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Elektrotechnicus

Wat leer je?

• Elektriciteit vanaf de basis tot industriële toepassingen

• Huishoudelijke elektrische installaties plaatsen, herstellen en 
renoveren conform het A.R.E.I.

• Motoren, noodstroom, verdeelborden, verlichting en andere 
industriële apparatuur aansluiten

• Veilig en nauwkeurig werken

• Werken op hoogte

Duurtijd?

2 jaar - 2 avonden per week
Je kan de opleiding starten in het eerste of tweede semester.



Infosessie

We organiseren een vragenuurtje over de opleiding 

op donderdag 7 januari 2021 

van 18.30 tot 19.30 uur



Organisatie opleiding
• Deze opleiding bestaat uit 15 modules. 

• Elke module heeft zijn eigen aantal lestijden en kostprijs. 

• De opleiding ‘Elektrotechnicus” duurt in totaal 700 lestijden.

• De volledige opleiding duurt 4 semesters (of 2jaar). 

• Je kan de opleiding na 3 semesters beëindigen indien je ook 
een stage volgt. In dat geval behaal je het beroepscertificaat 
“Residentieel Installateur”. 

• Indien je de 4 volledige semesters volgt, behaal je zowel het 
certificaat “Residentieel Installateur” als het certificaat 
“Elektrotechnicus”. 

• Dit laatste is ook diplomeerbaar in combinatie met AAV. 



Structuurschema van de opleiding



Praktische organisatie
Uurrooster en prijzen:

• 2 avonden per week

• Maandag en woensdag

• Van 18.30-22.00

• Zie website voor meest recente versie

Start opleiding:
• Kijk de website nog eens na

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

Lesplaats:
Grotesteenweg 224-226
2600 Berchem (Antwerpen)

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


Praktische organisatie
Prijs: 

• Zie uurrooster

• Daarnaast betaal je nog ±€100 voor werkkledij en ±€ 100 
voor basis werkmateriaal. (zelf aan te schaffen!)

• Een inschrijving is pas definitief na betaling.

• Heb je recht op een volledige of gedeeltelijke financiële 
vrijstelling, dan betaal je heel wat minder (zie verder).



Evaluatie

• Permanente evaluatie en examens
• Theorie en praktijk

• Regelmatige aanwezigheid noodzakelijk

• Evaluatiebewijs

• Per module: deelcertificaat

• Certificaat Elektrotechnicus

• Ook AAV? Diploma secundair onderwijs

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


Toekomst

Wat na de opleiding?

• Gaan werken als elektrotechnicus

• Zelfstandige worden
• Tip: volg de opleiding ondernemerschap 

• Verder studeren:
• Domotica (KNX) bij Encora

• Graduaat, bachelor of master



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: ouanissa.elfekri@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


www.encora.be


