Sluit aan bij Nelectra,
de federatie van de elektrosector.
Ook het onderwijs geniet
van heel wat voordelen.

Nelectra beschikt als onafhankelijke en toonaangevende federatie
voor de elektrosector over een zeer uitgebreid dienstenpakket.
Zowel elektro-installateurs, elektroretailers als beveiligingsonder
nemers vinden bij Nelectra de noodzakelijke beroepsondersteuning,
advies en begeleiding in de uitbouw van hun onderneming.

Nelectra hecht veel belang aan het bouwen van een stevige
brug tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Daarom
biedt Nelectra opleidingsinstellingen de kans om hun kennis
over de sector te verhogen en hun contacten met bedrijven
te versterken.
Scholen genieten na het betalen van een informatiebijdrage
van 115 euro (excl. 21% btw) van een uitgebreid pakket
voordelen. Ontdek ze allemaal op de volgende pagina’s.
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Scholen ontvangen jaarlijks het meest actuele
AREI-boekwerk dat een onmisbaar instrument vormt
in de dagelijkse lessen elektriciteit. Bovendien kan
het AREI steeds elektronisch via de website van
Nelectra worden geconsulteerd. Nelectra biedt
onderwijsinstellingen een advieslijn voor alle vragen
over het AREI.

1
Toegang tot nelectra.be
Een speciaal voor het onderwijs
ontwikkeld onderdeel van de website van
Nelectra bevat actuele en belangrijke
informatie over de sector. Speciaal voor
opleidingsinstellingen bundelen we alle
relevante kennis. Via een persoonlijke
login krijgen leerkrachten een schat aan
info die kan gebruikt worden in de lessen.

Consultatie en advies AREI
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Nelectra opleidingen
Nelectra draagt beroepsopleiding en bijscholing
hoog in het vaandel. Aan infosessies kunnen leerkrachten gratis deelnemen; voor opleidingen is
er een verlaagd inschrijvingstarief. Een overzicht
is terug te vinden op de website.
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Webinars op maat
van leerkrachten …
Leerkrachten kunnen inloggen op
webinars die speciaal voor het
onderwijs worden samengesteld.

5 … afgewisseld met specifieke
infosessies voor leerkrachten
Afwisselend met de webinars organiseert Nelectra
een informatieavond voor leerkrachten met diverse
onderwerpen. Een jaarlijkse bevraging bij de
leerkrachten bepaalt de verschillende onderwerpen
voor deze sessies.

6
Persoonlijk
technisch advies
Een vraag? Onze technisch
adviseur is op woensdagnamiddagen beschikbaar
voor alle technische
vragen.
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Platform voor stageplaatsen
Nelectra brengt leerkrachten in contact met
bedrijven die stageplaatsen aanbieden. Als
sectororganisatie met een actieve ledenwerking
verloopt het leggen van contacten met het oog
op het vinden van een stageplaats vlotter.

8
Korting op interessante tools
Nelectra ontwikkelt heel wat tools tegen
democratische prijzen zoals de afﬁche en
de sticker Vitale 5 (7). Het volledige aanbod is
terug te vinden in de webshop op de website.
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Informatie via
ElektroVisie
Het vakmagazine van Nelectra
- ElektroVisie - wordt 6 keer
per jaar uitgegeven en bevat
boeiende reportages, het
meest actuele sectornieuws en
technische achtergrondartikels.
Opleidingsinstellingen ontvangen
de nieuwste editie gratis in de
brievenbus en kunnen oudere
edities raadplegen via de website
van Nelectra.

10 Opleiding inbraakbeveiliging voor
erkende onderwijsinstellingen
Nelectra is auteur van de
cursussen inbraakbeveiliging
voor secundaire scholen,
Syntra en andere
opleidingsinstellingen.
De cursussen zijn
goedgekeurd door
de FOD Binnenlandse
Zaken. Het cursusmateriaal
wordt dagelijks aangepast
aan nieuwe technologische en
wetgevende ontwikkelingen.

Vragen over de inhoud
van cursussen?
Fallon Declerck
fallon.declerck@nelectra.be
02 550 17 14
Bestellingen?
Françoise Martens
francoise.martens@nelectra.be
02 550 17 16

11
Samenwerking met VOLTA,
het sectorale kenniscentrum
Als stichtend lid van het sectoraal vormingscentrum kan Nelectra elke school mee begeleiden in de acties die het organiseert. Zoals de
wedstrijd Electro Brain, de sectorproef voor
laatstejaarsleerlingen in een elektrotechnische
opleiding. Volta organiseert op regelmatige
tijdstippen infosessies over innovatieve
technieken. Onderwijsinstellingen gerelateerd
aan de elektrotechnische sector kunnen deze
activiteiten gratis bijwonen.
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Onze Nelectra-adviseurs
staan steeds ter
beschikking
Nelectra heeft verschillende
adviseurs in dienst die dag in
dag uit de elektrosector van nabij
volgen. Op deze gespecialiseerde
knowhow kunnen leerkrachten
gratis een beroep doen.

Technische vragen

Andere vragen

Administratie

Freddy Steenackers
freddy.steenackers@nelectra.be
02 550 17 11

Fallon Declerck
fallon.declerck@nelectra.be
02 550 17 14

Françoise Martens
francoise.martens@nelectra.be
02 550 17 16

Sluit nu aan voor 115 euro (excl. 21% btw)
www.nelectra.be – info@nelectra.be
Nelectra
Stationlei 78 1/1
1800 Vilvoorde
02 550 17 11

