
Waarom kiezen voor deze opleiding? We geven graag enkele voorbeelden:
• Aansluiting van nieuwe klanten op de bestaande  

elektriciteitsnetten

• Vervanging van de “oude” energiemeter door de nieuwe 
digitale meter

• Storingen op het elektriciteits- of gasnet opsporen en 
helpen oplossen

• Onderhoud van laagspanningscabines

• Werken in een gasontvangststation of odorisatie- 
installatie

• Toezicht op de aanleg van nieuwe netten

• Aansluitingen voor hoogspanningsklanten (bedrijven)

• …

We doen veelvuldig een beroep op aannemers die voor 
ons netten aanleggen, vernieuwingen doorvoeren,  
enzovoort. Ook bij hen zijn er vrijwel altijd vacatures 
waarvoor je na de opleiding “Installateur  
nutsvoorzieningen” in aanmerking komt.

De financiële voorwaarden en de extralegale voordelen bij 
Fluvius zijn zeer voordelig. Dat blijkt uit het feit dat er  
vrijwel geen collega’s uit eigen beweging het bedrijf verla-
ten. De overgrote meerderheid blijft trouw aan het bedrijf 
tot aan hun pensioen. Dat zie je zelden bij be- 
drijven met sociale onrust of met ontoereikende financiële 
voorwaarden.

Fluvius is een bedrijf met meer dan 5 000 medewerkers 
en is verspreid over heel Vlaanderen. Zo vind je altijd een 
interessante job in je eigen streek. Dat betekent weinig 
tijdverlies door verplaatsingen en geen fileleed.

Omdat het bedrijf ongeveer 150 verschillende  
technische functies telt, kun je al na enkele jaren na 
je start bij Fluvius doorgroeien naar andere functies die 
aansluiten bij jouw talenten en passies.

De paasstage: je eerste voorsmaakje
Twijfel je nog of deze stap voor jou de juiste is? Dat is heel normaal. Het is een belangrijke beslissing 
die het verdere verloop van je beroepscarrière bepaalt. Reden te meer om je zo grondig mogelijke te 
laten informeren voor je een beslissing neemt.

We helpen je daarbij graag een handje. Tijdens onze jaarlijkse paasstage maak je in vijf dagen kennis 
met het werk van een aansluittechnicus. Op dag één leren we je de hoeksteen van de job: veiligheid. 
De daaropvolgende drie dagen leer je in de veiligheid van onze leslokalen hoe je in de praktijk een 
volledige klantaansluiting maakt. Op de laatste dag ga je met een ervaren technicus de baan op en 
ervaar je uit de eerst hand hoe alles wat je hebt geleerd er in de praktijk uitziet.

Meer info nodig? Neem een kijkje op partner.fluvius.be/onderwijs. Daar kom je te weten wanneer 
onze paasstage plaatsvindt en kun je je meteen ook inschrijven.

Duaal leren: 
installateur nutsvoorzieningen

• Waarom kiezen voor deze opleiding?

• Wat ga je leren?

• Wat is het resultaat na één jaar  
duaal leren?

https://partner.fluvius.be/nl/thema/onderwijs


Wat ga je leren?

In het kader van het alternerend leren volg je gemiddeld 
twee dagen per week op school les en ben je drie dagen 
op de werkplek aan de slag. De activiteiten op je werkplek 
bestaan uit twee blokken: leren en werken.

• Het leren gebeurt in onze Fluvius Academy, de tak van 
ons bedrijf die zich specialiseert in de opleiding van 
onze vakmensen. Je leert er de knepen van het vak in 
een veilige en gecontroleerde omgeving. Bij ieder onder-
werp behandelen we altijd eerst de veiligheidsaspecten. 
Veiligheid ligt immers aan de basis van elke handeling 
aan een elektriciteits- of gasinstallatie. Daarna leren we 
je stap voor stap de werkwijzen en materialen die we 
gebruiken op een distributienet. Iedere opleiding mag je 
nadien uitgebreid inoefenen.

• Het werken gebeurt op het terrein in gezelschap van 
onze Fluvius-collega’s of bij één van onze aannemers. 
Wat je in de opleidingen hebt geleerd, pas je stap voor 
stap toe in de dagelijkse praktijk.

Het leren en het werken wisselen elkaar regelmatig af. 
Meestal volg je één of twee dagen opleiding, gevolgd door 
een periode op de werkplek. In een vervolgopleiding leer 
je weer nieuwe zaken, zowel in de theorie als in de prak-
tijk. Met een variatie van klassikale opleidingen, demo’s, 
e-learnings, videofragmenten en VR-opleidingen wordt 
je opleiding nooit eentonig. De voorziene leerlijn beslaat 
alles samen minstens 20 dagen en wordt afgewisseld met 
werkdagen op het terrein waarbij je wordt bijgestaan door 
een ervaren collega. 

Naast de expertise van de ervaren collega voorzien we ook 
een mentor die jouw vorderingen mee opvolgt op basis 
van regelmatige gesprekken en jouw persoonlijk logboek. 
Daarin hou je van week tot week bij wat je hebt gedaan en 
geleerd, welke vragen je nog hebt, waarover je extra uitleg 
wil, eventuele problemen … Omdat niet alles van de eerste 
keer goed lopen, is er de nodige aandacht voor struikel-
blokken. Noteer die in je logboek en bespreek ze met je 
mentor. Samen zoeken jullie een oplossing en je krijgt tips 
en aanbevelingen om je traject waar nodig bij te sturen. Je 
mentor is je steun en toeverlaat gedurende het hele jaar.

We voorzien regelmatige een kwalificatieproef. Die proeven 
testen of je de aangeleerde werkwijzen op een vakkundige 
en veilige manier kan uitvoeren. Als dat zo is, verdien je 
een pasje dat je groeiende vaardigheden weerspiegelt.



Bij een gunstige evaluatie op het einde van je opleiding 
reikt de school je een diploma secundair onderwijs (BSO) 
uit. Vanaf dan mag je jezelf “installateur nutsvoorzienin-
gen duaal niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur” 
noemen, of kortweg “installateur nutsvoorzieningen”.

De Fluvius Academy levert je op het einde van het jaar, 
na geslaagde kwalificatieproeven natuurlijk, het pasje op 
van “Gekwalificeerde aansluittechnieker voor elektriciteit 
en gas”. Dat is hetzelfde pasje als dat van de technici bij 
Fluvius en onze aannemers. (Afhankelijk van je regio zal je 
daarmee ook aansluitingen kunnen maken voor kabel- 
televisie.) Als je weet dat er in onze sector nog vóór het 
einde van 2021 maar liefst 840 nieuwe technici worden 
gezocht voor de ombouw naar digitale meters, zal je niet 
lang hoeven te wachten om je carrière te lanceren.

Wie te werk wordt gesteld in onze sector, passeert  
regelmatig in onze Fluvius Academy. Zowel bij de introduc-
tie van nieuwe materialen en/of technieken als wanneer je 
doorgroeit naar een andere functie, kom je telkens in ons 
opleidingscentrum terecht. Elke nieuwe functie vereist  
immers andere veiligheidsaspecten en technieken waarin 
we je met plezier wegwijs maken. Een medewerker van 
Fluvius volgt gemiddeld twee dagen per jaar een  
opleiding.

Heb je je jaar van duaal leren achter de rug? Dan kan je 
meteen aan de slag bij Fluvius of bij een van onze aan-
nemers om aansluitingen te maken, te vernieuwen of te 
verzwaren. De komende jaren moeten veel bestaande 
energiemeters vervangen worden door een digitale exem-
plaar. Die bieden de klanten heel wat extra mogelijkheden 
en voordelen. Helaas is niet iedere klant daarvan over- 
tuigd. Als installateur hoef je je dus niet louter te richten 
op je technisch werk. Je bent ook het eerste aanspreek-
punt als klanten vragen hebben over die nieuwe meter in 
huis.

Een goed begin
De functie van aansluittechnicus staat bekend als een 
uitstekende start. Het is een boeiende en gevarieerde job 
die heel wat collega’s vele jaren met plezier uitoefenen. 
Daarna groeien veel collega’s door als interventie- 
technicus waarbij je instaat voor de opsporing en het  
herstel van storingen op onze netten. Wist je dat  
Vlaanderen bij de wereldtop behoort op het vlak van 
het oplossen van gas- en stroomonderbrekingen? Het 
overkomt de gemiddelde Vlaming zelden dat de stroom 
of het aardgas uitvalt. En als het gebeurt, is de duur van 
die onderbreking vrijwel altijd heel kort. Heel weinig landen 
presteren beter.

Herinner je je nog dat Fluvius meer dan 150 verschillende 
technische jobs telt? Dat staat gelijk aan tal van door- 
groeikansen. Spreekt hoogspanning jou meer aan? Of 
werk je liever aan het onderhoud van cabines? Ben je 
graag betrokken bij de aanleg van nieuwe netten? Heb je 
interesse voor telecom? Er is bij Fluvius altijd een job die 
strookt met jouw interesse en passie, bij elke stap in je 
loopbaan.

Wat is het resultaat na één jaar duaal leren?
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