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Industriële Elektriciteit

Je leert:

• schema's lezen

• voorbereidende installatiewerken uitvoeren

• kabelgoten plaatsen en aansluiten

• klemmenkasten plaatsen en aansluiten

• verschillende soorten borden plaatsen en aansluiten

• installaties controleren 

• fouten herstellen

= Theorie + praktijk



Organisatie opleiding



Traject

Intensief dagtraject: 1 jaar

• Deel A: 2 dagen per week

• Deel B: 3 dagen per week

• Stagevoorbereiding (20 lestijden)

Inclusief

• VCA-examen

• Stage van 3 weken

Start in september en februari



Uurrooster

• Zie website voor meest recente versie

• Ook prijzen staan in de uurrooster

• Start opleiding:

• Kijk de website nog eens na

• Je krijgt een mail 2 dagen voor eerste les van elke 
module

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/elektriciteit-0


Evaluatie

• Permanente evaluatie en examens
• Theorie en praktijk

• Regelmatige aanwezigheid noodzakelijk

• Evaluatiebewijs

• Per module: deelcertificaat

• Certificaat Industrieel Elektrotechnisch Installateur

• Ook AAV? Diploma secundair onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/aanvullende-algemene-vorming


Toekomst

Wat na de opleiding?

• gaan werken als industrieel elektricien

• op stageplaats of elders

• Knelpuntberoep

• verder studeren aan een hogeschool
(bv. Elektromechanica)



Is dit iets voor mij?

Aandachtspunten

• Veel leerstof op korte tijd
• Aanwezigheid is zeer belangrijk

• Ook thuisstudie!

• Voorkennis:
• wiskunde (vergelijkingen, oppervlakte, 

machten en vierkantswortels)

• logisch redeneren

• NT2 niveau 2.2 behaald. 
Advies: combineren met niveau 2.3-2.4.

Doe de checklist: is een intensief traject iets voor mij?

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-elektriciteit


Samenwerking VDAB

Ben je werkzoekend?
• Ben je werkzoekend en wil je een diploma 

secundair onderwijs behalen?
• Informeer bij VDAB of je in aanmerking komt voor 

een opleidingscontract.
• Dan is je opleiding gratis

• Meer info vind je hier.

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/036200/cursus/141812/Tweedekansonderwijs_industrieel_elektrotechnisch_installateur__TKO_-ANTWERPEN
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/036200/cursus/141812/Tweedekansonderwijs_industrieel_elektrotechnisch_installateur__TKO_-ANTWERPEN


Inschrijven

• Via website

• Online betalen

• Indien korting: mail naar encora@so.antwerpen.be

• Werkzoekende?

• Vraag vermindering inschrijvingsgeld aan bij VDAB

• Online inschrijven

Tip!
Werknemer in privésector? Check de opleidingsincentives

mailto:encora@so.antwerpen.be
http://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-cvo-cbe
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives


Vragen?
Bekijk eerst de video's en veel gestelde vragen

Info over de kostprijs en uurrooster

• alle informatie staat in detail op de website

Info over de opleiding en trajecten

• bekijk de modulefiches op de website

• mail naar trajectbegeleiding: joke.vaes@so.antwerpen.be

Info over inschrijving of documenten

• bel 03 334 34 34 of mail: encora@so.antwerpen.be

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/infosessie-elektriciteit
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/elektriciteit-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/elektriciteit-0
mailto:joke.vaes@so.antwerpen.be
mailto:encora@so.antwerpen.be
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