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Lesbrief Masterclass Elektrotechnicus  
De Skills Masterclasses zijn korte en bondige praktijkgerichte presentaties gegeven door 

gepassioneerde experts uit de beroepspraktijk. Het doel van de Masterclasses is om studenten te 

inspireren, motiveren en uit te dagen om binnen het beroep meer uit zichzelf te halen.  

Voor verschillende beroepen en opleidingsniveaus zijn er Materclasses ontwikkeld. De onderwerpen 

verschillen en vallen uiteen in o.a. Suiker blazen, 3D behang en een Permanent voor mannen.  

Alle onderwerpen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen, technieken en trends die actueel zijn 

in de beroepspraktijk. Daarnaast staat het tonen van vakmanschap en het ontwikkelen van je Skills 

centraal.  

De Masterclasses dienen als ondersteuning en verrijking op het lesprogramma en kunnen door 

docenten op het vmbo en mbo worden ingezet tijdens hun lessen. Elke Mastersclass gaat gepaard 

met een lesactiviteit die naar eigen inzicht kan worden ingezet. De Masterclasses zijn niet direct 

gerelateerd aan de Vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands, maar kunnen wel ter voorbereiding 

worden gebruikt.  

TITEL Van e-monteur naar e-adviseur 

OPLEIDING  Monteur elektrotechnische installaties 

 Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en 

systemen 

 Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit 

OPLEIDINGSNIVEAU Niveau 2 en 3 

DUUR 2 lessen  

LEERDOEL De student leert:  

 Hoe hij/zij zich als e-monteur kan onderscheiden; 

 Wat het belang van communicatieve vaardigheden en 

adviesvaardigheden zijn binnen het vakgebied; 

 7 tips toe te passen tijdens een adviesgesprek; 

 Wat de werking en meerwaarde is van de Pry-Cam Home.  

ONDERWERP  
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ERVAREN & BELEVEN  
 Skills Masterclass video:  

Link naar video: https://youtu.be/HGAXricBL30  
 

LESACTIVITEIT Aansluitend op de Masterclass Elektrotechnicus kunnen 2 lessen 

worden gewijd aan de communicatieve vaardigheden en 

adviesvaardigheden.  

 

 Les 1: Besteed aandacht aan het adviesgesprek en leg uit wat 

communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden zijn. 

https://youtu.be/HGAXricBL30
https://youtu.be/HGAXricBL30
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Maak hierbij gebruik van de volgende video 

https://www.youtube.com/watch?v=h4bzMEUl4IM. Laat de 

student a.d.h.v. de video de 7 tips voor het adviesgesprek 

uitwerken.  

 Les 2: Laat de student middels een rollenspel een 

adviesgesprek oefenen. Het rollenspel wordt gespeeld door 2 

studenten waarbij de één de klant is en de andere de 

installateur. Het doel van het rollenspel is om de klant te 

overtuigen waarom het belangrijk is om jaarlijks de elektrische 

installatie te laten controleren. Daarnaast wordt advies gegeven 

over de meerwaarde en werking van de Pry-Cam Home.  

 

Evalueer achteraf het rollenspel. Bespreek de manier waarop de 

student de communicatieve vaardigheden en 

adviesvaardigheden inzet. Hierbij kan het toepassen van de 7 

tips als uitgangspunt dienen. Bespreek daarnaast de 

argumentatie en productkennis om de klant van een goed 

advies te voorzien.  

TIPS & INSPIRATIE  https://www.youtube.com/watch?v=EbYXJJWqXlw&t=13s  

 https://www.youtube.com/watch?v=h4bzMEUl4IM  

 https://www.leren.nl/cursus/professionele-

vaardigheden/gesprekstechnieken/adviesgesprek.html  

 https://www.leren.nl/cursus/professionele-

vaardigheden/gesprekstechnieken/verkoopgesprek.html  
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