Gecertificeerd installateur van hernieuwbare
energie - Fotovoltaïsche zonneenergiesystemen (Rescert)
Je leert niet alleen residentiële zonne-energiesystemen te
ontwerpen, maar ze ook te dimensioneren en te installeren en
te onderhouden. Verder ligt de klemtoon ook op de financiële
aspecten waaronder de terugverdienrekening voor de
potentiële klant.

Info
Sint-Niklaas
Gevorderd
Prijs vanaf 1.076,90 (incl.
BTW)
I.s.m.

Bijscholingen en specialisaties

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Sint-Niklaas

overdag

02/09/2022

€1.076,90

Sint-Niklaas

overdag

03/02/2023

€1.149,50

Sint-Niklaas

overdag

21/04/2023

€1.149,50

Prijs

Programma
Globaal kader voor de ontwikkeling van de hernieuwbare energie
Reglementering en ondersteuningsmechanismen
Inleiding op de fotovoltaïsche technologie
Installatieconcept
Ontwerp van een fotovoltaïsche installatie
Examen (schriftelijke proef + monografieverdediging

Voor wie
Toelatingsvoorwaarden:
Beschikken over het diploma/getuigschrift van één van volgende
ondernemerschapstrajecten:
aannemer installateur van centrale verwarming
aannemer installateur van sanitaire installaties
aannemer installateur van individuele gastoestellen
technici gas- en/of vloeibare brandstoffen
elektrotechnisch installateur
algemeen aannemer
aannemer dakwerken
aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
of diploma secundair onderwijs BSO/TSO van chauffagist of sanitarist
of voldoen aan het KB van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de
uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek en de
algemene aanneming
over een basiskennis excel beschikken

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Slaag je in het examen, dan bekom je het 'Certificaat ven bekwaamheid als installateur van fotovoltaïsche
zonne-energiesystemen. Voor meer info, klik hier. Dit certificaat is erkend in de drie gewesten en in de
lidstaten van de Europese Unie.
Indien je slaagt in het examen kan zich laten registreren als erkend installateur van hernieuwbare energie
- fotovoltaïsche zonne-energiesystemen bij RESCERT. Dit levert volgende voordelen op:
bewijs van competentie voor ontwerp en installatie van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen
overschakelen van klassieke naar innovatieve technologie
marketing door de Vlaamse overheid
meerwaarde voor de werkgever
betere dienstverlening naar de klant
bescherming tegen oneerlijke concurrentie
Opgelet: voor het bekomen van dit Rescert-kwaliteitslabel betaal je een retributie (zie
www.rescert.be)

Erkenningen
De opleiding is erkend door Constructiv. Meer info: www.constructiv.be
De opleiding is erkend door Volta. Meer info: www.volta-org.be/nl
De opleiding is erkend door VEKA

