
Chargers of 
Electric Vehicles 
in Learning
Elektromobiliteit verspreidt zich ra-
zendsnel...

Om de ontwikkeling in de markt voor elektrische 
mobiliteit voor te blijven, is er een enorme behoefte 
om toekomstige elektriciens te informeren over de 
belangrijkste technische elementen van het opladen 
van elektrische voertuigen (EV).

www.c-evil.eu



Het aantal laadpunten 
wereldwijd werd eind 2018 
geschat op ongeveer 5,2 
miljoen, een stijging van 44% 
ten opzichte van het jaar 
ervoor.

Elektrische 
mobiliteit 
breidt zich 
in rap tempo 
uit

Leid toekomstige elektriciens 
op over het opladen van 
elektrische voertuigen

Om de ontwikkeling 
in de markt voor 
elektrische mobiliteit 
voor te blijven, is er 
een enorme behoefte 
om toekomstige 
elektriciens te 
informeren over 
de belangrijkste 
technische elementen 

van het opladen van 
elektrische voertuigen 

(EV).

Binnen het C-Evil-project bundelen 
partners uit Hongarije, Slowakije, 
Roemenië, Griekenland, Turkije, 
Spanje en Nederland hun krachten 
om nieuw leer- en trainingsmateriaal 
over EV-laders te ontwikkelen om de 
leemte in het elektriciteitsonderwijs 
op te vullen.

Het groeiend aantal elektrische 
voertuigen heeft steeds meer EV-
opladers nodig, waarvoor voldoende 
elektriciteitsprofessionals nodig 
zijn die de apparatuur op de juiste 
manier kunnen installeren, bedienen 
en onderhouden. Deskundige 

partners zullen een speciale kennis 
bieden die kan worden onderwezen 
aan elektriciens of toekomstige 
professionals (VET-studenten). 
Samen met de VET-partners werken 
ze materialen uit die overal in de 
EU kunnen worden gebruikt. De 
materialen zullen de belangrijkste 
gebieden bestrijken die zijn 
verbonden met EV-laders, zoals 
ladertypes, elektrische verbindingen, 
licenties en vergunningen, installatie, 
elektriciteitsnormen, beheer, 
onderhoud en foutonderhoud. We 
zullen speciale aandacht besteden 
aan niet alleen het hardwaregedeelte 
van de EV-laders, maar ook aan de 
softwarefuncties, dat wil zeggen 
slimme beheertoepassingen.
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Het 
C-Evil-
project
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Doelgroep
Onze belangrijkste 
doelgroepen zijn elektriciens, 
zowel werkend als werkloos, 
en toekomstige professionals 
die hun vaardigheden willen 
aanvullen.

Het project zal ook indirect 
gericht zijn op docenten en 
trainers van beroepsonderwijs 
en -opleiding, evenals op 
professionals uit de elektrische 

mobiliteitssector.Het C-Evil-
partnerschap zal ook werken 
met hun brede netwerk van 
contacten in de overheid en 
maatschappelijke sectoren.

Timeline
In de loop van het tweejarige 

C-Evil-project zullen in alle 
partnerlanden verschillende 

bijeenkomsten, evenementen en activiteiten 
plaatsvinden.

Het project is gestart in oktober 2019 en loopt tot 
september 2021.



Projectresultaten
Binnen het C-Evil-project bundelen partners hun krachten 
om nieuw leer- en trainingsmateriaal over EV-laders te 
ontwikkelen om de leemte in het elektriciteitsonderwijs op 
te vullen. Binnen het 2-jarige project zal C-Evil de volgende 
outputs ontwikkelen:

‘Train the trainer’ materialen
Het opleidingsmateriaal is bedoeld voor opleiders en leraren in het beroepsonderwijs die 
de resultaten van ons project in de klas zullen gebruiken, en voor vakmensen die de 
inhoud zullen leren kennen in het kader van afstandsonderwijs. Het resultaat is een 
complex en uitgebreid opleidingsmateriaal: het kan nuttig zijn voor wie al enige 
basiskennis over het onderwerp heeft, maar ook voor wie niets over EV-laders weet. Het 
materiaal bevat veel praktische aspecten, maar gebruikers van het materiaal kunnen zich 
ook verdiepen in de theoretische achtergrond. 

De inhoud van het ontwikkelde opleidingsmateriaal over het opladen van elektrische 
voertuigen is volledig getest met deskundige partners en is klaar om te worden gebruikt 
door opleiders en leraren in heel Europa. 

Het train de trainer materiaal kan hier worden gedownload. 
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https://f55d8048-23ab-4c46-a54b-02ccff34d5e6.filesusr.com/ugd/5e0d6a_9d2d2a719677498db303b6c55b171512.pdf


Leerdoelen en 
curriculum

Hoe leren leerlingen het best over opladers voor elektrische 
voertuigen? Blended learning! Dus naast de nodige theorie 
die vakstudenten zich eigen moeten maken, is het 
ontmoeten van experts uit de praktijk onontbeerlijk. C-Evil 
past gastcolleges, bedrijfsbezoeken en veel voorbeelden uit 
de praktijk toe in hun lesmateriaal.

De leerdoelen en het leerplan kunnen hier worden 
gedownload.

Set leermateriaal

In deze fase van het project wordt de inhoud van de training 
uitgewerkt, hebben docenten er al kennis mee gemaakt en 
hebben ze feedback en aanbevelingen gegeven. Om het 
begrip te vergemakkelijken, zal het trainingsmateriaal op 
een studentvriendelijke en gebruiksvriendelijke manier 
worden aangepast.

Richtlijnen voor belanghebbenden

Trainingsmateriaal voor EV-opladers is bedoeld om niet alleen 
te verspreiden in de instellingen van de projectpartners en in 
hun netwerk, maar ook in andere organisaties op het 
grondgebied van de Europese Unie. Projectpartners zullen 
richtlijnen opstellen voor de belangrijkste belanghebbenden: 
VET-instellingen, VETdocenten en elektroprofessionals in de
deelnemende landen en in Europa.

7

https://www.c-evil.eu/project-outputs
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Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend de 
mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 
gebruik dat van de daarin opgenomen informatie kan worden gemaakt.

Project 
partners

Binnen het C-Evil-project 
bundelen partners uit 
Hongarije, Slowakije, Roemenië, 
Griekenland, Turkije, Spanje en 
Nederland hun krachten om 
nieuw leer- en trainingsmateriaal 
over EV-laders te ontwikkelen 
om de leemte in het 
elektriciteitsonderwijs op te 
vullen.

CAM Consulting, Hongarije 
Beroepsopleidingscentrum van 
Kecskemét, Hongarije Colegiul Stefan 
Odobleja, Roemenië Learning Hub 
Friesland, Nederland Italiaans-Slowaakse 
Kamer van Koophandel, Slowakije 
Services Extremeños Enseña, Spanje EGE 
University, Turkije Avaca Technologies, 
Griekenland




