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Back to school: Meethode
De Meethode College Tour is dé manier om kennis te delen en nieuwe kennis op te doen. Jong en
oud door elkaar, theorie en praktijk gemengd. Kom (terug) naar school en doe mee!
Regionale Opleidingscentra (ROC’s) door heel Nederland worden vanaf het voorjaar van 2017 het toneel
van een bijzondere vorm van ‘samenscholing’. Want daar verzamelen zich installateurs, docenten en
studenten die gezamenlijk metingen gaan verrichten. Het doel: afstemming van theorie op praktijk en het
enthousiasmeren van jongeren voor het prachtige installatievak.
De praktische lessen zijn zo ingericht dat leerlingen en installateurs ervaring en kennis kunnen
uitwisselen. De onderwerpen komen rechtstreeks uit de NEN 1010 deel 6. Namelijk: de eerste inspectie
van een elektrische installatie via visuele controle en metingen van de isolatieweerstand, de impedantie
van foutstroomketens en vereffeningsleidingen en aardlekschakelaars. Het staat u vrij uw eigen
installatietester mee te nemen.
Doet u mee? Meld u dan aan op onze website.
Kent u onze nieuwste erkenningsregeling, de REGT al? Deze regeling is toegespitst op
onderhoud van gastoestellen, waaronder CV-ketels. Sterkin is in overleg over de wettelijke
erkenningsregeling en verwacht dan ook dat de REGT regeling zal kwalificeren voor deze
verplichte regeling. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe REGT erkenning in zoekmachine Sterkin
De erkenden volgens de REGT erkenning zijn nu ook goed te vinden in de vernieuwde Sterkin
zoekmachine voor consumenten. Zie echteinstallateur.nl.

Bezoek ons tijdens Solar Solutions
Op woensdag 22 en donderdag 23 maart 2017 staan wij op de grootste zonne-energie vakbeurs
van de Benelux in de Expo Haarlemmermeer. Wij nodigen u van harte uit om ons te bezoeken in
stand B10.1. U kunt voor uzelf en uw collega’s onbeperkt gratis e-tickets bestellen door onze
invitatiecode te gebruiken. U bestelt de kaarten via de Solar Solutions website met
registratiecode: Sol17sterkin. Solar Solutions is geopend voor publiek op 22 maart van 10.00 tot
18.00 uur en op 23 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Adres: Stelling 1 te Vijfhuizen. Wij treffen u daar!

E-installateursmiddagen voorjaar 2017
Elektrisch materieel en brandgevaar
De nieuwe NEN 1010 heeft invloed op de keuze voor het elektrisch materieel waarmee u werkt. Het
gaat dan vooral om bescherming tegen brand. De eisen op dit gebied zijn veranderd en zijn opgenomen
in rubriek 421 en hoofdstuk 5 van de nieuwe NEN 1010. Let op: de informatie die u ontvangt betreft niet
specifiek de kabeldiscussie in het kader van CPR.
Tijdens deze installateursmiddagen neemt u kennis van de nieuwe eisen voor brandveiligheid. Bescherm
uzelf én uw klant, bescherm tegen brand! Meld u nu aan via onze website.
U ontvangt deze nieuwsbrief als onderdeel van de informatievoorziening van Sterkin aan de erkende
installateurs. In de erkenningsregeling is opgenomen dat Sterkin zich inspant om de erkende installateurs
van relevante informatie te voorzien.

