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RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 

en TECHNICUS DOMOTICA 
  

 
 

 

 

 

 

Door de eerste 5 modules te behalen word je residentieel elektrotechnisch installateur met 

een volwaardig certificaat. Als je nadien nog de module implementatie domoticasysteem 

afmaakt, krijg je het certificaat ‘technicus domotica’. 

 

Residentieel elektrotechnisch 

installateur 

 

Je voert ruwbouwwerkzaamheden uit in 

functie van de elektrische installatie in een 

residentiële omgeving zoals een woning of 

appartement. 

   

Je leert: 

· elektrische installaties monteren en 

installeren; 

· elektrische kringen aansluiten; 

 Storingen opsporen en verhelpen; 

 Veilig werken; 

 Een verdeelkast bedraden; 

 … 

 

 

Technicus Domotica 

Je ontwerpt en plaatst installaties 

domotica. Deze technologieën kennen een 

enorme opmars en bieden heel wat 

toekomstperspectief. 

 

Je leert: 

· advies geven over domotica en de 

gebruikte systemen; 

· communicatiekringen, 

garagepoortopeners en 

rolluikbediening installeren; 

· kleine en middelgrote 

domoticasystemen ontwerpen,  

installeren en programmeren; 

· een domoticasysteem voor een 

eengezinswoning ontwerpen, 

installeren en in gebruik nemen; 

· een domoticasysteem voor een 

kantoorgebouw ontwerpen, 

installeren en in gebruik nemen. 

  



 

 

 

 

Leren en werken  

=  

schoolcomponent + werkplek- of aanloopcomponent  

Voor de wil dit concreet zeggen dat je twee dagen les hebt: 

één dag praktijk en één dag algemene vorming (PAV).  

Afhankelijk van je opleiding kan je ook twee keer een halve dag algemene vorming en een 

halve dag praktijk hebben. 

 

Voor de  kan je twee of drie dagen gaan werken met een 

OAO of DAO (betaald werk).  Op de werkplek werk je verder aan je competenties voor 

praktijk. 

Als je (nog) geen werk hebt of nog niet arbeidsrijp bent, ga je ervaring opdoen in een 

 Hier krijg je door een combinatie van vorming en 

tewerkstelling (onbetaald) de mogelijkheid om je arbeidsvaardigheden en -attitudes te 

trainen.  Je wordt hierin bijgestaan door ervaren begeleiders bij één van onze externe 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelatingsvoorwaarden 
· 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het  

secundair onderwijs gevolgd hebben, (je moet niet geslaagd zijn.) 

· ofwel 16 jaar of ouder zijn 

 

Diploma 
In het DBSO reikt men deelcertificaten en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden 

kan een jongere ook het diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen die 

gelijkwaardig zijn aan die in het voltijds secundair onderwijs krijgen. Een overzicht van 

de diploma's en getuigschriften in het DBSO vindt u op de Onderwijswebsite. 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs

