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Rapport voor evaluatie van de inhoud en de
activiteiten van het Trainingsontwerp.
Zoals vermeld in de oorspronkelijke aanvraag sluit deze WP8 de PDCA‐cyclus van het project af
als de "ACT"‐fase. Deze impliceert een analyse van casestudies op basis van de resultaten uit
de testfase (e‐cursus en hands‐on oefeningen ) om te kunnen concluderen of het didactische
materiaal voldoet aan de behoeften aan kwalificatie in onderhoud en reparatie van Elektrische
Voertuigen (EV) en laadstations (CS). Daarom omvat dit document een reflectie over de
resultaten van de praktische implementatie van de e‐cursus en de hands‐on oefenfases, d.w.z.
uit de praktische ervaring.
Het partnerschap heeft de prestaties van het toelatingsprofiel geanalyseerd, evenals het
profiel van de inkomende deelnemers en het didactisch materiaal (inhoud van de e‐cursus en
hands‐on oefensessies). Uit deze analyses zijn de mogelijke verbeterpunten voor toekomstige
versies van het ontwikkelde materiaal geïdentificeerd en is een reeks verbeteringen
voorgesteld.

Analyse van casestudies.
De methodiek casestudies richt zich op het afleiden van algemene conclusies uit een bepaalde
reeks specifieke situaties (d.w.z. cases), waarbij de context in aanmerking genomen wordt
waarin deze situaties optreden. Deze methodiek, gedefinieerd als een reeks kwalitatieve en
kwantitatieve instrumenten, methoden en procedures, is één van de vaak gebruikte
analysemethoden voor het valideren van trainingsprogramma's.
Voor een effectief onderzoek moet ten eerste een duidelijke definitie van de te overwegen
cases uitgevoerd worden, evenals de verwachte conclusies, de contextualisering voor de
geldigheid van deze conclusies moet vermeld worden. Daarnaast wordt het aanbevolen om de
te verzamelen informatie structureren, om de daarop volgende interpretatie van deze
gegevens te vereenvoudigen.

Definitie van de casestudies
Binnen het kader van het Elevtra‐project wordt elk van de geïmplementeerde
trainingscursussen samen met het ontwikkelde trainingsontwerp in aanmerking genomen
(zowel de cursus via het e‐learning platform als de hands‐on oefensessies), bij elk van de VET‐
centra van de leden van het partnerschap. De cases worden genoemd naar één van de
lidstaten, d.w.z. case Spanje, case Duitsland, case Tsjechische Republiek en case Slovenië.
De te verkrijgen conclusies zijn de verbeteringen en de wijzigingen aan te brengen op het
vastgestelde professioneel profiel en op het trainingsontwerp. Hierbij wordt als context de
voorwaarden van de huidige situatie op de markt voor Elektrische Voertuigen beschouwd,
evenals de afzienbare evolutie op middellange termijn.
Voor het opstellen van dit rapport zijn vier verschillende informatiebronnen gebruikt:



Rapport over de ontwikkeling en terugkoppeling van de e‐cursus, gegeven via het e‐
platform (rapport vanuit WP6 “Beoordelingsrapport van didactisch materiaal”)
Rapport over de ontwikkeling van de hands‐on oefensessies (rapport vanuit WP7,
“Validatierapport van didactisch materiaal”)
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Informatie verzameld bij de VET‐centra van het partnerschap, waarbij de ervaringen
vanuit het perspectief van de trainers in aanmerking genomen worden.
Rapporten ontvangen van externe evaluatoren met betrekking tot het ontwerp, de
implementatie en de ontwikkeling van de e‐cursus en de hands‐on oefeningen .

Er moet opgemerkt worden dat de prestaties van de studenten in verhouding tot hun eerdere
achtergrond (CV en eerdere ervaring als informatie van het toelatingsprofiel) tevens is
beoordeeld en dat dit een modulair ontwerp van de training rechtvaardigt. Door de cursus dus
aan te passen aan de eerdere achtergronden van de studenten, heeft het uiteindelijke
programma een veel algemener reikwijdte.

Enige informatie over de cases
Uit een totaal aantal van 89 deelnemers aan de terugkoppeling van de e‐cursus, vormden
mannen de overgrote meerderheid met 76%. Minder dan 14% van de deelnemers was vrouw
(en ongeveer 10% van de deelnemers heeft deze vraag niet beantwoord).
In alle bestudeerde gevallen was de leeftijdsspreiding redelijk uniform. In Tsjechische
Republiek en Slovenië vormden jongere deelnemers tussen 18 en 21 jaar met respectievelijk
60% en 90% de grootste groep, wat duidelijk overeenkomt met leeftijdsspreiding bij andere
programma. In Duitsland kwamen de meeste deelnemers uit de leeftijdsgroep 22‐25 jaar
(68%). Omdat in Spanje een grote groep deelnemers ouder was, betekent dit dat er, in totaal,
een grote leeftijdsspreiding in de cursus was. De verdeling tussen geslacht en leeftijden wordt
samengevat in afbeelding 1.
Als gevolg van het leeftijdsverschil van de deelnemers bij de verschillende partners verschilt
tevens de werkervaring. De deelnemers uit de scholencentra (Slovenië en Tsjechische
Republiek) hadden weinig (minder dan 4 jaar) tot geen werkervaring. De
universiteitsstudenten (Duitsland) hadden gemiddeld iets meer ervaring, hoewel de meeste
deelnemers minder dan 4 jaar ervaring hadden. In het specifieke geval van Spanje, een VET‐
centrum waarbij 34% van de mensen meer dan 10 jaar werkervaring had, weerspiegelt het
hoge werkloosheidscijfer in het land.

Afbeelding 1. Verdeling per geslacht (links) en leeftijd (rechts) van de geënquêteerden, samengesteld
voor de vier cases

Met betrekking tot de achtergrond van eerder genoten onderwijs, zoals getoond in afbeelding
2, hadden de meeste deelnemers een EQF‐niveau van 3 of hoger. Tsjechische Republiek en
Slovenië, waar de jongste deelnemers vandaan kwamen, hadden ook het laagste gemiddelde
onderwijsniveau. De meeste cursusdeelnemers hebben onderwijs gehad in elektrische vakken.
31% was auto‐elektricien, 25% had elektrotechnisch onderwijs gehad en 18% elektronica of
automatisering. 22% van de deelnemers gaf geen antwoord of koos "ander onderwijs".
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Afbeelding 2. Achtergrond van de studenten, samengesteld voor de vier cases

Analyse van de marktsituatie voor EV in de EU
Voor de contextualisering van de casestudie is een overzicht van de EV/LS‐markt vereist,
waarbij gepoogd wordt geldige conclusies aan zo'n studie te verbinden. Een algemene analyse
waarbij de belangrijkste cijfers in overweging genomen worden, zoals aantal verkochte EV's,
aandeel in de wereldwijde automarkt, stimulansen voor aankoop en ten aanzien van de
arbeidsmarkt, en niet te vergeten kwesties met betrekking tot de laadinfrastructuur, zal
uitgevoerd worden. Op deze manier worden de belangrijkste stellingen over de EV‐markt in de
EU onderzocht en worden de resultaten van het onderzoek van het project zelf in een juiste
context geplaatst.

Algemeen overzicht van de huidige situatie...
Zoals vermeld in het laatste amendement dat binnen het project verzocht is, heeft het
partnerschap enkele moeilijkheden ondervonden bij enkele delen van het werkplan, met name
met betrekking tot de hands‐on oefeningen (WP6) of de praktische uitvoer. De EV‐sector heeft
zich niet zoals aanvankelijk verwacht ontwikkeld als gevolg van de wereldwijde economische
crisis. Het aantal verkochte units is daarom erg laag. Dit heeft geleid tot een vertraging in het
project, omdat de mogelijkheden tot het testen van EV's en Laadstations schaars zijn.
Enkele cijfers uit het jaar 2013 tonen aan dat de aanvankelijke verwachtingen te hoog
gespannen waren. De onderstaande informatie betreft volledig elektrische voertuigen, d.w.z.
volledig elektrische voertuigen op accu's/batterijen (Battery Electric Vehicles ‐ BEV's). Hybride
elektrische voertuigen op netstroom (PHEV's) worden niet in aanmerking genomen, tenzij
anders aangegeven.
De volgende cijfers bieden een samenvatting van de situatie van de BEV‐markt in de EU‐landen
die lid zijn van het EV‐project:






In 2013 werden in Tsjechische Republiek naar schatting 400 auto's met elektrische
aandrijving geregistreerd. Dit betekent een toename van 150 voertuigen in vergelijking
met 2012.
In 2013 werden in Slovenië 50.091 nieuwe conventionele voertuigen verkocht, in
vergelijking met slechts 100 EV's. Het aantal geregistreerde EV's in Slovenië in februari
2014 was in totaal 315 [1].
In 2013 werden in Spanje 1260 BEV's verkocht [2], een klein percentage van 0,17% van
het totaal van nieuwe auto's [3], zelfs in aanmerking nemende dat dit wereldwijd één
van de landen is waar de meeste BEV's geproduceerd worden (tot 2013 16.000
eenheden van 5 verschillende merken [4][5]). In vergelijking werden er in 2013 totaal
11.000 EV's (BEV's en PHVE's) verkocht.
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In België werden in 2013 nieuw verkochte 658 BEV's gerapporteerd [2]. Dit bedraagt
0,13% van de verkoop van nieuwe auto's [3][5].
Duitsland: Het totaal aantal nieuwe voertuigen dat in 2013 verkocht is, was 2.952.431.
De 6051 BEV's die in 2013 verkocht zijn vertegenwoordigen ongeveer 0,2% van het
totale aantal nieuwe verkochte auto's [6].

Andere relevante EV‐cijfers uit EU‐landen worden samengevat in tabel I.
Land

BEV's verkocht
in 2013 [2]

% van totaal
verkochte
voertuigen [3]
Noorwegen
8007
5,75%
Nederland
6536
0,83%
Frankrijk
14281
0,79%
Estland
138
0,73%
IJsland
57
0,69%
Zweden
820
0,3%
Denemarken
522
0,28%
Tabel I: BEV‐cijfers voor enkele EU‐landen uit 2013 [2][3]
In de gehele EU zijn de verkopen van BEV's en PHEV's vanaf de eerste verkoop in 2010
verdubbeld, zoals getoond in afbeelding 3. In 2013 betrof het in de EU 50.000 eenheden, 0,4%
van de voertuigenmarkt [4][5]. Ongeveer 10% van deze cijfers betrof BEV's, terwijl de rest
HEV's of PHEV's zijn.
Wereldwijd kunnen vergelijkbare groeicijfers aangetroffen worden, vanaf 45000 eenheden
verkocht in 2011 tot ongeveer 225000 in 2013, een aantal dat ongeveer 0,2% van de
wereldwijde automarkt vertegenwoordigt [4]. In de Verenigde Staten was in 2013 het totale
aandeel PEV's ongeveer 0,36% van de wereldwijde automarkt. In Japan betrof 0,51% van de
verkopen in 2013 volledig elektrische voertuigen [3]. In januari‐september 2014 was het aantal
EV's dat wereldwijd verkocht is hoger dan 350000 [7].

Afbeelding 3. Wereldwijde jaarlijkse verkoop van EV's (PHEV's en BEV's) in de laatste 4 jaar. Bron:
International Council for Clean Transportation, geciteerd in “Vehículo Eléctrico (Vehículo Alternativo)
Mercado e industria”, ANFAC. Mario Armero, augustus 2014. [4]

... en kritische herziening van de verwachtingen uit 2009.
Rond 2008 werd een veel snellere ontwikkeling van de markten voor BEV's en PHEV/HEV's
verwacht. Het aantal BEV's in 2013 werd in de gehele EU toen verwacht te liggen op een half
miljoen, met een toename tot 1,5 miljoen tot 2020 [8] ‐ [13]
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Als voorbeeld verwachten de officiële voorspellingen in Spanje een cumulatieve verkoop van
één miljoen EV's en HEV's voor 2014 [14]. Dit verschil tussen de verwachtingen en de
daadwerkelijke cijfers is gerelateerd aan de wereldwijde economische crisis en de effecten op
de EV‐markt.

Huidige tendensen en (laatste?) verwachting
De evolutie van de EV‐markt toont echter een toenemende en duurzame groei in
verkoopcijfers per jaar. Daarnaast is de groei van PEV's in Europa in de eerste fases ongeveer
15 keer sneller dan die van hybride technologie, zoals getoond in afbeelding 4 [4].
Als voorbeeld toont de situatie in Duitsland aan dat er per januari 2014 een aantal van 12156
EV's en 85575 hybride voertuigen geregistreerd waren in Duitsland, evenals ongeveer 4500
openbare laadstations. De toename in het totale aantal geregistreerde EV's in Duitsland is
1452 in 2008, 1588 in 2009, 2307 in 2010, 4541 in 2011, 7114 in 2012 en 12156 in 2013. Uit
deze cumulatieve gegevens kan de groeisnelheid van de verkoop van EV's afgeleid worden.
Deze verkoop bedraagt 162 nieuwe EV's in 2009, 541 in 2010, 2154 in 2011, 2956 in 2012 en
6051 in 2013[6].
De verkoopverwachtingen voor de EV‐markt in de EU zijn ongeveer 100.000 eenheden in 2015
en ongeveer 500.000 in 2020 [4][16]. In andere regio's ter wereld liggen de verwachtingen
voor de verkoop van PEV's voor 2020 op ongeveer 1.200.000 eenheden in de VS, 1.600.000 in
China of 600.000 eenheden in Japan [15]. Dit resulteert in een wereldwijde doelstelling voor
een EV‐voorraad in 2020 van ongeveer 20.000.000 eenheden, met een jaarlijkse verkoop van
6.000.000 eenheden [15], volgens het internationale energie‐agentschap.

Afbeelding 4. Aantal maandelijks cummulatief verkochte eenheden in de EU van Hybride Elektrische
Voertuigen, in vergelijking met Plug‐in Elektrische Voertuigen (BEV + PHEV), te beginnen vanaf het
moment van de eerste marktintroductie (januari 2011 voor BEV+PHEV en september 2000 voor HEV).
Bron: “Vehículo Eléctrico (Vehículo Alternativo) Mercado e industria”, ANFAC. Mario Armero, augustus
2014 [4]

De rol van de overheden: regels, stimulerende maatregelen
en subsidies
Op EU‐niveau is het gemeenschappelijk kader ter stimulering van het gebruik van EV's binnen
de reikwijdte van enkele wetten, zoals de Richtlijn Hernieuwbare energie [17], de Richtlijn
Brandstofkwaliteit [18] of de Richtlijn Schone brandstoffen [19]. De regels om deze richtlijnen
te implementeren zijn echter afhankelijk van de lidstaten. De meeste EU‐landen hebben
maatregelen om de aankoop van PEV's [20] op verschillende manieren te stimuleren
(vrijstelling of verlaging van belastingen, directe subsidies bij aankoop, enz.). Met name:
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Oostenrijk: Vrijstelling van Brandstofconsumptiebelasting en maandelijkse
motorvoertuigenbelasting
België: Vrijstelling van BPM, laagste tarief wegenbelasting, plus andere
belastingvrijstellingen.
Tsjechische Republiek: Vrijstelling van wegenbelasting (alleen bedrijfsauto's)
Duitsland: Vrijstelling van wegenbelasting voor 10 jaar.
Denemarken: Vrijstelling BPM
Finland: Minimale BPM
Frankrijk: 6300 bonus bij aankoop, plus vrijstelling bijtelling
Griekenland: Vrijstelling van BPM en wegenbelasting, vrijstelling van Luxebelasting
Hongarije: Vrijstelling van BPM en wegenbelasting
Ierland: Vrijstelling BPM
Italië: Vrijstelling wegenbelasting (5 jaar)
Luxemburg: 5000 euro bonus bij aankoop.
Letland: Vrijstelling BPM
Nederland: Vrijstelling BPM
Portugal: Vrijstelling van BPM en wegenbelasting
Roemenië: Vrijstelling BPM
Zweden: Vrijstelling wegenbelasting (5 jaar), verlaagde bijtelling, bonus bij aankoop
(tot 40.000 SEK)
Spanje: Tot 6500 euro bonus bij aankoop (Plan MOVELE2014 [27][28]).
VK: Vrijstelling wegenbelasting, verlaagde bijtelling, bonus bij aankoop (5000£‐8000£)

Zoals men ziet leidt dit tot enorme verschillen in de stimulerende maatregelen tussen de EU‐
lidstaten.
Aan de andere kant bestaat er een groot aantal middelen en financieringsmogelijkheden
gericht op het bevorderen van duurzaam transport in de EU. Momenteel lopen er tot 18
verschillende onderzoeksprogramma's met financiering op EU‐niveau, afhankelijk van 9
verschillende Directoraten. Dit toont aan dat er een probleem met de coördinatie is[21]. De rol
van de EU‐commissie moet daarom bestaan uit het coördineren van alle programma's,
activiteiten, subsidies en stimulerende maatregelen die binnen de Unie plaatsvinden.
Noorwegen, een land dat geen lid is van de EU, is één van de wereldleiders op het gebied
subsidie op de aankoop van EV's. Dit is dankzij de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop
van dergelijke voertuigen, waaronder vrijstelling van belastingen, tolvrij rijden, gratis gebruik
van busbanen, gratis parkeren, gratis veerdiensten en gratis opladen bij gemeentelijke
laadstations [22].
De situatie in de VS verschilt daarentegen grotendeels per staat. Als gemiddelde is er een mix
van beleid, zoals belastingvrijstellingen, gratis parkeren, gratis openbaar opladen, bonussen bij
het kopen/installeren van oplaadfaciliteiten enz., wat leidt tot een gemiddelde besparing van
ongeveer 1000 US$ per voertuig [23]. Enkele van de belangrijkste staten waar deze
stimuleringsregelingen bestaan zijn:



Colorado: 5500 US$ bonus bij aankoop, vrijstelling van emissietests, gratis openbare
laadpalen
Georgia: 5000 US$ bonus bij aankoop, subsidies voor carpoolen, gratis openbare
laadpalen
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Californië: 2500 US$ bonus bij aankoop, hoge subsidies voor carpoolen, gratis
openbare laadpalen, subsidies voor thuis opladen, vrijstelling van belastingen.
Louisiana: 2500 US$ bonus bij aankoop, subsidie voor thuis opladen
Illinois: 2500 US$ bonus bij aankoop, gratis openbare laadpalen, lagere BPM
Hawaii: Hoge subsidies voor carpoolen, gratis parkeren.
Pennsylvania: 2000 US$ bonus bij aankoop, vrijstelling van emissietests, gratis
openbare laadpalen

Bedrijfsmodel voor BEV's
Omdat er slechts enkele elektrische voertuigen op de markt zijn geïntroduceerd, bestaan er
vrijwel geen specifieke gegevens om de kosten van de gerelateerde diensten te kunnen
evalueren. Voor de betrokken diensten kan echter wel een schatting gepresenteerd worden in
vergelijking met de conventionele markt. De belangrijkste in aanmerking genomen diensten
die gerelateerd zijn aan elektrische mobiliteit zijn:










Onderhoud en reparatiediensten: De componenten van een BEV vereisen minder
onderhoud in vergelijking met conventionele verbrandingsmotoren. Een BEV heeft
daarnaast minder onderdelen en componenten dan een conventioneel voertuig, zodat
de totale kosten voor onderhoud en reparatie lager zullen zijn (een reductie van 30%‐
60% zou haalbaar moeten zijn, zoals getoond in [24]). Het nadeel van de
onderhoudsdiensten is dat de hoogspanningsaandrijflijn een nieuwe techniek is (in
voertuigen). Dit maakt dat er uitgebreide trainingsprocedures vereist zijn om de
veiligheid voor het onderhoudspersoneel te kunnen garanderen. Deze kwestie zorgt
voor extra kosten.
Diensten rond het delen van auto's: Het consumentengedrag ten aanzien van de
noodzaak van het bezitten van een auto, en als zodanig een sterke persoonlijke
flexibiliteit van verplaatsing, ontwikkelt zich naar een meer rationeel standpunt. Er kan
een economisch voordeel behaald worden als de kosten voor het kopen en gebruiken
van een personenauto gedeeld worden. Deze tendens wordt alleen aangetroffen in
ontwikkelde markten (zoals de markten in de EU‐landen), zodat in de EU het belang
van het bezitten van een auto afneemt [24]. Duitsland is de meest ontwikkelde
markten voor het delen van auto's, een vergelijkbare tendens kan tevens
waargenomen worden in andere Europese landen (in volgorde van belangrijkheid): VK,
Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Nederland en Italië.
Oplaadtechnologie: De laadinfrastructuur (privaat en publiek) impliceert een behoefte
aan communicatie‐infrastructuur tussen de auto en het netwerk. Hierbij zouden
mogelijk verschillende andere extra diensten aan de gebruiker geleverd kunnen
worden, zoals internettoegang tijdens het laadproces. Als het voertuig thuis opgeladen
wordt, vertegenwoordigt dit een opslagmogelijkheid voor energie met een aanzienlijke
capaciteit. Deze kan gebruikt worden om het belastingsprofiel van het elektriciteitsnet
te moduleren en te stabiliseren.
Meten van energieverbruik: De verbruikte energie moet gemeten worden. De
energiemeter kan daarnaast uitgerust worden met andere communicatie‐interfaces:
PLC, TCP/IP, GSM... Het gebruik van een EV impliceert de plaatsing van elektronische
meters thuis.
Recyclage van accu's uit EV's: De succesvolle transitie van de automotive‐sector naar
elektrische mobiliteit in de EU is nauw gerelateerd aan de beschikbaarheid van de
benodigde grondstoffen voor de accu's. Voor de eerste generatie EV's zullen
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voornamelijk lithium‐ion accu's gebruikt worden. De drie grondstoffen met een
strategische relevantie voor de productie van deze batterijen zijn lithium, neodymium
en kobalt. De levering van deze materialen wordt beschouwd onzeker te zijn, het is
daarom nodig om voor accu's in EV's een grootschalig recyclingconcept in te voeren.
Verwachtingen en marktkansen voor intreders of nieuwe spelers in de dienstensector rond
EV's:










Onderhoud en reparatiediensten: De onderzoeken die gepresenteerd worden in [24]
tonen aan dat in de komende jaren de behoefte aan onderhoud en reparatiediensten
zal toenemen, maar name tot 2020, maar dat deze na 2020 in volume zal afnemen. De
belangrijkste oorzaak is de ontwikkeling van de deelmarkt. Deze diensten lijken verder
de minst belangrijke dienstverlenende sector te vormen.
Diensten rond het delen van auto's: De markt voor het delen van auto's ontwikkelt zich
waarschijnlijk in dezelfde richting als de huurmarkt, waar in de laatste paar decennia
een constant concentratieproces heeft plaatsgevonden [24]. Dit bedrijfsmodel wordt
voor de komende jaren beschouwd bijzonder belangrijk te worden.
Oplaadtechnologie: De ontwikkeling en plaatsing van laadinfrastructuur is een
belangrijk toekomstig bedrijfsmodel. Verschillende experts [24] zijn van mening dat de
belangrijkste focus van stimulerende regelingen door EU‐regeringen zou moeten
liggen op investeringen in de ontwikkeling van laadinfrastructuur.
Kansen op het gebied van opladen: Het bijbetrekken van ICT of andere
coördinatiestrategieën om een nuttig, naadloos en winstgevend gebruik te maken van
de geïnstalleerde energiecapaciteit, waardoor het mogelijk wordt hoge kosten voor
piekgebruik te voorkomen, zullen plaats maken voor nieuwe bedrijfsmodellen, zowel
op technisch gebied (bv. installatie van decentrale opwekkingssystemen, reparaties,
enz.) als op dienstverlenend gebied (bedrijven gespecialiseerd in het aanbieden van
dergelijke diensten) [21].
Recyclage van accu's: Als gevolg van afhankelijkheid van grondstoffen is in
verschillende onderzoeken aangetoond [24] dat het recycleren en verwerken van
accu's een markt met een enorm potentieel is. Er wordt verwacht dat toepassingen die
een tweede leven geven aan accu's bijzonder relevant zullen worden.

Er kan geconcludeerd worden dat het totale marktvolume van de dienstverlening in de
automobielsector in de komende jaren naar verwachting zal toenemen, waarbij de installatie
van een infrastructuur voor het opladen en repareren noodzakelijk wordt.
Bedrijfsmodellen zoals het delen/poolen van auto's zullen opkomen ongeacht de
achterliggende voertuigtechnologie, maar op het gebied van nieuwe bedrijfsmodellen rond het
delen van EV's kunnen diensten verwacht worden die onafhankelijk zijn van bestaande
leveranciers, aangeboden door fabrikanten of vervoersondernemingen. Vooral in megasteden
zal het marktpotentieel voor het delen van auto's toenemen [24].
Met betrekking tot onderhoud en reparatie lijkt het erop dat deze in handen zullen blijven van
fabrikanten en hun handelsorganisaties, dankzij hun ervaring, om veiligheidsredenen en
specifieke garantiebepalingen. Naargelang het onderhoud eenvoudiger wordt en het aantal
reparaties toeneemt, zal dit op de lange termijn leiden tot afnemende winsten.

10

Recyclage van BEV's zal in de komende jaren een belangrijk bedrijfsmodel worden. De hoogste
prioriteit bij de transitie naar elektrische mobiliteit zou mogelijk de ontwikkeling van
recyclageprocessen voor accu's kunnen zijn, om de relevante materialen te kunnen opvangen.
Met betrekking tot deze nieuwe diensten die gekoppeld zijn aan BEV's, kan op de lange termijn
een belangrijke potentiële marktgroei verwacht worden [24].

De arbeidsmarkt voor de BEV‐bedrijfstak
De eerste fasen van de arbeidsmarkt voor BEV's lijkt redelijk veel op wat er optrad met de
introductie van Hybride EV's. Aanvankelijk zullen dealers een interne onderhouds‐ en
reparatieservice aanbieden. Pas na verschillende jaren, zodra de technologie geaccepteerd
wordt door een groot aantal klanten, en pas als de aantallen verkochte eenheden in
belangrijke mate stijgen, zullen andere onafhankelijke werkplaats in staat zijn om dergelijke
diensten aan te bieden.
Het lijkt er concluderend op dat onderhoud en reparatie aanvankelijk in handen zullen blijven
van fabrikanten en hun handelsorganisaties, dankzij hun ervaring, om veiligheidsredenen en
specifieke garantiebepalingen. Gezien de verwachte groei van de bedrijfstak in de komende
jaren, afgezien van de bestaande verkopers, dealers, officiële technische diensten of
inspectiebedrijven, wordt met het meenemen van nieuwe zakelijke modellen gerelateerde aan
de ontwikkeling van BEV's, verwacht dat de arbeidsmarkt en de behoefte aan gespecialiseerde
training voor hen tevens zullen toenemen [25].

Laadstations: een mijlpaal voor de stimulering van BEV's
De ontwikkeling van de EV‐sector moet vergezeld gaan van een groei van de laadinfrastructuur
voor EV's. In Europa is er naast private investeringen enige financiering door de overheid
gedaan in de ontwikkeling van een dergelijke infrastructuur [26]. In het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk zullen aan het eind van 2015 de publieke investeringen respectievelijk in de orde van
grootte van 44 en 50 miljoen euro liggen. Het Verenigd Koninkrijk wil voor het einde van 2015
tot 13.500 thuislaadstations en 1.500 laadstations op straat geïnstalleerd hebben [26]. In
Spanje bestaan er publieke stimuleringsmaatregelen als gevolg van de samenwerking tussen
de nationale en de verschillende regionale overheden, voor proef‐ en demonstratieprojecten.
Het programma MOVELE [27], [29] was tevens een startpunt voor deze ontwikkeling in EV‐
laadinfrastructuur, met een investering van 10 miljoen euro tussen 2008 en 2011 in Madrid,
Barcelona en Sevilla.
De Spaanse regering heeft een doelstelling van meer dan 300.000 oplaadpunten gesteld voor
het einde van 2015, maar alle cijfers tonen aan dat deze schatting nogal optimistisch was. Er
moet in aanmerking genomen worden dat de kosten voor een oplaadstation thuis schommelt
tussen 600 en 2300 euro en dat een openbaar laadstation tussen 3000 en 6300 euro kost [30],
zodat de geschatte inkomsten uit deze sector drastisch zullen toenemen, zoals waargenomen
kan worden in afbeelding 5 [31].
Aan het eind van 2020 wordt het totale aantal langzame opladers geschat op 2,4 miljoen. Er
wordt geschat dat er dan 6000 snellaadstations geplaatst zullen zijn. Japan levert de grootste
bijdrage aan deze cijfers, omdat de doelstelling van de Japanse regering voor het eind van
2020 ligt op 2 miljoen langzame opladers en 5000 snelladers. In het geval van de Verenigde
Staten zakken de cijfers tot 22.000 langzame opladers en 350 snelladers [32]. Landen zoals
Duitsland ondersteunen O&O‐activiteiten voor inductie‐ en snellaadtechnologie en stimuleren
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lokale overheden tot het aanleggen van een laadinfrastructuur. Het bouwen van laadstations
wordt gezien als een taak van de private sector.
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Afbeelding 5. Geschatte inkomsten tussen 2012 en 2020 voor oplaadapparatuur voor Elektrische
Voertuigen.
Bron: Electric Vehicle Charging Equipment in Europe Residential, Commercial, DC Fast Charge, and
Wireless Electric Vehicle Supply Equipment: Market Analysis and Forecasts. Executive Summary. Pike
Research. Laurent J. Masson and John Gartner [31]

In [33] staan enkele cijfers over het aantal laadstations en de locatie hiervan voor elektrische
voertuigen, gesorteerd per land en samengevat over de hele wereld. Volgens deze bron is het
totaal aantal laadstations 22.132, maar is het aantal elektrische stopcontacten dat specifiek
gebruikt wordt voor in opladen van elektrische voertuigen 60.371. In afbeelding 6 [34] wordt
de snelle toename in de installatie van zowel laadstations als specifieke stopcontacten
uitgebeeld. In dezelfde bron staan gedisaggregeerde gegevens per land. Met betrekking tot de
deelnemende landen aan dit project, is het aantal laadstations voor elektrische voertuigen in
Duitsland, Spanje, België, Tsjechische Republiek en Slovenië respectievelijk 2743 (Duitsland),
479 (Spanje), 524 (België), 26 (Tsjechische Republiek) en 60 (Slovenië). Het aantal specifieke
stopcontacten voor het opladen van EV's is in dezelfde volgorde 7872 (Duitsland), 1208
(Spanje), 1555 (België), 51 (Tsjechische Republiek) en 171 (Slovenië).
Er bestaan bijvoorbeeld verschillende initiatieven voor het ophalen van de locatie en de status
van laadpunten [34]‐[36]. In [37] wordt een uitgebreide lijst websites met locaties van
laadpunten gepresenteerd, geordend per land.
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Afbeelding 6. Wereldwijd aantal laadstations voor elektrische voertuigen en specifieke stopcontacten.
Bron: http://chargemap.com/stats [34]

De meeste standaarden met betrekking tot de regels die de laadinfrastructuur definiëren, zijn
in het geval van conductief opladen reeds bepaald door het IEC (International Electro‐technical
Committee), zoals waargenomen kan worden in [38]‐[42] De verschillende landen hebben
echter nog altijd de implementatie en aanpassing van dergelijke internationale regels in de
nationale richtlijnen niet afgerond. In het geval van Spanje bestaat er bijvoorbeeld een
voorstel voor het invoegen op het laagspanningsnetwerk van informatie over de installatie van
oplaadpunten, maar het is nog altijd geen definitief document. Aan de andere kant is de
regelgeving rond draadloos opladen nog niet erg gevorderd.
Als het aantal laadstations en specifiek voor dit doel gebruikte stopcontacten wordt
geanalyseerd, en de evolutie van deze aantallen, is de verwachting dat er de komende jaren
een drastische toename zal plaatsvinden. Deze laadinfrastructuur is een knelpunt voor de
ontwikkeling van het gehele concept elektrische voertuigen. Het zal dan nodig worden om
nieuwe bedrijfsmodellen te starten op basis van deze nieuwe activiteiten en een groot aantal
nieuwe professionals te trainen en op te leiden om in deze opkomende sector te kunnen
werken. Er bestaan geen schattingen over de aantallen professionals die wereldwijd of in de
Europese Unie nodig zullen zijn, maar de verwachting voor het aantal geïnstalleerde
laadstations voor 2020 maakt ons erg optimistisch.

Andere cursussen gericht op BEV's en Laadstations
Er bestaan enkele VET‐cursussen voor het niveau EQF3/4 waarin elektrische voertuigen en
onderhoud van laadstations behandeld worden.
In Spanje ligt een cursus over "Mechanica van hybride en elektrische voertuigen" van een van
de meest bekende centra voor afstandsonderwijs, CEAC, het dichtst bij de doelstellingen van
dit Europese project. Deze cursus is ontwikkeld samen met de Spaanse autofabrikant SEAT
[43].
Enkele universiteiten bieden ook diplomacursussen waarin dit onderwerp wordt behandeld:
"Hybride en elektrische voertuigen" (150 uur/6 ECTS) en "Hoge graad in elektrische en
waterstofmobiliteit" (450 uur), beiden van de Universidad Católica de Ávila, via het platform
voor afstandsonderwijs SEAS [44][45]. UNED (De universiteit voor afstandsonderwijs
gefinancierd door de Spaanse overheid) biedt op vier niveaus onderwijs over elektrische
voertuigen: een masterdiploma (60 ECTS), specialisatiediploma (30 ECTS), een expertdiploma
(15 ECTS) en een lerarenopleiding (5 ECTS). Deze zijn echter niet bedoeld voor het VET‐niveau,
omdat het hebben van een Bachelordiploma een minimumeis is [46].
De Universidad de Alcalá biedt via Exitae een andere cursus op afstand, genaamd "Diploma
Elektrische voertuigen. Opzetten van laadsystemen" (150 uur) [47]. Deze cursus is onder
andere bedoeld voor automechanici en ‐elektriciens, zodat deze vergeleken kan worden met
de cursus die via dit project is ontwikkeld. De cursus is met name gericht op de technische en
juridische procedures voor het opzetten van laadsystemen, waardoor de reikwijdte veel
beperkter is dan het Elevtra‐project. De aspecten gerelateerd aan de installatie van laadpunten
wordt echter gedetailleerder behandeld.
Er zijn enkele aanvullende cursussen gevonden die zich richten op het aanbieden van training
aan VET‐trainers over elektrische voertuigen. CESVIMAP [48], een onderzoekscentrum van de
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autoverzekeringsmaatschappij Mapfre, heeft een 3‐daags practicum (18 uur) over elektrische
en hybride voertuigen voor VET‐trainers.
In Duitsland bestaan momenteel verschillende Bachelor‐ en Masterprogramma's, evenals
trainingen gericht op elektromobiliteit:
Onderwijs dat leidt tot een Bachelor‐ of Masterdiploma zijn beschikbaar aan (onder andere) de
universiteiten voor toegepaste wetenschappen in Bochum, Weingarten, Heilbronn, Ulm en
Regensburg, evenals technische universiteiten en instituten in Braunschweig, Stuttgart,
Karlsruhe en Chemnitz.
Via het Duitse Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (Federatie van handel in en
reparatie van motorvoertuigen, aangesloten bij de International Organisation for Motor Trades
and Repairs) en de kamer van handwerkshandel (Handwerkskammer), evenals verschillende
andere bedrijven en organisaties, bestaan er hoogspanningstrainingen (ECE R100 en BGI/GUV‐I
8686) die leiden tot kwalificaties voor het werken met voertuigen met
hoogspanningssystemen.
In Slovenië zijn er enkele leveranciers voor de verwerking van elektrische voertuigen. Er
bestaat een organisatie van elektrische voertuigen die zich vooral bezig houdt met het
opstellen van goede voorstellen ten aanzien van regels en voor uitbreiding van het netwerk
van laadstations [52].
Instituut Metron is de grootste leverancier van cursussen gerelateerd aan EV's[53]. De
activiteiten van het instituut omvatten:








Conversie van serie‐autos naar elektrische voertuigen
Ontwikkeling van elektrische voertuigen
Ontwikkeling van prototypes van elektrische voertuigen
Technische trainingen voor elektrische voertuigen
Auto‐elektronica en diagnosestelling
Haalbaarheidsstudies voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen
Technische training voor het onderhoud van elektrische en hybride voertuigen

Dit instituut biedt enkele technische trainingen, veelal tweedaagse. Hun activiteiten zijn echter
nog altijd gefocust op het ombouwen van klassieke auto's naar elektrische voertuigen, in
plaats van het onderhoud van laadstations voor elektrische voertuigen.

Conclusies voor de BEV‐marktstudie:
Na dit onderzoek naar de huidige marktsituatie en de verwachtingen kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:





De BEV‐markt is tijdens de eerste fases nogal gevoelig gebleken voor de wereldwijde
economische crisis. Dit heeft geleid tot een dramatisch verschil in de verwachtingen en
daadwerkelijke verkoop.
De technologie wordt echter een duidelijk alternatief voor andere transportopties,
dankzij haar eenvoud en mogelijkheden tot ontwikkeling.
De huidige evolutie van de BEV‐markt gaat nu sneller dan die van de HEV's tijdens de
eerste fases.
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Dit zal een effect hebben op de directe arbeidsmarkt, omdat een gespecialiseerde
arbeidskracht kritiek is voor het aantrekken van de markt. Dit effect zal echter niet
onmiddellijk zijn.
De BEV‐industrie en de belangrijkste stakeholders moeten nog altijd een grote
inspanning leveren voor acceptatie van deze technologie door de consument, met
name met betrekking tot de andere gewoontes die dit met zich meebrengt. De
tendens in de sociale, politieke, milieukundige, technische, bedrijfskundige en
energiesectoren maakt het mogelijk om redelijkerwijs te veronderstellen dat e‐
mobiliteit binnen 10‐15 jaar in steden de belangrijkste transportoptie zal zijn. [21]. Dit
betekent tevens een enorme reeks kansen voor het ontwikkelen van nieuwe
bedrijfsactiviteiten.
Overheden zijn betrokken bij investeringen, zowel bij stimulerende maatregelen voor
de aankoop van BEV's als de ontwikkeling van infrastructuur, waarvan wordt verwacht
dat deze de huidige tendens ondersteunt en versterkt.
De EU‐Commissie moet een rol spelen bij het coördineren van alle gefinancierde
programma's, activiteiten, subsidies en stimulerende maatregelen die op alle niveaus
worden ingezet voor het stimuleren van EV's.
De energetische capaciteit is, buiten piekuren, voldoende om 100% transport met EV's
op te vangen. Echter, zowel de laadinfrastructuur als slimme laadstrategieën (als
onderdeel van intelligente netwerken en het concept Smart cities) moeten ontwikkeld
worden.
De aantallen laadstations van alle types (thuisladers, gebouwladers, commerciële
laadstations voor BEV's, openbare laadpalen) neemt in de EU momenteel exponentieel
toe en deze trend wordt verwacht door te zetten voor de komende jaren tot 2020. Er
is daarom behoefte aan technisch personeel dat in staat is zorg te dragen voor de
installatie, controle en certificering van deze voorzieningen.
De technische regulering en de normen met betrekking tot laadstations worden
momenteel omgezet naar nationale regels, wat zal helpen om eindelijk vast te stellen
welke kennis, vaardigheden en competenties studenten van deze cursussen moeten
leren.
Momenteel wordt er al een aantal e‐cursussen aangeboden die specifiek gericht zijn
aan technici, trainers of technische inspecteur van BEV's, en ook aan
technici/installateurs van laadstations. De e‐cursussen zijn breed in hun focus, lengte
en inzicht. Dit geeft aan dat er momenteel behoefte is aan dergelijke gekwalificeerde
technici in de autobranche.
BEV‐fabrikanten hebben hun eigen cursussen ontwikkeld voor de opleiding van
technici, maar alleen gericht op hun eigen personeel. Zowel de professional als het
toelatingsprofiel zijn intern. Het is ook nogal moeilijk om informatie te verkrijgen over
de competenties, inhoud en doceerstrategieën van deze cursussen, om deze met
elkaar te kunnen vergelijken.
Uit de BEV‐ontwikkeling ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen. Dit wordt verwacht het
aantal BEV's en het aantal laadstations te verhogen, evenals het aantal garages en
specifieke dienstverleners die gerelateerd zijn aan deze bedrijfstak.
Bestaande VET‐onderwijsprogramma's voor automechnici en ‐mechatronica moeten
uitgebreid worden met specifieke modules voor BEV's en Laadstations, zodat de
studenten tijdens het reguliere onderwijs de noodzakelijke "up‐to‐date"‐kennis en
competenties kunnen verwerven over deze onderwerpen.
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Het is ook vermeldenswaardig dat aanvankelijk, en dankzij de huidige marktsituatie
van de BEV's en Laadstations, het niet waarschijnlijk is dat specifieke werkplaatsen,
uitsluitend gespecialiseerd in BEV's en Laadstations zullen verschijnen. Sterker nog,
officiële dealers beschikken reeds over de leermiddelen die nodig zijn om de
competenties voor de reparatie en onderhoud van BEV's aan te kunnen bieden. De
daadwerkelijke toepassing van dit programma ligt mogelijk in onafhankelijke
werkplaatsen/garages die de mogelijkheid willen hebben om naast
standaardvoertuigen met verbrandingsmotoren ook BEV's te kunnen nakijken.

Geldigheid van het professioneel profiel
Dit professionele profiel is bedoeld om de competentie en de mogelijkheid tot het stellen van
diagnoses, onderhoud en reparatie van het elektrische voertuig (BEV) en de laadstations (LS)
voor elektrische voertuigen te kunnen garanderen, inclusief het bevestigen van accessoires en
omvormingen op het gebied van elektriciteit/elektronica, informatica, mechanica en
hydraulica van de elektrische autobranche, in lijn met vastgelegde procedures en tijdskaders,
waarbij voldaan wordt aan kwaliteitsverwachtingen, veiligheid en milieuaspecten.
De volgende hoofdstukken analyseren de perceptie van dit profiel vanuit het standpunt van de
verschillende actoren. In enkele gevallen heeft de verzamelde informatie ook externe
beoordelaars in aanmerking genomen (organisaties van verkopers/dealers, technische
inspectie‐instanties, enz.)

Spanje
Het was de perceptie van de studenten dat het profiel overeenkwam met hun verwachtingen
en het werd door een meerderheid van de deelnemers (meer dan 60%) adequaat geacht. Deze
perceptie moet, hoewel deze subjectief is, in aanmerking genomen worden gezien de
achtergrond van de studenten (in de meeste gevallen na jaren werkervaring in de sector).
De vaardigheden en competenties in het profiel zijn volgens de deelnemers juist geïntegreerd
in het cursusontwerp, waarbij minder dan 5% ontevreden was. Ook werden de specifieke
vaardigheden beschouwd genoeg praktijkkennis voor het professioneel profiel te bieden.
Aan de VET‐kant werd het profiel beschouwd adequaat te zijn in algemene termen, hoewel er
duidelijk een verschil geïdentificeerd werd tussen de profielen voor specialisten in Elektrische
Voertuigen (een profiel dat sterker gerelateerd is aan voertuigen, draaiende en bewegende
delen, accutechnologie) en die van laadstations (meer gerelateerd aan elektrische
hulpmiddelen en voorzieningen, enz.)
In het algemeen wordt het professioneel profiel ook door andere actoren beschouwd
adequaat te zijn, zowel voor officiële garages als voor onafhankelijke werkplaatsen.

Duitsland
In dit geval gaven de studenten aan in 50% van de gevallen duidelijke leerdoelen aan te
treffen, maar in 60% van de antwoorden zei men goed ontwikkelde competenties te hebben.
In dit geval is er een significante groep studenten (30%) die geen duidelijke mening gaven.
Deze tendens kan ook waargenomen worden bij het antwoord op de perceptie van specifieke
en generieke vaardigheden. Een aanzienlijk deel van de mensen gaf geen duidelijk antwoord.
Een meerderheid van de antwoorden gaf echter aan tevreden te zijn met de vaardigheden in
het programma.
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Tsjechische Republiek
In dit geval waren de studenten in 65% van de gevallen tevreden met de duidelijkheid van de
doelstellingen, hoewel 25% deze vraag niet heeft beantwoord. Bij de vraag over het ontwerp
van de competenties komen dezelfde cijfers naar voren. Dezelfde cijfermatige tendens is
tevens gerapporteerd op de vraag naar de generieke en specifieke inbedding het in
professionele profiel.

Slovenië
In het laatste geval gaf een meerderheid van 81% aan in te stemmen met de bewering dat de
doelstellingen van het professioneel profiel duidelijk gedefinieerd waren. Dezelfde trend is
aanwezig bij het ontwerp van de competenties, hoewel er een lichte tendens is naar
ontevredenheid over enkele specifieke kwesties.
In het geval van de vaardigheden die in de cursus zijn ontwikkeld, gaf ongeveer 70% van de
studenten aan tevreden te zijn over de implementatie van de generieke en specifieke
vaardigheden in het professioneel profiel.

Geldigheid van het toelatingsprofiel
Spanje
De achtergrond van de studenten verschilt enigszins. De meesten hadden eerder onderwijs
gehad op niveau EQF3‐4. Slechts 25% van de studenten had het toelatingsprofiel dat het
sterkst beoogd werd, namelijk auto‐elektricien, terwijl 20% een achtergrond in
elektrotechnische studies had en nog eens 20% een opleiding in elektronica en automatisering.
Dit betekent dat het profiel ook aantrekkelijk is voor andere specialisten dan de aanvankelijk
beoogde groep.
Met betrekking tot de accreditatie van werkervaring als toelatingseis moet opgemerkt worden
dat 34% van de studenten meer dan 10 jaar ervaring in dit vakgebied had. Dit ondersteunt de
overweging die is gemaakt in de beginfases van het project, om werkervaring als een geldige
toelatingscriterium te beschouwen. Dit zou besloten moeten worden in de uiteindelijke
ontwikkeling van de e‐cursus.
Uiteindelijk is gekozen voor de optie die de betrokken onderwijscentra in Spanje hebben
geselecteerd, waarbij in het toelatingsprofiel voor BEV‐training competenties aangetoond
moeten worden gerelateerd aan algemene voertuigtechniek, enkele basisvaardigheden op
elektrisch gebied. Daarnaast is er en een toelatingsprofiel voor LS‐onderhoud waarbij een
volledig elektrisch profiel vereist is (elektrotechnische vaardigheden, gereedschap en
voorzieningen, enz.)

Duitsland
De Duitse case is meer homogeen. Ongeveer 65% van de deelnemers heeft een niveau EQF4.
De verdeling in achtergronden is vergelijkbaar met het Spaanse geval, met slechts 23% auto‐
elektriciens (meest gangbare toelatingsprofiel). De aantallen andere toelatingsprofielen, zoals
27% vanuit Elektronica en automatisering en 36% vanuit Eletrotechniek, stemt ook overeen
met de bewering dat het profiel aantrekkelijk is voor andere specialisten.
In dit geval is de werkervaring van studenten veel beperkter, om 86% van de studenten minder
dan 4 jaar ervaring had.
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Vanuit het standpunt van het VET‐centrum kunnen de toelatingsprofielen dus uitgebreid
worden tot het volgende:




Regulier automechanisch onderwijs (EQF3 of EQF4)
Elektrotechnisch onderwijs (EQF3 of EQF4)
Elektrotechnische, mechanische, elektronische en mechatronische
universiteitsprogramma's

Tsjechische Republiek
In de case Tsjechische Republiek had de meerderheid van de inkomende studenten niveau
EQF3 en was bijna iedereen auto‐elektricien. Deze case is daarom interessant, omdat het
overeenkomt met de belangrijkste doelen van het toelatingsprofiel. Er was echter ook een
significant aantal studenten met een hoger niveau (35%).
Met betrekking tot de werkervaring waren de cijfers te vergelijken met de case Duitsland. De
meeste studenten hadden minder dan 4 jaar werkervaring.
In deze zin lijken de resultaten over de perceptie van de adequaatheid van het profiel voor
toegang tot de cursus in overeenstemming te zijn met de aanvankelijke verwachtingen (30%
eens, 10% oneens) Echter, het hoge aantal antwoorden zonder waardeoordeel (60% niet
ingevuld of niet duidelijk) geven mogelijk aan dat deze bewering nog eens kritisch bekeken
moet worden. Dit kan ook het geval zijn door de verschillende achtergronden vereist voor de
beide modules BEV en LS.
Als suggestie vanuit de VET‐beoording van het profiel, kunnen in het programma enkele
onderwerpen met betrekking tot veiligheidskwesties met hoogspanningsaccu's met meer
detail behandeld worden.

Slovenië
Ook de case Slovenië is redelijk homogeen. 80% van de studenten waren automechanici van
het niveau EQF3, zonder werkervaring. Op basis van het feit dat zij deze achtergrond als
adequaat beschouwden voor het toelatingsprofiel, kunnen we afleiden dat een pure
achtergrond als automechanicus ook een goed toelatingsprofiel voor de cursus is.
Het VET‐centrum stelde tevens extra toelatingsprofielen voor:



Automechatronica
Onderhoudstechnicus automotive

Analyses van e‐cursus.
Spanje
Vanuit de perceptie van de studenten werd de hoeveelheid informatie in ongeveer 40% van de
gevallen als adequaat beschouwd. Voor 28% was de hoeveelheid echter te groot.
Ongeveer 40% van de studenten had echter meer eigen schriftelijk werk verwacht, terwijl 35%
aangaf dat het adequaat was. Dit impliceert een zeker gebrek aan activiteiten tijdens de e‐
cursus (zoekend naar een meer pro‐actieve cursus).
De meerderheid van de studenten vond dat het materiaal in hoge mate motiveerde, waarbij
slechts 10% het oneens was met deze stelling. Ook zeiden Spaanse studenten dat de
onderwerpen relevant waren voor de e‐cursus.
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Met betrekking tot het platform en het format troffen de studenten in het algemeen een
goede structuur en lay‐out van de inhoud op het platform aan. Sommigen wezen op
vergissingen in de inhoud, verlopen links naar enkele afbeeldingen en moeilijkheden bij enkele
praktische aspecten, zoals ontbrekende schuifbalken voor eenvoudige navigeren door de
eenheden, 'volgende/laatst bekeken'‐knoppen, en dergelijke.
Ze vonden dat de demonstraties en video's als voorbeelden gedeeltelijk adequaat waren, wat
betekent dat deze aspecten verbeterd moeten worden.
De revisie van de e‐cursus is tevens uitgevoerd door een externe beoordelaar (ITVASA). Dit
leidde tot de volgende conclusies:










Met betrekking tot de lay‐out waren er enkele problemen met de navigatiebalken aan
de zijkant (ten minste in Internet Explorer en Chrome). Op Android‐apparaten is niet
mogelijk om de inhoud te visualiseren, als gevolg van het ontbreken van deze balken.
De syllabus zou meer gefocust moeten zijn op de specifieke aangegeven behoeften,
met name "diagnose en onderhoud in werkplaatsen".
In sommige hoofdstukken is de informatie schaars, terwijl in andere gevallen de
informatie te theoretisch is (zonder directe praktische toepassing).
De eerste hoofdstukken waarbij basiskennis opgehaald wordt, de geschiedenis van EV,
enz. moet beschouwd worden als aanvullende informatie, te gebruiken als naslag,
maar buiten de hoofdlijn van de cursus. Daarnaast zou in deze extra informatie enkele
verwijzingen naar prototypes, toekomstige tendensen enz. opgenomen kunnen
worden.
In het algemeen is er een gebrek aan plaatjes, visuele elementen. Er is teveel tekst en
dit is niet erg aantrekkelijk voor een e‐cursus.
Links naar de specifieke regels in elk land moeten in overweging genomen worden.
Sommige onderwerpen worden zeer algemeen behandeld. Hoewel dit kan dienen als
algemene introductie op het thema, zijn het niet de gedetailleerde praktische
vaardigheden die nodig zijn om "diagnoses te stellen, onderhoud en reparaties uit te
voeren aan BEV's en Laadstations".

De algemene conclusie na deze externe evaluatie is dat de inhoud niet geschikt is om het
verwerven van competenties te garanderen, zoals gedefinieerd in het ontworpen profiel. De
inhoud is te theoretisch en in sommige gevallen niet nuttig. Het profiel moet veel sterker
focussen op praktische, gedetailleerde en specifieke inhoud voor het stellen van diagnoses,
onderhouden en repareren van BEV's en Laadstations.
De belangrijkste oorzaak voor het ontbreken van praktische vaardigheden die in de e‐cursus
zijn geïmplementeerd ligt bij het feit dat de informatie met betrekking tot onderhoud en
reparatie van dergelijke voertuigen nog altijd erg schaars is. Verder zijn er geen onafhankelijke
werkplaatsen gespecialiseerd in BEV's die aangeschreven kunnen worden in de ontwerpfase
van het trainingsmateriaal. Dankzij de beperkte aantallen verkochte eenheden in Spanje zijn
alle werkplaats voor het onderhoud en reparatie interne aangelegenheden van de
merkdealers/verkopers. Er is nog geen ruimte voor onafhankelijke garages. Een vergelijkbare
bedrijfscasus, de case hybride voertuigen, begon op dezelfde manier. Aanvankelijk was het
onderhoud beperkt tot interne werkplaatsen van merkendealers, maar nu wordt het
geleidelijk geopend naar externe, onafhankelijke werkplaatsen. Door VET‐centra wordt een
aantal praktische cursussen over hybride voertuigen aangeboden [49]‐[51], wat vervolgens
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betekent dat tegenwoordig de informatie en vereiste uitrusting voor het aanbieden van
dergelijke cursussen algemeen beschikbaar is.

Duitsland
Volgens de antwoorden van de studenten werd de hoeveelheid informatie voor de cursus in
55% van de gevallen als adequaat beschouwd, duidelijk hoger dan in de case Spanje. Daarnaast
vond 36% van de studenten het materiaal te uitvoerig. In het geval van Duitsland verwachtte
echter slechts 18% van de studenten meer schriftelijk werk.
De meerderheid van de studenten gaf aan dat het materiaal bijzonder goed motiveerde, zelfs
een hoger percentage in dan de Spaanse case. Hoewel echter 41% aangaf dat de inhoud
relevant was voor de cursus, gaf eenzelfde percentage van 41% geen duidelijk antwoord op
deze vraag. Mogelijk betekent dit dat de inhoud nog beter afgestemd moet worden op het
ontwerpprofiel.
Ten aanzien van het platform en het formaat gaven de studenten van de Duitse case enigszins
betere kwalificaties dan in de Spaanse case. Met betrekking tot de visuele aspecten van de e‐
cursus gaven Duitse studenten een diverse terugkoppeling: 33% vond dat deze adequaat
waren, 18% vond het niet correct, maar 50% gaf een antwoord zonder oordeel. De
voorbeelden, demonstraties enz. werden door de studenten als correct bevonden (70%).
In het geval van de verkregen praktische kennis stemde het antwoord van de studenten
overeen met de verklaringen de externe beoordelaar in Spanje. Hoewel 45% van mening was
dat dit precies goed was, was er een lichte voorkeur voor te weinig (36%) in tegenstelling tot te
veel (17%) praktische verkregen kennis. In aanmerking nemende dat vanuit het standpunt van
de studenten de informatie in het algemeen als nuttig beschouwd wordt, moet een
herdefinitie van enkele pedagogische technieken en strategieën voor het doceren over deze
onderwerpen van de e‐cursus uitgevoerd worden.
Uit de VET‐enquête zijn enkele dubbel behandelde onderwerpen waargenomen in de
leseenheden van de e‐cursus. Er is een zeker gebrek aan grafische hulpmiddelen
geïdentificeerd (met name in module 2) en het ontwerp van sommige afbeeldingen moet
verbeterd worden.

Tsjechische Republiek
De meerderheid van de respondenten onder de studenten uit de Tsjechische case is van
mening dat de hoeveelheid materiaal die tijdens de e‐cursus behandeld is, adequaat was, in
lijn met de case Duitsland. In dit geval vond slechts 20% van de studenten dat er te veel
informatie aangeboden werd, terwijl 5% aangaf dat het materiaal minder was dan verwacht.
Over het schriftelijke werk van de studenten verschilt de situatie hier sterk en ligt voornamelijk
in tussen de case Spanje (waar veel meer schrijfwerk verwacht werd) en Duitsland (waar met
meestal tevreden was met de vereiste opdrachten). 45% van de Tsjechische studenten gaf aan
dat de hoeveelheid schriftelijk materiaal adequaat was, terwijl 25% aangaf dat de hoeveel
werk minder was dan verwacht (25% gaf geen antwoord op deze vraag).
De meerderheid van de studenten gaf aan dat het materiaal in sterke mate motiveerde, maar
een enigszins lager percentage dan in de case Duitsland. 50% van de studenten gaf aan dat de
inhoud adequaat in lijn lag met de behandelde onderwerpen en slechts 15% was het in enige
mate oneens.
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De studenten van de Tsjechische case waren aanzienlijk beter tevreden over het platform en
het format dan de Duitse en de Spaanse cases. Ook is er een grote spreiding in antwoorden
met betrekking tot de visuele aspecten van de cursus. Hoewel de nadruk ligt op een algemene
acceptatie van de geleverde afbeeldingen, animaties en video's, gaf 15% een enige mate van
ontevredenheid aan, terwijl 40% neutrale antwoorden (of geen antwoord) gaf. Met betrekking
tot de voorbeelden en demonstraties toonden de Tsjechische studenten een hoge mate van
tevredenheid.
75% van de studenten gaf aan dat de hoeveelheid verkregen praktische kennis adequaat was,
of zelfs beter dan verwacht. In dit geval waren er geen klachten over dit specifieke onderwerp.
Uit de VET‐enquête zijn, evenals in de andere cases, dubbel behandelde onderwerpen,
structuurkwesties, gebrek aan afbeeldingen bij bepaalde onderwerpen en formatkwesties
gedetecteerd in de e‐cursus. De VET stelt daarnaast voor te focussen op specifieke merken en
modellen commercieel verkrijgbare BEV's en Laadstations, in plaats van op een generieke
structuur en onderdelenlay‐out van het systeem. Dit is tevens consistent met de
verbeteringsvoorstellen die ontvangen zijn van de rest van de in aanmerking genomen cases.
Een meer praktische implementatie van de e‐cursus, gebaseerd op hetzelfde profiel en inhoud,
wordt als een toekomstige fase gezien.

Slovenië
In termen van het behandelde materiaal, zijn de Slovenen de meest tevreden studenten van
alle cases. Tot 81% vindt dat de hoeveelheid materiaal in orde is, terwijl slechts 9% vindt dat
het te veel is. Ook vond 72% dat de hoeveelheid vereiste schriftelijke opdrachten adequaat
was. Slechts 9% vond dat dit minder was dan verwacht en nog eens 9% gaf aan dat het iets
meer was dan ze verwachtten.
Met betrekking tot de motiveringsaspecten van het materiaal, waren de Sloveense studenten
nogmaals de meest tevreden deelnemers van alle cases. Tot 73% gaf hierover een positieve
terugkoppeling en slechts 9% toonde zich ontevreden. Bij het evalueren van de relevantie van
de onderwerpen voor het studieontwerp, vond tot 82% van de deelnemers dat dit adequaat
was (18% van de studenten gaf geen antwoord of antwoordde nee/noch).
82% van de studenten gaf tevens aan dat de bruikbaarheid van het platform voor de e‐cursus
goed of erg goed was, en er werd over deze kwestie geen enkele negatieve terugkoppeling
ontvangen. De resultaten zijn redelijk vergelijkbaar met betrekking tot de structuur en de lay‐
out, zonder een enkel kritische reactie (82% gedeeltelijk of totaal tevreden, 18% toonde geen
voorkeur). Dezelfde tendensen kunnen waargenomen worden bij de afbeeldingen en visuele
aspecten van de lay‐out. Hoewel een significant percentage van de antwoorden positieve
terugkoppeling gaf over de voorbeelden (nogmaals, ongeveer 80%), is er een zekere voorkeur
voor gedeeltelijke tevredenheid, in tegenstelling tot volledige instemming, wat in lijn ligt met
de resultaten die verkregen zijn in de andere cases over de behoefte aan verbetering van deze
aspecten.
Ten slotte toonde 36% van de Sloveense studenten volledig tevreden te zijn over het nut van
de inhoud voor het studieprofiel, terwijl nog eens 36% deels tevreden was. Dit betekent
nogmaals 82% positieve terugkoppeling van 82%, tegen slechts 9% ontevreden studenten.
De evaluatie van de e‐cursus vanuit het VET‐centrum toont een gebrek aan elektrische
voorkennis, vereist voor de cursus. Dit houdt duidelijk verband met het feit dat de meeste
studenten een puur mechanische achtergrond hadden, wat op haar beurt een grotere
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inspanning vereist bij de elektrische aspecten van de inhoud. Met betrekking tot de
platformkwesties waren er kleine problemen met het vertalen van de afbeeldingen, kwaliteit
van de plaatjes, enzovoorts.

Hands‐on oefeningen.
Bij de beoordeling van de hands‐on oefeningen werden de volgende informatiebronnen
gebruikt:





Analyse van de inhoud van de praktijksessies, aangepast voor elk van de
geïmplementeerde gevallen, dankzij de verschillende mogelijkheden op het gebied van
materiaal en uitrusting van elke partner en voorgaande achtergrond van de
deelnemers.
Analyse van de terugkoppeling door studenten, uitgevoerd met bijzonder vergelijkbare
enquêtes.
Analyse van de terugkoppeling door de partners en door externe beoordelaars.

Spanje
De hands‐on oefensessies werden gehouden in laboratoria van de universiteit van Oviedo.
Voor de studenten werden de volgende sessies georganiseerd:






Sessie1: Classificatie van elektronische componenten, schakeltechnieken
omvormers, instrumentatie.
Sessie 2: Accusystemen en het elektrische voertuig
Sessie 3: Het aandrijfsysteem: Industriële aandrijvingen (I).
Sessie 4: Het aandrijfsysteem: Industriële aandrijvingen (II)
Sessie 5: Laadstation: Veiligheidsaspecten en detectie van storingen.

in

In het laboratorium werden verschillende elektrische en elektronische onderdelen
geconfigureerd, zoals in een aandrijf‐/laadsysteem, om de subsystemen in BEV's en LS uit te
kunnen leggen, te identificeren en te controleren. Deze uitrusting bestond onder andere uit
enkelfasige en driefasige stroombronnen, elektrische machines ‐motor/generatoren, encoders,
spanning/stroomvoelers, elektronische inverters en gelijkstroomomvormers, digitaal
signaalcontrollers, ontstoringssystemen voor microcontrollers, digitale oscilloscopen, digitale
multimeters, functiegeneratoren, sondes, gespecialiseerde computers enz. Opdrachten die
tijdens de sessies zijn uitgevoerd zijn onder andere: identificatie van aansluitpolen en
polariteiten bij elektrische en elektronische componenten, opbouw van een enkelfasig
invertercircuit met een pulsbreedtemodulatieschema. Ook werd de accumodule
geclassificeerd en werden handelingen met het accumanagementsysteem getoond. Voor de
sessies werd een gemodificeerde versie van een BEV (Bombardier NV2000) gebruikt voor het
classificeren van de systemen, subsystemen en onderdelen van het voertuig, waaronder het
accumodulesysteem, het accumanagementsysteem, elektrische motoren en de elektronische
besturingseenheid (ECU).
De studenten hebben gewerkt met een echte tester om storingen in elektrische installaties
zoals LS voor BEV's te kunnen voorspellen, detecteren en lokaliseren. Ze hebben geleerd hoe
de continuïteit van de beschermingskabels kunnen doormeten en hoe ze de beveiligingen,
zekeringen, stroomonderbrekers en differentiaalbeveiliging kunnen controleren. Ze hebben
tevens de invloed van het aardingsysteem op foutstromen bestudeerd, het meten van de
impedantie van de foutlussen en de waarde van de kortsluitingsstromen geschat. Het gebruik
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van de tester werd gecombineerd met het gebruik van een specifiek paneel dat de
infrastructuur simuleert, zodat de verschillende storingen en scenario's door de docent
gecontroleerd konden worden en de studenten de kans hadden om niet alleen een installatie
te controleren die in orde is, maar ook een waarin ernstige storingen optreden.
Uit de terugkoppeling van de studenten kwamen de volgende kwesties naar voren:




De inhoud is behoorlijk adequaat, maar voor sommige onderwerpen zou meer tijd
uitgetrokken kunnen worden. Meer gedetailleerde toelichting zou interessant kunnen
zijn als er meer tijd beschikbaar was. Het algehele gevoel is echter dat het aantal
praktijkuren laag is gezien de inhoud. Het aantal uren dat de studenten verwachtten
was ongeveer 80 uur (ongeveer 2 weken fulltime hiermee bezig) voor de
praktijksessies.
Met name de onderwerpen “specifieke behandeling van instrumenten en
laboratoriumapparatuur”, “risicopreventie in elektrische systemen” en “specifieke
vereisten aan het omgaan met accu’s” werden aangewezen als geschikt om het aantal
uur dat hiervoor wordt uitgetrokken wezenlijk te vergroten.

Samenvattend kan men stellen dat de sessies een nuttige activiteit zijn als eerste kennismaking
met een vakgebied waar in de toekomst mogelijkheden liggen en waarin nog onzekerheden
zijn die overwonnen zullen worden door ervaring. Het vakgebied zal steeds productiever
worden omdat er vooruitgang zal zijn in technische ontwikkelingen qua kennis en haalbaarheid
en wanneer autofabrikanten de ontwikkeling ervan zullen pushen.
De terugkoppeling vanuit Technische Voertuigen Inspectie meldt de volgende kwesties:






De apparatuur voor de praktijksessies werd adequaat bevonden voor het meten van
elektrische parameters.
Wat betreft de onderwerpen: deze komen overeen met de in de praktijksessies te
ontwikkelen technische concepten. Het specifieke onderwerp “omgaan met en
afvoeren van gebruikte materialen” werd als ontbrekend gemeld in de hands‐on
oefeningen.
Hands‐on oefeningen met verschillende merken en modellen BEV's zijn vereist
teneinde de algemene vaardigheden in dit soort systemen te vergroten.
Hands‐on oefeningen met echte laadstations zijn vereist teneinde de algemene
vaardigheden in dit soort systemen te vergroten.

Duitsland
De hands‐on oefeningen werden uitgevoerd in samenhang met de e‐cursus bij HBO. De sessies
waren als volgt:





Sessie1: Introductie van de verschillende voertuigen
Sessie 2: Regels omtrent elektrische veiligheid.
Sessie 3: Praktijktraining in een omgeving met laagspanning (onder 60VDC/25VAC)
(Auto Trein)
Sessie 4: Praktijktraining in een omgeving met hoogspanning.

De introductiesessie omvatte de revisie van de handleidingen van de fabrikanten van enkele
elektrische voertuigen (waaronder hybride voertuigen, volledig elektrische voertuigen en een
elektrische motorfiets). Deze sessie omvatte een proefrit en een subjectieve evaluatie en
vergelijking van de prestatie van de aandrijflijn. De tweede sessie, gebaseerd op de didactische
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eenheid 4 van Module I, omvatte de volgende taken: Testmetingen inzake elektrische isolatie,
AVL‐DiTest1000, hoogspanningsisolatie in een spanningsvrije status (bevestiging spanningsvrij
systeem, meten van hoogspanning + naar chassis en aarde, meten van hoogspanning – naar
chassis en aarde), evenals een SAE J1766 isolatiemeting aan een werkend systeem (meting
hoogspanning + naar hoogspanning ‐, meting hoogspanning + naar chassis en aarde, meting
hoogspanning – naar chassis en aarde).
Tijdens de derde sessie kregen de deelnemers aan de cursus praktijktraining in een
voertuigsimulator waarin diverse typen hybride elektrische en ook volledig elektrische
voertuigen kunnen worden nagebootst. De metingen omvatten naast overige metingen:
spanning en stroom, en frequentie en fase verschuivingen van de elektrische stroom tussen
dynamo en motor, dynamo en controller, controller en accu en controller en elektrische
motor.
De laatste sessie omvatte isolatie van hoogspanningssysteem op hoogspanningsvoertuigen
met gebruik van de 5 veiligheidsregels, verschillende metingen op inactieve
hoogspanningssystemen en metingen op actieve hoogspanningssystemen.
De terugkoppeling vanuit de studenten duidde op de volgende zaken:




Over het algemeen waren de studenten tevreden met de inhoud van de cursus, maar
sommige studenten gaven aan dat ze wat meer tijd hadden verwacht voor de hands‐
on oefeningen. Het gemiddeld aantal uren dat als adequaat werd beschouwd was
ongeveer 60 uur.
De meerderheid van de studenten beschouwde de sessies adequaat en goed
voorbereid, evenals de planning van de onderwerpen en de tijd besteed aan elk
onderwerp. Sommigen gaven echter aan de volgende onderwerpen geschikt te achten
voor het vergroten van het aantal hieraan bestede uren: “Hoogspanningsonderdelen
van laadstation”, “elektrische motoren” en “opslagsystemen voor energie”.

Samenvattend vonden de studenten dat de sessies een goed overzicht boden van de
verschillende strategieën voor het elektrisch maken van voertuigen, naar behoren de vandaag
de dag beschikbare (hybride) elektrische voertuigen behandelden en wat deze kunnen, en ze
beschouwden de praktische meetsessies als goede praktijkkennis als voorbereiding op het
testen in het echt en voor algemene meetgevallen.

Tsjechische Republiek
Na het afronden van de e‐cursus namen de studenten deel aan de praktijksessies. De
studenten hebben de mogelijkheid te kijken naar en werken aan elektrische voertuigen, die
voor deze cursus waren geleend (Nissan Leaf, VW e‐up!, een elektrisch aangedreven Smart en
twee elektrische scooters).
Het praktijkgedeelte van de cursus vond plaats in de werkplaats en Electro laboratorium van
de school en de studenten hebben een werkplaats bij een VW dealer bezocht die toegerust is
voor elektrische voertuigen en een laadstation. De sessies werden als volgt gepland:





Sessie1: Laboratorium voor elektrische voertuigen
Sessie 2: Werkplaats voor elektrische voertuigen (I)
Sessie 3: Werkplaats voor elektrische voertuigen (II)
Sessie 4: Dealer van elektrische voertuigen + laadstation.
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De eerste sessie behandelde een introductie tot de meest voorkomende kwesties in
elektrische werkplaatsen: Allereerst werd de praktijkherhaling van veiligheidsregels en eerste
hulp in geval van ongelukken (inhoud overeenkomstig Eenheid 4, Module 1) doorgenomen.
Vervolgens werd het onderwerp over meetapparatuur behandeld (introductie,
karakteristieken van onderdelen, detectie van storingen in onderdelen, basis van het meten
van spanning, stroom en impedantie, gebruik van functionele generatoren, oscilloscoop,
sondes, etc.). De tweede en derde sessie omvatten de presentatie en beschrijving van
aandrijflijnen van verschillende elektrische voertuigen waaronder hun verschillende wijzen van
werken. Deze sessie omvatte de mogelijkheid om op het schoolterrein te rijden in elektrische
auto’s, het uitwisselen van subjectieve indrukken en ervaringen, discussie over toekomstige
mogelijkheden en gezamenlijk gebruik van elektrische voertuigen. Het omvatte tevens de
onderwerpen die metingen op een spanningsvrij hoogspanningssysteem behandelden, evenals
begeleide metingen aan actieve hoogspanningssystemen en seriële en parallelle diagnostiek
van elektrische voertuigen. De studenten hadden de gelegenheid om met het complete
accusysteem van echte elektrische voertuigen te werken, hebben metingen gedaan aan het
systeem en controleerden de conditie van de accu. De onderwerpen die te maken hadden met
onderhoud en reparatie van elektrische voertuigen werden in deze sessies ook behandeld,
waaronder wat praktijkwerk met echte testapparatuur om in staat te zijn fouten te detecteren
in elektrische apparatuur en laadsysteem. Ten slotte vond de laatste sessie plaats in de vorm
van een bezoek aan een dealer waar de studenten het idee van de werkplaats konden zien net
als de organisatie van het werk in de dagelijkse praktijk. Ze konden spreken met de technici,
hen vragen naar praktijkervaring met elektrische voertuigen waarna de discussie volgde over
het praktische gebruik van hun eigen vaardigheden en ervaringen. Het omvatte ook een
bezoek aan een laadstation, waar de studenten konden leren over de principes van diens
functie en praktisch gebruik.
Inzake de terugkoppeling van de studenten; zij gaven in algemene bewoording aan dat de
hoeveelheid tijd die besteed was aan de hands‐on oefeningen en als gevolg daarvan de
verdieping van sommige onderwerpen minder was dan verwacht. De studenten vonden een
aantal van ongeveer 50 uur adequaat. De algemene indruk is echter wederom dat de
behandelde onderwerpen adequaat zijn en dat de inhoud overeenkwam met hun
verwachtingen. In dit geval was er geen sprake van een specifiek missend onderwerp, maar de
studenten gaven wel aan dat ze liever onderdelen van de auto afzonderlijk zouden zien
(bijvoorbeeld de motor/aandrijflijn, de accu en BMS, etc.) dan geassembleerd in de elektrische
voertuigen.

Slovenië
De praktijksessies zijn gehouden in het raamwerk van het onderwijzen van eigen studenten in
een periode van twee maanden in eenheden van 4‐6 uur, waarbij het totaal uitkwam op 70
uur. In dit geval is een totaal van 11 sessies verdeeld, hoewel voor deze studie ze zijn
gegroepeerd in sets van sessies met gemeenschappelijke onderwerpen, voor de eenvoud en
met als doel te kunnen vergelijken.
De planning van de sessies was als volgt:




Set van sessies 1: Introductie elektrische voertuigen.
Set van sessies 2: Aandrijfsystemen, opslagsystemen voor elektriciteit, ECU.
Set van sessies 3: Veiligheidsregels, normen en regelgeving. Veiligheidskwesties inzake
elektrische voertuigen.
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Set van sessies 4: Werkplaats elektrische voertuigen.

Sessie 1 omvatte de basis van elektrische, elektromagnetische en fysieke systemen, elektrische
machines en elektronica en een beknopte bespreking van de geschiedenis en het ontwerp van
elektrische voertuigen. Sessie 2 ging over aandrijfsystemen, opslagsystemen voor elektriciteit
en sensors, controle en communicatie in elektrische voertuigen. Sessie 3 ging over
veiligheidskwesties in werkplaatsen van elektrische voertuigen, zoals de vijf veiligheidsregels,
gevaren in de werkplaats van elektrische voertuigen, organisatie en verantwoordelijkheden en
de verschillende niveaus van de dienstverlening voor auto’s. Ook werden enkele onderwerpen
behandeld over veiligheidsnormen en regelgeving, evenals veiligheidskwesties bij elektrische
voertuigen en vragen over de veiligheid van de werking ervan. Ten slotte ging sessie 4 over de
werkplaats van elektrische voertuigen en behandelde de identificatie van de belangrijkste
componenten en onderdelen van elektrische voertuigen, metingen van hoogspanning en
isolatieweerstand in elektrische systemen, opslagsystemen voor elektrische systemen
(laadsnelheid van accu’s, aansluitingen en contacten, controleren van de status van de accu)
en algemene preventieve maatregelen.
De terugkoppeling van de studenten gaf aan dat de onderwerpen die behandeld werden in de
hands‐on oefeningen overeenkwamen met hun verwachtingen, in termen van inhoud en
planning (aantal uur per onderwerp). Er werden echter een aantal kleine kanttekening
geplaatst over het aanbieden van een grotere praktische benadering van deze sessies.

Conclusies
Conclusies inzake het professioneel profiel (alle cases)
De algemene conclusies wat betreft het professioneel profiel dat kan afgeleid uit de analyse
van de verschillende cases tonen aan dat dit profiel adequaat is voor de huidige situaties
binnen het vakgebied, voor zowel de officiële service dealers van BEV's en laadstations,
evenals voor onafhankelijke werkplaatsen en organisaties op het gebied van technische
inspecties.
Zoals eerder is opgemerkt, alle deelnemers aan het project (VET‐centra, studenten, externe
beoordelaars, etc.) hebben aangegeven dat er duidelijk twee verschillende sets competenties
zijn naargelang het technisch onderwerp: het een meer gerelateerd aan de BEV's en de ander
gerelateerd aan de aspecten van het laadstation. Dit rechtvaardigt de oorspronkelijke gok om
te gaan voor een modulaire structuur van de cursus en opent de deur voor de optie voor twee
duidelijke toelatingsprofielen wat tot op zekere hoogte zou kunnen impliceren dat er twee
onafhankelijke cursussen worden gecreëerd.
Er is via een zorgvuldige observatie van de concurrenten ook vastgesteld dat een ander
relevant onderwerp eenvoudig kan worden toegevoegd aan het professioneel profiel. Dit
onderwerp betreft de competenties die nodig zijn om een conventioneel of hybride elektrisch
voertuig om te bouwen naar een puur elektrisch voertuig op accu’s.
Vanuit het standpunt van de externe beoordelaar (ASPA uit Spanje) komt het belangrijkste
nadeel van de definitie van een professioneel profiel, in termen van vaardigheden en
competenties van de studenten, voort uit het feit dat de sector BEV's nog niet volledig is
uitgekristalliseerd. De technologieën wisselen elkaar derhalve snel af en er is geen standaard
oplossing die het toelaat een exacte definitie te geven van de benodigde vaardigheden voor de
invulling van een dergelijk profiel. Uit de opmerkingen die vanuit dit instituut ontvangen zijn,
volgt een voorstel tot een continue analyse, revisie en procedures om de bestaande typologie
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van BEV's in de gaten te houden, in elk geval gedurende de eerste jaren van de cursus. Deze
analyse geeft wellicht aanleiding tot een hernieuwde definitie van het professioneel profiel
(waarbij inbegrepen toegevoegde competenties of het uitsluiten van bestaande). Dit is
consistent met de daadwerkelijke situatie van de werkplaatsen voor onderhoud en reparatie
aan BEV's, die intern is bij de dealers van autofabrikanten. Dit betekent dat de training die in
deze werkplaatsen wordt aangeboden exclusief is voor de merken en modellen van het eigen
fabricaat.
Er kunnen ook ontworpen modules worden aangeboden aan aanbieders van
opleidingsprogramma’s, zodat ze dat soort kennis in hun opleidingsprogramma kunnen
verwerken.

Conclusies over het toelatingsprofiel (alle cases)
Als conclusie wat betreft de case analyse van het toelatingsprofiel is gesteld dat een set
minimale kennis en competenties nodig is voor de start van de e‐cursus. Het oorspronkelijke
bedoelde toelatingsprofiel, gepland aan het begin van het project was dat van
elektromechanisch technicus voor voertuigen. Dit zorgt voor de broodnodige voorgaande
ervaring voor het met succes behalen van de competenties inzake BEV's en laadstations. Deze
competenties zijn gerelateerd aan de technische onderwerpen op het gebied van elektriciteit
en mechanica in voertuigen, evenals elektrische voorzieningen, systemen en daarmee
samenhangende infrastructuur.
Echter, vanuit de expertise van ASPA uit Spanje, zijn de belangrijkste problemen die men
tegenkwam in opleidingen gerelateerd aan deze technologieën (bijvoorbeeld specialistische
technici op het gebied van hybride elektrische voertuigen) het gebrek aan basisvaardigheden
bij de elektromechanische technici op het gebied van elektriciteit en elektronica (waaronder
elektrische machines, stroomelektronica, etc.). Dit aspect moet derhalve worden inbegrepen
in de revisie van de inhoud, maar rechtvaardigt ook de modulaire opbouw van de eenheden en
inhoud.
De toelatingsprofielen kunnen worden uitgebreid naar auto mechanische technici, auto
mechatronica technici, technici in elektrische voorzieningen en elektratechnici, waarbij in
iedere case specifieke eenheden van het volledige programma worden toegewezen om
zodoende uiteindelijk de competenties te verwerven.
De werkervaring inzake de reparatie van voertuigen met een verbrandingsmotor en die in
elektrische voorzieningen kunnen worden beschouwd als een geldige accreditatie om direct te
beginnen aan de e‐cursus, of met een voorgaande inkomende test, om zodoende vast te
stellen welke eenheden aan de stagiair moeten worden toegewezen.
Als optie kunnen de twee hoofdrichtingen van technicus voor BEV's en technicus voor
laadstations worden gescheiden om twee verschillende specifieke cursussen aan te bieden. Er
dient te worden opgemerkt dat dit voorstel eenvoudig kan worden uitgevoerd vanwege de
modulaire opbouw van het ontwikkelde onderwijsontwerp, inhoud en geïmplementeerde
taken.

Conclusies omtrent de analyse van de E‐cursus (alle cases)
In algemene termen kan worden geconcludeerd dat de verzamelde materialen, de ontwikkelde
inhoud en de inbegrepen technische informatie in het programma adequaat zijn voor de opzet
van het onderwijs. De inhoud is op maat gesneden om de competenties te verkrijgen zoals de
opzet is in het professioneel profiel. Er zijn enkele kleine fouten opgemerkt zoals
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grammaticafouten, verkeerd geplaatste afbeeldingen, en in enkele specifieke talenplatforms
van de e‐cursus gebroken links, die op dit moment worden hersteld.
Wat betreft de inbegrepen onderwerpen zijn door de implementatie van de e‐cursus en de
case analyse de volgende zaken die oorspronkelijk niet behandeld werden geïdentificeerd:






Een korte revisie van de huidige bestaande merken en modellen BEV's waarbij
overeenkomsten en verschillen worden benadrukt.
Benadrukken van specifieke hoogspanningsissues inzake de accu en
accumanagentsystemen inBEV's.
Een optie om de cursus nog waardevoller te maken is het opnemen in de syllabus van
competenties die nodig zijn om een conventioneel of hybride elektrisch voertuig om te
bouwen naar een pure BEV.
Basisaspecten van domoticasystemen kan ook worden opgenomen, wat betreft het
insluiten van een laadstation of V2G mogelijkheden in een bestaand gebouw.

De onderwijsstrategieën en de pedagogische opzet hebben een grote aanpassing nodig om er
een echt winstgevende, aantrekkelijke en effectieve e‐cursus van te maken. Dit kan worden
bereikt door gericht te werken aan de volgende verbeterpunten:








Alhoewel de bestaande demonstraties en afbeeldingen over het algemeen goed
beoordeeld werden, hebben de visuele onderdelen van de cursus een opfrisbeurt
nodig. Deze verbetering omvat meer afbeeldingen (of de herziening van bestaande) en
het toevoegen van meer videobronnen (momenteel afkomstig van het internet, maar
idealiter ad hoc video’s van specifieke BEV‐werkplaatsen. Momenteel betekent dit
merkdealers/‐verkopers en deze geven mogelijk aarzelend toegang tot hun faciliteiten)
De opvatting heerst dat er in het algemeen een gebrek is aan activiteiten vereist voor
de studenten. Om proactief gedrag van de studenten te verkrijgen moeten in het
programma meer taken, tests en activiteiten worden opgenomen.
De presentatie van de inhoud moet de praktische vaardigheden benadrukken die
vereist zijn voor EQF3/4 en de puur theoretische aspecten overlaten aan het
referentiemateriaal. Dit theoretisch materiaal kan ook worden gebruikt voor
toegespitste eenheden die verplicht zijn voor toelatingsprofielen die een gebrek
vertonen op gegeven technische onderwerpen, waarbij een minimale theoretische
kennis vereist is (zoals basisconcepten over elektriciteit en elektronica voor studenten
die vanuit een puur mechanisch/technische achtergrond komen)
Er zouden meer demonstraties en video’s moeten zijn gerelateerd aan de
onderwerpen, hetgeen in de toekomst onderdeel kan zijn van de activiteiten van elke
hands‐on oefeningen en trainingen – video’s en demonstraties kunnen tijdens de
training worden gemaakt.

>Vanuit het standpunt van de onafhankelijke beoordelaar (ASPA uit Spanje) moeten de
volgende kwesties worden inbegrepen in de opzet van de inhoud:



Het in de onderwijsopzet opnemen van de resultaten van de voornoemde analyse van
de evolutie van de typologie van BEV's.
Meer inzicht in de mechanische onderwerpen over “dynamiek en roterende
mechanica van harde vaste materialen”, hetgeen als zeer belangrijk wordt beschouwd
maar waarvan alleen summiere inhoud verschijnt. Ook het onderwerp over wrijving
wordt niet behandeld en zou in de cursus voor moeten komen.
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De inhoud inzake elektrotechniek (waaronder de interpretatie van elektronische
schema’s van de BEV's en het laadstation) moet meer inzicht en helderheid bieden.
De inhoud inzake tribologie en transmissie moeten meer inzicht en helderheid bieden.
De inhoud over elektromotoren dient meer inzicht te bieden.
Er is een voorkeur voor een specifiek onderwerp over halfgeleiders, stroom
elektronica, etc. in plaats van het presenteren van de concepten en inhoud binnen de
rest van de eenheden (opnieuw indelen van de opzet van de inhoud). Ook zou het
aantal uur voor dit specifieke onderwerp verhoogd moeten worden.
Wat betreft de specifieke kwestie van de organisatie en de verantwoordelijkheden
inzake veiligheidskwesties is de inhoud niet van toepassingen op Spanje. Dit geeft stof
tot nadenken over de inhoud inzake regulering en richtlijnen; regulering kan afhangen
van nationale of zelfs regionale niveaus, en dus moet deze inhoud opnieuw worden
geschikt voor elke partner; het is niet effectief om het schema dat geldt voor puur
technische kwesties te volgen, gebaseerd op de procedure waarin “een partner
bereidt alles voor/alle partners vertalen”.
Vergroot de duur en de praktische aspecten van de eenheden VI en VII van Module I
(EV actieprotocollen – preventief en corrigerend onderhoud) en eenheden IV en V van
Module II (Actieprotocollen voor oplaadpunten – preventief en corrigerend
onderhoud).

Met al deze terugkoppelingen kan de oorspronkelijke opzet van de training voor de e‐cursus
als volgt worden herschikt. Het oorspronkelijke schema omvatte 310 uur voor Module I en 190
uur voor Module 2 (inclusief praktijk). Ook is de basisinhoud verplaatst naar een
referentiemodule genaamd Module 0, met slechts één eenheid (eenheid 0);
MODULE 0: Referentiemateriaal


Eenheid 0 (‐ uur) Meeteenheden in natuurkunde, scalaire/vector grootheden,
coördinatensystemen, de meest elementaire concepten uit de natuurkunde, waarbij
de basis wordt behandeld van elektriciteit, mechanica, magnetisme, arbeid, energie en
kracht.

MODULE I: Het elektrisch voertuig










Eenheid I (40 uur) Algemene concepten van elektriciteit, mechanica, elektro‐
mechanica en elektronica, waaronder de grondslagen van elektromotoren,
elektromechanische parameters en grootheden.
Eenheid II (30 uur) Revisie van de architectuur van elektrische voertuigen. Analyse,
revisie en toezichtprocedures van bestaande BEV‐typologieën. Acties die nodig zijn om
een voertuig naar een BEV om te bouwen.
Eenheid III (40 uur)‐Technische analyse van componenten:
o Aandrijfsysteem
o Opslagsystemen
o Sensors, controle en toezichteenheid.
o Ondersteunende systemen.
Eenheid IV (20 uur) Overwegingen voorafgaand aan onderhoud.
o De 5 veiligheidsregels
o Inschatting van risico’s in BEV‐werkplaatsen.
o Definitie van onderhoud aan een BEV.
Eenheid V (30 uur): Veiligheidskwesties.
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Veiligheidsnormen en regulering.
Specifieke veiligheidskwesties voor BEV gereedschap en apparatuur.
Specifieke veiligheidskwesties voor elektromechanische onderdelen
(waaronder op hoge snelheid roterende onderdelen)
o Beschermende apparatuur en systemen voor het personeel
o Hoogspanningscondities
o Gevaarlijke stoffen en verwerken van gebruikte materialen
Eenheid VI (45 uur)‐EV actie
Protocollen, preventief onderhoud
Eenheid VII (45 uur)‐EV actieprotocollen, corrigerend onderhoud
o
o
o




Module II:









Het oplaadpunt

Eenheid I (20 uur)‐Algemene concepten van het laadproces van het voertuig en
infrastructuur
o Laadsystemen van elektrische voertuigen (geleidend t.o.v. inductief)
o Voedingsapparatuur voor elektrische voertuigen (EV wandcontactdozen, EV
kabelsets, EV niveau 1&2 laadzuilen)
o Beschermingssysteem voor personeel voor EV stroomcircuits
Eenheid II (40 uur)‐Onderdelen van de laadzuil, werkprincipes en belangrijkste functies
o Typologie van laadzuilen
 Laadcases
 Laadmodi
 Communicatiesystemen
o Studie van laadcases (mogelijkheden van combinaties tussen laadcases en
laadmodi)
o Laadniveaus
o Stopcontacten en stekkers
Eenheid II (40 uur): Veiligheidskwesties inzake laadzuilen.
o Algemene veiligheidskwesties
o Veiligheidsnormen en regulering.
o Kwesties inzake beveiligingsoperatie
 Elektrische vergrendelingen
 Automatisch afsluiten van stroom van een kabel
 Bescherming van personeel tegen elektrische schokken
 Vergrendelingen van ventilatie
Eenheid IV (30 uur)‐ Laadstation actieprotocollen – preventief onderhoud
Eenheid V (30 uur)‐ Laadstation actieprotocollen – corrigerend onderhoud

In een modulair schema zou de aan BEV toegewijde cursus alleen de volledige module I
omvatten, hetgeen 250 uur e‐learning betekent. Aan de andere kant zou de op laadpunten
toegespitste cursus deels (20 van de 40 uur) eenheid I van module I omvatten (alles behalve de
specifieke inhoud voor elektromotoren) plus eenheid IV van module I (20 uur) en de volledige
Module II (160 uur) wat in totaal leidt tot 200 uur e‐learning. Tabel II vat de voorgestelde
modulaire opbouw samen:
BEV
en
LS BEV
(laadstation)
Volledig
(250 Volledig
uur)
uur)
Volledig
(160

LS
(250 Eenheid 1 deels (20 uur)
Eenheid IV (20 uur)
Volledig (160 uur)
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Module I
Module II

uur)
410 uur

250 uur

200 uur

Totaal

Tabel II: Hoeveelheid uren e‐learning toegespitst op de oorspronkelijke cursus en aan de toegewijde
cursussen voor BEV en LS apart.

Conclusies van de hands‐on oefeningen (alle cases)
Zoals kan worden afgeleid uit de case analyse zijn de hands‐on oefeningen het meest
heterogeen onder alle vergelijkingsvelden in dit rapport. Dit komt door de enorme verschillen
in laboratoriumfaciliteiten, instellingen en apparatuur tussen alle partners, net als nabije
infrastructuur, beschikbaarheid van dealers, verkopers en EV‐gerelateerde instituten dichtbij
hen. Hoewel de verschillen tot op zekere hoogte ook komen door de uiteenlopende
toelatingsprofielen en achtergrond van de studenten, leidde voornamelijk de vroegere
beperkingen van de faciliteit tot maatwerk in de opzet en het schema van de praktijksessies.
Deze situatie (en vanwege de al genoemde diversiteit) heeft echter een veel interessantere en
significante terugkoppeling opgeleverd dan de andere vergelijkingsvelden.
Een definitief samengevat schema voor de hands‐on oefeningen is voorgesteld op basis van de
terugkoppeling die ontvangen is van de studenten, van de VET centra en van de externe
beoordelaars en deze wordt beschouwd als meest geschikt voor de implementatie van het
programma. De conclusies van de hands‐on analyse die tot dit voorstel hebben geleid zijn als
volgt:







Vrijwel alle studenten vonden de hoeveelheid uren die gewijd waren aan de hands‐on
oefeningen onvoldoende. Een definitief urenschema met ongeveer 60‐80 uur zal de
doelstelling zijn voor de definitieve benadering.
Over het algemeen is de inhoud adequaat en geschikt voor de leeropzet.
In sommige implementatiecases, bijvoorbeeld in de Tsjechische case, hadden de
studenten de beschikking over echte BEV's waar de belangrijkste structuur, functies en
onderdelen van het systeem werden uitgelegd. De studenten verwachtten echter om
sommige onderdelen en systemen buiten het voertuig en uit elkaar gehaald te zien,
voor een beter begrip van de werkingsprincipes. Aan de andere kant, in de Spaanse
case, waar slechts een heel eenvoudige BEV beschikbaar was, maar de hands‐on
oefeningen gebaseerd waren op onderzoek en werken met losse onderdelen en uit
elkaar gehaalde systemen, verwachtten de studenten een ingewikkelder BEV te zien,
evenals de uitleg van de werking van specifieke systemen in deze meer complexe
voertuigen. Derhalve zal het definitief voorgestelde schema rekening houden met
beide benaderingen.
In de Duitse case, gaven de studenten aan duidelijk tevreden te zijn met de technische
inhoud en reikwijdte van de hands‐on oefeningen, maar stelden ze dat ze meer
praktijkervaring nodig hadden in de subsystemen van de volledig elektrische
voertuigen zelf. Deze kwestie wordt meegenomen in het definitieve voorstel, waarin
de benadering wordt afgestemd op een leerprocedure die “meer op subsystemen
gericht” is.

Op basis van voornoemde uitspraken is het voorstel voor de hands‐on oefeningen als volgt,
gebaseerd op ongeveer 90 uur, waarbij het mogelijk is een proportionele verhoging of
verlaging van het aantal uren uit te voeren. De originele trainingsopzet omvatte 100 uur aan
praktijksessies, maar overwogen dient te worden dat sommige onderwerpen aangewezen zijn
als normaal voor Modules I en II (met name sommige handelingsprotocollen en sommige
kwesties omtrent de inhoud inzake veiligheid):
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LABORATORIUMSESSIES. (Basis van elektrotechniek, halfgeleiders, stroomelektronica,
mechanica, elektromagnetisme, elektrische machines, controle, automatisering, etc.)






Sessie1: Introductie van de verschillende voertuigen. (4 uur)
o Presentatie en beschrijving van de aandrijflijnen van sommige BEV's,
waaronder inbegrepen verschillende werkwijzen, gebaseerd op de
handleidingen van de voertuigen en praktijkervaring.
o Elektrische schema’s van BEV's en laadstationsystemen.
o Proefrit. Proefritten met de hierboven genoemde voertuigen vergezeld van
subjectieve evaluatie en vergelijking van de verschillende aandrijflijnen
evenals suggesties voor verbeteringen aan het voertuig.
Sessie 2: Elektrische veiligheidsregels en isolatie testmetingen (8 uur)
o De 5 beveiligingsregels
o Beschermende eenheden.
o Normen en regulering
o Organisatie en verantwoordelijkheden
o Elektrische isolatie testmetingen
Sessie 3: Elektrisch laboratorium (10 uur)
o Laboratoriumapparatuur
o Karakteristiek van elektronische apparaten.
o Schakeltechnieken in stroomomvormers
o Instrumenten, sensors en signaalconditionering.
o Elektrische machines, basis en controle.
o Basis omtrent accu’s

WERKPLAATSSESSIES (onderwerpen over echte werkplaatsen, montage en demontage,
diagnose, reparatie, verwerking van materialen, etc.)








Sessie 4: Praktijktraining in laagspanningsomgeving (lager dan 60VDC/25VAC) (8 uur)
o Trainingsplatform voor voertuigsimulator
o Meten van spanning en stroom in BEV‐systemen
o Frequentie en faseverschuiving metingen (tussen controller en accu en
controller en elektromotor)
Sessie 5: Praktijktraining in hoogspanningsomgeving (8 uur)
o Isoleren van hoogspanningsysteem op hoogspanningsvoertuigen
o Diverse metingen op inactieve hoogspanningssystemen
o Begeleide metingen op actieve hoogspanningssystemen
Sessie 6: Opslagsystemen voor energie – Accu en accumanagement systemen (AMS)
(10 uur).
o Onderdelen, locatie, integratie, revisie van technologieën.
o Karakteristieken en accutechnologieën in elektrische voertuigen. Fysieke
karakteristieken van lithium ion accu’s.
o Accumanagement systemen,
o Karakteristieken van accu’s. Meting van parameters SOC, SOL, etc. Detectie
van storingen, preventieve en corrigerende procedures
o Integratie in het elektrisch voertuig
o Montage en demontage (loshalen van accu’s en AMS)
o Verwerking van gevaarlijke/gebruikte materialen
Sessie 7: Systeem van aandrijflijn (10 uur)
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Elektrische aandrijving voor permanent magnetische machines. Drie fasen
PWM inverters
o Sensoren voor spanning en stroom, hal effect sensors.
o Meting van belangrijkste parameters, detectie van storingen, preventieve en
corrigerende procedures
o Integratie in het elektrisch voertuig
o Montage en demontage (losmaken van stroom inverters en ECU)
o Verwerking van gevaarlijke/gebruikte materialen
Sessie 8: ECU en ondersteunende systemen (10 uur)
o ECU communicatieomgeving, procedure voor diagnose van het voertuig,
analyse van informatie.
o Integratie in het elektrisch voertuig
o Montage en demontage (loshalen van accu’s en AMS)
o Verwerken van gevaarlijke/gebruikte materialen.
o Controle van zekeringen, beveiligingen en circuitonderbrekers.
o Controle van de aandrijfeenheid.
o Verwarming en airconditioning systemen.
Sessie 9: Laadstation: Veiligheidsaspecten en detectie van storingen. (15 uur)
o Voorbeelden van stopcontacten, aansluitingen voor het laden van BEV's,
laadtijden, etc.
o Identificatie van onderdelen, systemen en subsystemen van lader.
o Praktisch voorspellen, detecteren en lokaliseren van storingen in de
laadinfrastructuur.
 Meting van de continuïteit van de beschermende draden
 Controle van de beveiligingen, zekeringen, circuitonderbrekers en
differentiële beveiliging.
o Systeem aarden via lekstromen en diverse manieren om de infrastructuur te
beschermen tegen directe en indirecte contacten
 Meting van de impedantie van de leklussen en schatting van de
waarde van de kortsluitstromen.
 Meting van de grondweerstand en de effecten van deze parameter op
de beveiliging van de hele infrastructuur.
o Integratie, montage en demontage van onderdelen.
Sessie 10: Bezoek aan dealer/praktijk in echte BEV werkplaats (7 uur)
o Verificatie van preventieve en corrigerende procedures in BEV's
o Praktijkcases
o Begrip en lay‐out van de werkplaats
o Organisatie van het werk in de praktijk
o Discussie met de technici en personeel van de dealer.
o







Tabel III vat het aantal uur hands‐on oefeningen samen voor de voorgestelde modulaire
cursussen.
BEV
en
LS BEV
(laadstation)
Alle sessies
Alle
sessies
behalve sessie 9
90 uur
75 uur
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LS
Sessies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
en 10
70 uur

Tabel III: Aantal uur hands‐on oefeningen geweid aan de oorspronkelijke cursus en de cursussen die
uitsluitend gericht zijn op BEV en laadstation.

En ten slotte, als een algemene samenvatting, toont tabel IV het definitief aantal uur voor de
volledige cursus en voor de toegespitste modulaire cursussen, waaronder de e‐cursus uren en
de uren voor hands‐on oefeningen.
BEV
en
LS
(laadstation)
Volledig
(250
uur)
Volledig
(160
uur)
410 uur
Alle sessies

BEV
Volledig
uur)

LS
(250 Eenheid 1 deels (20 uur)
Eenheid IV (20 uur)
Volledig (160 uur)

90 uur

250 uur
Alle
sessies
behalve sessie 9
75 uur

500 UUR

325 UUR

e‐cursus Module I
e‐cursus Module II

200 uur
Totaal e‐cursus
Sessies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Hands‐on oefeningen
en 10
70 uur
Totaal
hands‐on
oefeningen
270 UUR
TOTAAL CURSUS

Tabel IV: Totaal aantaal uur voor de voorgestelde modulaire opbouw, waaraan toegevoegd de uren voor
e‐cursus en de uren voor hands‐on oefeningen.

Laatste opmerkingen
Na de conclusies van dit Workpackage WP8 is het duidelijk dat de materialen, de inhoud en de
trainingsopzet die ontwikkeld zijn binnen het ELEVTRA‐project enkele herzieningen behoeven
voordat deze beschouwd kunnen worden als definitieve, effective e‐learning cursus voor
onderhoud en reparatie van elektrische voertuigen en laadstations. De significante kennis
opgedaan door het consortium heeft echter geholpen om de kwesties te identificeren die in
orde gemaakt moeten worden om dit doel te bereiken.
Sommige van deze kwesties kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd door een simpele revisie
en deels herontwerp van de trainingsmodules en –eenheden. Voor het voorzien in andere
geconstateerde kwesties, zoals bijvoorbeeld de praktische hands‐on in BEV en laadstation‐
werkplaatsen en toegespitste videodemonstraties is er behoefte aan een grote investeringen
(om de overeenkomstige apparatuur aan te schaffen) of de ontwikkeling van overeenkomsten
met instituten of bedrijven die bereid zijn deel te nemen aan deze activiteiten. Op dit moment
zijn deze deelnemers vooral eigenaren van technologie (voertuig, auto of installatiebedrijven)
die terughoudend zijn om hun faciliteiten en kennis te delen met instituten van derden. Maar
toch geven de verwachtingen omtrent de groei in de handel van BEV's aan dat op de
middellange termijn het aantal onafhankelijke werkplaatsen zal toenemen, wat het veel
makkelijker maakt om aan de ene kant dit soort samenwerking te bereiken, terwijl het aan de
andere kant ook de kosten en prijzen van specialistische apparatuur verlaagt.
Een andere opmerking is dat de modulaire opbouw van zowel de e‐cursus als de hands‐on
oefeningen, zoals geïmplementeerd in de leeropzet ontwikkeld in het ELEVTRA‐project, de
acquisitie van de competenties voor zowel het werkgebied van de BEV's als de laadstations
omvat. Dit is een toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande cursussen, die zich ofwel
richten op de BEV's ofwel op de laadstations. Als suggestie zou de e‐cursus nog steeds als één
geheel kunnen worden opgevat, maar met de mogelijkheid van een “hoofdvak” in BEV of
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laadstation, afhankelijk van de gekozen richting (er zou sprake kunnen zijn van een soort basis
kerncompetenties/inhoud en een set gespecialiseerde competenties/inhoud).
Er zijn enkele tips gegeven inzake het herdefiniëren van het e‐cursus =programma en het
schema van de hands‐on oefeningen, samen met het voorgestelde schema voor cursussen die
uitsluitend zijn toegespitst op ofwel BEV's ofwel de laadstations. Deze herdefiniëring van de
inhoud moet rekening houden met het continue toezicht houden op en reviseren van de
technische aspecten van de op de markt beschikbare producten, om bij het definitief maken
van het programma op deze wijze nuttige vaardigheden aan de studenten te bieden om met
succes de uitgewerkte competenties te vergaren. [21][21]
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