
 

 

 

Sectorale ondersteuning bij VCA voor elektriciteits- en bouwscholen 

Algemene voorwaarden VCA-examen Schooljaar 2016-2017 
 

Beste, 

 

Gezien het belang van veiligheid in de bouw- en elektriciteitssector en omdat het VCA-certificaat een niet te onderschatten 

meerwaarde heeft, zowel met het oog op een latere tewerkstelling als een stage-ervaring, hebben beide sectoren besloten het 

VCA-examen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen die voor de eerste maal deelnemen en les volgen in de 3de 

graad elektriciteits- en bouwopleidingen.  

 

  Elektriciteitsopleidingen     Bouwopleidingen 

 Elektrische installatietechnieken     

 Elektronische installatietechnieken     

 Elektrische installaties      

 Industriële ICT        

 Industrieel onderhoud       

 Industriële onderhoudstechnieken 

 Industriële elektronicatechnieken 

 Podiumtechnieken 

 Stuur- en beveiligingstechnieken 

 Industriële elektriciteit 

 Industriële koeltechnieken 

 Koel- en warmtetechnieken 

 Koelinstallaties 

 Koeltechnische installaties 

 DBSO 

 Syntra leertijd 

 

Als bijlage vindt u alvast de begeleidende nota evenals de algemene voorwaarden voor het VCA-examen schooljaar 2016-

2017. De inschrijvingen voor het VCA-examen verlopen enkel online via het door u reeds gekende online platform EPYC, d.w.z. 

dat een school zich enkel kan registeren via http://constructiv.epyc.be/vcasubscription/. 

 

Dit schooljaar voorzien wij een aanbod in kosteloze ondersteuning in didactische voorbereiding of een handboek. U 
kan kiezen voor een online leerpakket bij inschrijving of een handboek VCA. Voor meer informatie: 
http://www.stroomopwaarts.be/elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs 

«Account_name_Account» 
«First_name» «Last_name» 
«Main_address_Street__nr_Account»  
«Main_address_Postal_code_Account» 
«Main_address_City_Account» 
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 BSO Ruwbouw 

 TSO Bouwtechnieken 

 TSO Hout- en Bouwkunde 

 Kwalificatiefase BuSO Bouw 

 DBSO 

http://constructiv.epyc.be/vcasubscription/
http://www.stroomopwaarts.be/elektrotechnisch-en-volwassenenonderwijs


 

 

Inschrijven op het online platform kan vanaf 15/10/2016 tot 15/05/2017. Het examen kan ten vroegste één maand na uw 

inschrijving georganiseerd worden.  

 

Voor vragen of verdere informatie kan u steeds terecht bij uw regionale contactpersoon: 

Wendy De Bruyn  0495/67.94.04 wendy.debruyn@volta-org.be  Antwerpen 

Sabine Goethals  0486/51.70.03 sabine.goethals@volta-org.be  West-Vlaanderen 

Ann Ophalvens  0476/89.23.90 ann.ophalvens@volta-org.be  Limburg en arrondissement Mechelen 

Elke Van Ossel   02/486.03.75 elke.vanossel@volta-org.be  Vlaams-Brabant en Brussel  

 Voor Vlaams-Brabant en Brussel: tot en met 2-11-2016 vragen naar Rita Van de Vondel (02/431.05.84) 

Veerle Van Antenhove 0494/82.39.65 veerle.vanantenhove@volta-org.be  Oost-Vlaanderen 

 

 

Wij hopen samen met u op een goede slaagkans van uw leerlingen en verblijven inmiddels, 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

An De Ridder        Geert Ramaekers 

Coördinator Vlaanderen-Brussel      Directeur Vlaanderen
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