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Installateur Domotica

Topics die aan bod komen in de opleiding

• Bussystemen

• Sensoren en actoren

• Schakelen, dimmen, rolluiksturing, verwarmingssturing

• Centraal uit sturing

• Huis bedienen met de smartphone/tablet

• Huis bedienen vanop het werk/vakantieoord

• Aanwezigheidssimulatie

• Creëren van sferen, sturing via aanwezigheidsmelders



Domotica = KNX

• Je leert werken met KNX
• KNX= wereldwijde domotica standaard

• 411 fabrikanten gebruiken KNX-standaard

• Bekende fabrikanten:
Bosch-Bticino-Daikin-Schneider-Hager-Legrand-LG-Osram-Panasonic-
Philips-Vaillant-Wago-Siemens

• Unieke opleiding: 
Encora is enige CVO in Vlaanderen die KNX-opleiding geeft



Traject

Avondtraject:
• 2 avonden per week – 1 semester
• 120 lestijden contactonderwijs
• 20 lestijden thuisstudie

Verwachte voorkennis:
• Basiskennis residentiële elektriciteit
• Kunnen werken met een PC
• Kunnen opzoeken op het internet
• Technisch Engels schrikt je niet af

Start in september



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


Domotica-certificaat

• Indien certificaat residentieel elektrotechnisch 
installateur (link):

• Certificaat "installateur domotica"

• KNX-certificaat

• Indien geen certificaat residentieel elektrotechnisch 
installateur:

• enkel het KNX-certificaat



Wat na de opleiding?

• Productopleiding volgen bij je favoriete KNX-
fabrikant/verdeler

• Werken als domotica/KNX-installateur



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 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:encora@so.antwerpen.be
mailto:joke.vaes@so.antwerpen.bebekijk
mailto:ouanissa.elfekri@so.antwerpen.be


www.encora.be


