben we bij 
EnergyVille ook collega’s die zich 
daarover buigen. Ze berekenen 
welke aanpassingen nodig zijn 
aan het net en bedenken slimme 
oplossingen om energie optimaal 
te gebruiken. Zo zou je batterijen 
kunnen toevoegen om de piek 
aan zonne-energie die ’s mid-
dags wordt geproduceerd op te 
vangen. Maar daarnaast zou je 
ook huishoudtoestellen als buffer 
kunnen gebruiken, door bijvoor-
beeld de wasmachine ‘s middags 
vanzelf te doen draaien.”

“Het zal niet lang 
meer duren vooraleer 
je auto’s met 
zonnecellen in het 
straatbeeld ziet.”

IETS VOOR JOU?
Lijkt het je wat om je steentje bij te dragen aan 
een groenere wereld? Weet dat je als onderzoe-
ker vooral out of the box moet kunnen denken. 
Het is namelijk jouw taak om nieuwe oplossin-
gen te bedenken voor bestaande problemen. 
Ook moet je een goede teamplayer zijn. Voor 
de meeste projecten werk je niet alleen samen 
met naaste collega’s, maar ook met bedrijven en 
soms met researchers uit het buitenland. Daar-
naast is een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en een flinke portie geduld een must. Door-
gaans zit er 5 tot 10 jaar tussen het begin van 
een onderzoeksproject en het moment waarop 
je een nieuw product op de markt kan brengen.

WELK DIPLOMA 
HEB JE NODIG?
Bart en Michaël hebben allebei een 
doctoraat op zak. Maar je hoeft niet zo’n 
hoog diploma te hebben om hier aan de 
slag te gaan. “We hebben bijvoorbeeld ook 
techniekers in dienst, die de labo’s draaiende 
houden. Daarnaast maakt iederéén die 
kiest voor een job in duurzame energie 
een enorm verschil. Ga je aan de slag als 
installateur zonnepanelen, dan kom je in de 
loop van je carrière ongetwijfeld in aanraking 
met alle eerder vernoemde vernieuwingen. 
De vraag naar duurzame energie zal alleen 
maar groeien, dus werk is verzekerd.”
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SLIM BEKEKEN

Kevin Goutier, zevendejaars BSO 
elektriciteit in GISO Diegem, is een 
van de 1.583 leerlingen in Vlaanderen 
die voor duaal leren koos. En hij is 
heel blij met zijn beslissing. 

ALLEMAAL DUAAL!
  Sinds september kan je je in 
de tweede graad BSO en TSO 
officieel inschrijven voor een 
‘duaal leren’-opleiding.
  Je leert enkele dagen per week 
op school en enkele dagen op 
de werkvloer.
 Al 1.583 leerlingen in 
Vlaanderen kozen ervoor.

“Ik moet me geen 
zorgen maken over 
mijn toekomst. Eens ik 
ben afgestudeerd, blijf 
ik hier normaal gezien 
werken.”

Maandag & 
dinsdag 
naar de les,
de andere dagen 
naar de werf
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SLIM BEKEKEN

DUAAL LEREN,  
IS DAT NIET  
HETZELFDE  
ALS EEN STAGE?
“Ik krijg 520 euro per maand,  
een leuk extraatje!”

KEVIN: “Duaal leren is veel intensiever. Mijn stages 
duurden steeds maar enkele weekjes. Op zo’n korte 
periode kan je niet zo veel leren. Nu ga ik drie dagen 
per week samen met mijn mentor op pad. Omdat 
ik zo veel tijd doorbreng op de werkvloer, kan ik 
projecten van het begin tot het einde afwerken. 
Daardoor krijg ik te maken met veel verschillende 
uitdagingen. Een ander verschil is dat ik nu betaald 
word: 520 euro per maand. Dat is niet veel, maar het 
is een leuk extraatje.”

SCHOOLMOE
“Ik ben 21 jaar. Ik zit dus al vrij lang op 
school. Eerlijk gezegd was ik dat op den 
duur een beetje moe. Maar stoppen na 
mijn zesde jaar BSO was geen optie. Ik 
wil zeker een A2-diploma behalen. Later, 
als ik tien of vijftien jaar gewerkt heb als 
elektricien, wil ik misschien leerkracht 
worden. Dan is een getuigschrift niet 
voldoende. Toen ik hoorde dat je bij 
duaal leren niet elke dag in de klas moet 
zitten, wist ik meteen dat het iets voor 
mij was.”

STAGE MET EEN STAARTJE
“In het vijfde en zesde jaar elektrici-
teit had ik al stage gelopen bij Elektro 
Eulaerts. Dat is heel goed meegevallen. 
Daarom wou ik graag daar duaal leren. 
Het bedrijf stond er meteen voor open. 
Maar eerst moest ik wel van school ver-
anderen, want mijn vorige school bood 
geen duaal leren aan. Het papierwerk 
werd in orde gebracht en sinds novem-
ber ga ik op maandag en dinsdag naar 
de les, en op woensdag, donderdag en 
vrijdag naar een werf. Nog tot het einde 
van het schooljaar.”

VERTROUWEN EN STEUN
“Mijn mentor en ik vormen een goed 
team. Als er iets moet gebeuren dat 
ik kan, zoals stopcontacten steken, 
laat hij mij vrij. Heb ik toch vragen, 
dan staat hij altijd klaar. Valt er iets 
nieuws te leren, legt hij me alles 
duidelijk uit. Ik heb al véél praktische 
dingen geleerd die op school nooit 
aan bod kwamen. Werken met een 
slijpmachine bijvoorbeeld, met een 
kapmachine, een schroefmachine. 
Ook op het vlak van domotica heb ik 
een goede opleiding gekregen op de 
werkvloer.”

EÉN EXAMEN
“Ik moet elke week een verslag 
maken waarin ik mijn school op de 
hoogte houd van mijn praktijker-
varingen. Mijn begeleidende leer-
kracht komt ook regelmatig langs 
bij Elektro Eulaerts. Daarnaast volg 
ik op school ook Praktijk en het vak 
PAV. Daarvan zal ik op het einde van 
het jaar een examen moeten afleg-
gen. Het is soms moeilijk om in de 
boeken te duiken omdat ik al half in 
het werkleven sta, maar ik heb het 
ervoor over om mijn diploma te be-
halen. Deze combinatie van werken 
en studeren is voor mij echt perfect. 
Ik leer niet alleen erg veel bij, ik weet 
ook dat ik me geen zorgen moet 
maken over mijn toekomst. Want 
eens ik ben afgestudeerd, blijf ik hier 
normaal gezien werken.” 

“Mijn mentor en ik vormen een 

goed team. Als er iets moet 

gebeuren dat ik kan, laat hij mij 

vrij. Heb ik toch vragen, dan 

staat hij altijd klaar.”
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ELECTRO EULAERTS 
  Een kmo uit Machelen.
 Geleid door Patrick Eulaerts. Hij 
wordt bijgestaan door zijn vader 
Francis en twee ploegen van twee 
elektriciens. 
 Gespecialiseerd in alles wat 
met elektriciteit te maken heeft: 
van nieuwbouw (residentieel 
en industrieel), tot herstelling, 
depannage, renovatie, domotica, 
toegangscontrole, alarminstallaties, 
verlichting en elektrische 
laadstations.

3 gouden tips  
van mentor Pieter
Elektricien Pieter (29) liep hier negen jaar geleden stage en 
kreeg nadien een contract.  Nu is hij zelf mentor van Kevin. 

“Als Kevin op woensdag toekomt, vraagt hij altijd welk werk er 
maandag en dinsdag is verzet. Dat bewijst dat hij erg betrokken is. 
Een mooie eigenschap, die wij erg appreciëren bij leerlingen.”

“Als stagiair of duaal leerder moet je niet bang zijn om vragen te 
stellen. Domme vragen bestaan helemaal niet! Wil je iets weten, 
spreek je mentor of begeleider daarover aan. Dat toont dat je 
oprecht geïnteresseerd bent en wil bijleren.”

“Fouten maken is niet erg. Want uit je fouten leer je. Zeker bij duaal 
leren, want dan breng je nog genoeg tijd door op de werkvloer om 
de fout zelf recht te zetten.”

1

2

3

Bekijk, download en 
verspreid deze handige app. 
(duaalbyvolta.be). Je vind 
er alle info over duaal leren.
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJKELECTRO BRAIN

GOED 
BEZIG 
OF NIET? 

Jongeren die afstuderen in een elektrotechnische 
richting kunnen deelnemen aan Electro Brain. Dat is 
een proef die je kennis en vaardigheden meet zodat je 
weet of je klaar bent voor een job als elektrotechnisch 
installateur of elektrotechnicus. Hoe brachten deze 
leerlingen het ervan af? 

MET ELECTRO BRAIN 
TEST JE OF JE KLAAR BENT 
VOOR DE WERKVLOER



HELLO
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YENTL: “Onze school doet al enkele 
jaren mee aan Electro Brain en het 
klonk best interessant. Wat ik leuk 
vind, is dat je eens ervaart hoe het 
er in het echte leven aan toe kan 
gaan. Alleen de schema’s zien er hier 
al anders uit en ook bij het foutzoe-
ken leer je veel bij. Als je weet wat je 
moet uitkomen, weet je dat er in de 
voorgaande stappen al dan niet een 
fout zit. Dat is belangrijk vooraleer je 
jouw schakeling laat werken.”

TIM: “Ik weet niet of ik uit mezelf zou 
hebben meegedaan hebben. Grote 
bedrijven in de industrie kennen Elec-
tro Brain misschien, maar ik betwijfel 
of de kleine zelfstandigen er al van 
hebben gehoord.”

YENTL: “Mijn voorkeur gaat uit naar de 
residentiële markt, die grote kasten 
zijn mijn ding niet. Geef mij liever do-
motica en allerhande nieuwe, slimme 
technieken. En dan liefst installaties 
in de villabouw, hoe zotter hoe beter. 
Als je dan later aan een mooie villa 
passeert waar jij alles hebt geïnstal-
leerd, tot de nieuwste technieken 
toe, moet dat veel voldoening geven. 
Eerst ga ik wat ervaring opdoen 
bij een kleine zelfstandige elek-
trotechnisch installateur om dan 
later hopelijk mijn eigen zaak te 
starten.”

TIM: “Ik ga mijn passie volgen en start 
daarom volgend jaar met een Ba-
chelor Autotechnologie. Ik hoop dat 
ik op het gebied van elektriciteit een 
streepje voor zal hebben op de an-
deren. Vooral de besturing van auto’s 
interesseert me mateloos. Hoewel 
ze beweren dat elektrische wagens 
de toekomst zijn, gaat mijn voorkeur 
toch uit naar auto’s die een mooi ge-
luid produceren zoals de BMW 335d 
met een 3,5 l dieselmotor.”

YENTL EN TIM 
6E JAAR BERNARDUSTECHNICUM OUDENAARDE

v “Graag 
installaties met 
nieuwe, slimme 
technieken.  
Hoe zotter,  
hoe beter!”



ELECTRO BRAIN

20

v “Domotica is 
de max. Daarin 
wil ik me 
specialiseren.”

CASPER
7E JAAR DUAAL LEREN, 
TECHNISCH INSTITUUT SINT-LAURENS ZELZATE

“Mijn duaal leren-traject houdt in dat ik 
twee dagen op school les volg en drie 
dagen aan de slag ben bij een werkge-
ver. In mijn geval is dat Van Hulle Elec-
trotechniek in Zelzate die me meestal 
tewerkstelt bij Volvo Trucks in Oos-
takker. Ik vind het fijn daar, maar mijn 
voorkeur gaat toch uit naar residentiële 
elektriciteit. Ik zit graag buiten op een 
werf en hou van de afwisseling in het 
takenpakket. Af en toe mag je ook 
eens het grof geweld bovenhalen zoals 
kappen en slijpen, je ziet dus meer 
facetten van het bouwproces.”
 
“Ik heb me pas in laatste instantie aan-
gemeld voor de proef toen ik hoorde 
dat ook residentieel aan bod kwam. 
Het valt wel op dat de focus nog ligt op 
traditionele technieken zoals impulsen. 
Niet dat je dat niet meer tegenkomt op 
een werf, maar vandaag komt de na-
druk toch meer en meer op domotica 
te liggen. Dat vind ik de max.” 

“Ervaring opdoen is heel belangrijk. Ik 
hoop dat te kunnen doen bij iemand 
die residentiële installaties uitvoert, en 
daarna mijn eigen bedrijf op te richten. 
Mijn ouders zijn ook allebei zelfstandig, 
ondernemen zit bij ons in het bloed. 
Werken zit er bij mij van kleins af aan 
in, vandaar dat duaal leren perfect 
bij mij past. Ik kan het iedereen aan-
raden. Je leert zaken die ze op school 
niet kunnen aanbieden. Ik wil later zelf 
als werkgever in dit traject stappen en 
mijn kennis en ervaring doorgeven. Ik 
hoop dat ik tegen dan een specialist 
ben in domotica. Op mijn vorige sta-
geplek was ik getuige van een project 
waarbij de hele woning via domotica 
was gestuurd, drie kasten vol. Dat is 
de toekomst en dat zijn de uitdagende 
projecten waar ik van droom.”   



v “Wij bewijzen 
dat meisjes  
niet onder 
hoeven  
te doen.”

FEBE: “Ik was benieuwd of ik de proef 
tot een goed einde kon brengen met 
de kennis die ik op school heb ge-
leerd. Het was niet zo moeilijk, maar ik 
heb toch nog wat opgestoken van de 
begeleiders. Onder meer waarom de 
aarding geel-groen is – voor mensen 
die kleurenblind zijn – en waarom de 
nulleider blauw is. Dat ik uiteindelijk de 
proef goed heb beëindigd, gaf me een 
goed gevoel.” 

“Mijn voorkeur gaat uit naar indus-
triële elektriciteit vanwege de com-
plexiteit. Je moet meer nadenken 
omdat je fouten ook grotere gevolgen 
kunnen hebben. Ik heb destijds bewust 
voor de richting elektriciteit gekozen 
omdat het een stiel is die je voldoening 
geeft wanneer je iets hebt gemaakt. 
Het is ook geen job met een vaste 
routine.”

“Of ik er daadwerkelijk in zal werken, 
weet ik nog niet goed. Sinds kort zou 
ik namelijk graag inspecteur worden bij 
de politie, diegene die met honden op 
stap gaan. Dat spreekt me aan omdat 
het geen job is met een vaste routine 
en omdat ik graag honden zie. Wat ik 
wel sowieso graag wil doen, is mijn 
eigen huis bouwen en daarin dan zelf 
alle elektriciteit leggen. Met de installa-
tie van alle nieuwe domotica snufjes.”

“Dat meisjes in de minderheid zijn, 
vind ik wel jammer. Anderzijds ben ik 
het intussen gewoon, ik zit al van mijn 
eerste middelbaar alleen met jongens 
in de klas. In het begin was dat lastig, 
maar de band met de jongens wordt 
hoe langer hoe beter. Ik vind het wel 
een uitdaging om iedere dag te kun-
nen laten zien dat meisjes hetzelfde 
kunnen als jongens. En ik moet toe-
geven dat het een opsteker is wan-
neer je bewijst dat meisjes in deze 
stiel niet onder hoeven te doen.”

DAYA: “Toen ik van onze leerkracht 
over de wedstrijd hoorde, zag ik het 
meteen zitten. Ik ben erg competitief 
ingesteld en wou bewijzen dat ik dit als 
meisje ook kan. Het was door mijn gip 
– een portaalrobot die producten gaat 
scannen door middel van een barcode 
– alweer een tijdje geleden dat ik een 
kast had bekabeld maar ik vond het 
leerzaam en heb veel bijgeleerd inzake 
veiligheid zoals het toepassen van de 
Gouden 8. Alles kwam ook aan bod 
wat je in het werkveld ziet zoals het 
zoeken van fouten.”

DAYA: “Wat ik precies ga doen, is ook 
voor mij nog een vraagteken maar 
we hebben één groot voordeel: 
wanneer je afgestudeerd bent 
in deze richting heb je sowieso 
werkzekerheid want bedrijven 
zijn wanhopig op zoek naar goede 
elektriciens. Elektriciteit is de dag van 
vandaag niet meer weg te denken uit 
ons leven en is enorm geëvolueerd. 
Het is een stereotype dat elektriciens 
alleen maar draadjes leggen. Het is 
zoveel meer dan dat, elektriciteit is 
nadenken, vernieuwend zijn, durven …”

FEBE EN DAYA 
6E JAAR ELEKTROTECHNIEKEN VLOT LOKEREN
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LEVENSLANG LEREN

Bijna je diploma 
op zak?

Klaar voor je diploma? Je afstuderen zal 
dit jaar door de corona-epidemie wellicht 
anders dan anders verlopen. Maar eens 
je aan de slag bent, zal je vanaf dag één 
ontdekken dat het leren nu pas écht begint. 
Gelukkig is er sectororganisatie Volta: 
die heeft alles in huis om jou als jonge 
werknemer continu te laten bijleren. 

TIJD OM BIJ 
TE LEREN 
DANKZIJ 

VOLTA!



23

Opleidingen en infosessies
 Van het BA5 tot alles over de thuisbatterij 
en PV-installatie: in het bijzonder ruime 
Volta-opleidingsaanbod vind je als 
werknemer in gelijk welk elektrotechnisch 
beroep je gading. Samen met je werkgever 
bekijk je welke opleidingen relevant zijn 
en heb je overigens recht op één dag 
opleiding per jaar. En je werkgever krijgt 
zelfs een premie als jij een opleiding volgt 
binnen de werkuren.

  Iets nieuws onder de zon, of nieuwe 
normen en reglementering? Op één sessie 
ben je mee dankzij de (gratis) Volta-
infosessies of workshops.

Onze databank
Volta heeft een uitgebreide databank met oplei-
dingen waarin je handig en gericht kan zoeken. 
Je vindt er zowel dagopleidingingen als avond- 
en weekendopleidingen.

 � www.volta-org.be/nl/
werkgevers/opleiding-
competentiebeleid/
opleidingen/vind-je-
opleiding

WIE IS VOLTA? 
Volta is dé sectororganisatie van 
de elektrotechnische bedrijven, 
samen goed voor 5.000 bedrijven 
en 36.000 werknemers. Volta 
zorgt voor opleidingen, advies, 
uitbetalingen van (opleidings)
premies, onderzoek… Kortom: 
Volta is hét kruispunt van 
elektrotechniek en aanspreekpunt 
voor werkgevers (en werknemers) 
uit de sector.

Nieuwsgierig 
geworden? Neem 
alvast een kijkje op 
www.volta-org.be/
werknemers

LEREN MET VOLTA? HOE? ZO!

BIJLEREN VANAF DAG 1
Had jij tegen het eind van het schooljaar het gevoel dat je stilaan “alles” geleerd had? 
We durven te wedden dat dit gevoel meteen weg is, zodra je aan de slag gaat. Het 
vakgebied elektrotechniek is immers continu in verandering. 

Je werkgever zal je stimuleren om bij te leren vanaf dag één. Dat kan op de werkvloer, 
maar ook via opleidingen. Je werkgever bekijkt samen met jou wat er nodig is. En dan 
staat sectororganisatie Volta voor je klaar: ontdek welk gamma aan opleidingen en 

leermiddelen Volta voor jou in petto heeft.

Technische bibliotheek
Van AREI tot laadpunten over led-verlich-
ting: de online technische bibliotheek van 
Volta bevat een hele reeks artikels en publi-
caties die jou kunnen helpen in de uitoefe-
ning van je job.

Informatiefiches:  
de basics opgefrist
Hoe moest je ook alweer een aarding uit-
meten en de werking van een differentieel 
controleren? En hoe zat het alweer met 
fasespanning en lijnspanning?

De Volta-informatiefiches bundelen op 1 A4 
de basics van meer dan 16 veel voorkomen-
de thema’s. Handig als je je basiskennis snel 
wil opfrissen of de belangrijkste formules en 
waarden nog even op een rijtje wil. 

 � Je kan de fiches gratis downloaden op 
de Volta-site .
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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 


