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The Solar Energy Academy

Specialistische opleidingen zonne-energie

Hoogste standaard in de markt

Het begint met een financiële onderbouwing

Met hogere marge meer verkopen

Voor een kwalitatieve uitstraling

Switch2Solar is distributeur (Benelux) voor het Duitse Valentin 
Software. Je kunt bij ons de programma’s PV*SOL®, PV*SOL 
Premium®, T*SOL® en GeoT*SOL® aanschaffen. Om direct 
effectief de software te kunnen gebruiken, kun je bij ons de cursus 
PV*SOL-Design volgen. Neem contact op voor een free-trial van 
één van de programma’s.

PV*SOL Premium® 
Wereldwijd dé standaard om PV-installaties te simuleren! 
Het programma helpt je om de best presterende systemen te 
ontwerpen, verzorgd geheel onderbouwde productieprognoses 
en kan je ontwerp waarheidsgetrouw visualiseren. Met deze 
tool straal je kwaliteit uit en win je het vertrouwen van je klant. 
Ook richting financiers of investeerders is PV*SOL Premium® 
het instrument om je offerte te onderbouwen!

Enkele mogelijkheden:
• plannen van netgekoppelde-, hybride- en stand-alone systemen
• plannen tot 100.000 panelen in 2D-Modus of 5.000 panelen in  
 3D-Modus
• databases met alle (reguliere) panelen, omvormers, batterij /   
 opslag systemen
• databases met huishoudelijke en bedrijfsmatige energie-
 consumptie-profielen
• klimaatdata
• analyse op uur- en minutenbasis
• schaduwanalyse in 3D-Modus
• levensechte weergave met behulp van Photoplan
• output in rapport-vorm (Nederlands) en databestand
• grafieken-generator
• analyse direct gebruik - teruglevering - saldering
• kabelplan en aansluitschema’s

Valentin Software

VAN THEORIE TOT PRAKTIJK

DIPLOMA SOLAR-SPECIALIST 

SOLAR-ECONOMICS

SOLAR-SALES TRAININGEN

PV*SOL PREMIUM®

        Opleidingen

Hét opleidingscentrum voor zonne-energie!
Sinds onze oprichting in 2009 zijn wij het enige gespecialiseerde opleidings- 

centrum voor zonne-energie in Nederland. We richten ons op ambitieuze mensen 

en bedrijven, zowel in Nederland als wereldwijd. Ons opleidingsaanbod beslaat 

het gehele proces; van verkoop, advies, economische analyse, ontwerp, plaatsing, 

elektrische aansluiting tot oplevering, inspectie en service. De focus ligt op het 

creëren van vertrouwen en onderscheidend vermogen, naar onze mening dé 

kritische succesfactoren in de solar markt van morgen!

Al onze opleidingen kun je op basis van open inschrijving volgen op verschillende 

locaties in het land. In een training zitten maximaal 8 - 10 deelnemers, zodat 

je altijd verzekerd bent van veel persoonlijke aandacht. Onze trainers hebben 

een passie voor zonne-energie en beschikken over praktische ervaring en een 

gedegen theoretische achtergrond. Naast de technische aspecten komen ook 

achtergronden, economische- en communicatieve aspecten in ruime mate aan 

de orde. Een deel van onze opleidingen is vanaf september 2016 online te volgen 

als E-learning module.

We voorzien ook in-company opleidingen, je kunt dan gebruik maken van ons 

vaste opleidingsaanbod of een op maat gemaakt programma.

Waarom jij voor Switch2Solar kiest..
Je bent ambitieus en wil jezelf onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders. 

Daarnaast wil je exact begrijpen waar je mee bezig bent. Je legt de lat hoog en 

wil zoveel mogelijk aanvragen omzetten in opdrachten. Je wil het maximale voor 

je klant bereiken en hem goed kunnen uitleggen waarom hij juist voor jou moet 

kiezen. Bovenstaande leer je alleen bij Switch2Solar, dé specialist in opleidingen 

over zonne-energie! 

Al onze opleidingen & examens staan onder toezicht van een onafhankelijke externe 

examencommissie. In deze examencommissie nemen deskundigen zitting uit 

verschillende disciplines binnen de solar branche. Je kunt voor onze opleidingen  

subsidie ontvangen bij het OTIB (indien aangesloten).

Onze opleidingen zijn altijd inclusief diploma of certificaat, studiematerialen, 

consumpties & lunch.

Vanaf september 2016 zijn onze opleidingen ook online te volgen als 
E-learning module! Dit kan zowel in het Nederlands als in het Engels. 
Vanaf dat moment kun je dus zelf bepalen waar en wanneer je een 
opleiding volgt. Combinaties van regulier onderwijs en E-learning zijn 
dan mogelijk. Voor grotere organisaties bieden we op maat gemaakte 
E-learning programma’s aan. Kijk op www.switch2solar-online.com 
of stuur een email naar info@switch2solar-online.com

E-Learning
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De solar markt is dynamisch; beleid, techniek en omge-
ving veranderen in razend tempo. Met ons opleiding-
saanbod anticiperen we op deze ontwikkelingen. Onze 
trainers zijn écht bevangen door het solar virus en leren 
je alle ins & outs rondom zonne-energie. Of je nu nieuw 
of een aantal jaren werkzaam bent binnen deze branche, 

Als je hogere omzet met meer marge wilt realiseren, 
heb je inzicht nodig in wie je tegenover je hebt. Daarop 
ligt dan ook de nadruk in deze Solar-Sales training. 
Je leert structuur aan te brengen in verkoopgesprekken, 
bezwaren overwinnen en je commerciële slagkracht 
te vergroten. Meer verkopen met een betere marge! 

onze opleidingen zijn interessant voor iedereen met ambitie! 
Door het volgen van onze praktijkopleiding Solar-Topfitter 
wordt je een optimaal opgeleide installateur. Door het proces 
écht te doorgronden kan slimmer geïnstalleerd worden. 
Hands-on maar dan wel goed doordacht. Veilig én efficiënt  
installeren ineen. Inclusief registratie en diploma Solar-Topfitter.

Hoe voorkom je uitstelgedrag van klanten en op welke wijze 
kun je de vraag om extra korting omzetten in een order?  
Hoe vermijd je dat je onnodig veel offertes maakt? Op deze 
aspecten ligt tijdens Solar-Sales Advanced de nadruk.  
We leren je de signalen van een klant te herkennen en daar 
op een professionele en klantgerichte wijze mee om te gaan. 

Train je verkoopvaardigheden! 

In het design van een zonne-energiesysteem is het 
van cruciaal belang de systeemcomponenten goed op 
elkaar af te stemmen. Echter warmteontwikkeling en 
schaduwwerking hebben ook grote invloed op de 
prestatie. Daarom is de juiste software bij het ontwerpen 
een onmisbare tool. In PV*SOL Premium® komen al,

deze aspecten bij elkaar in een gedegen systeemontwerp
wat ook nog eens fantastisch gevisualiseerd kan worden! 
Als je bij ons de software PV*SOL Premium® bestelt 
in combinatie met de training PV*SOL-Design ontvang je 
10% korting op de training!

PV*SOL-Design
Als je de module Solar-Electrical hebt gevolgd, beschik 
je over uitgebreide kennis m.b.t. de elektrotechnische 
aspecten van zonne-energie en het veilig aansluiten 
van de installatie. In de opleiding wordt ingegaan op de 
actuele regels en normen zoals NEN 1010 & NPR 5310. 
 
 

Na het volgen van Solar-Storage & Optimization weet  
je alles over het ontwerpen en toepassen van zonne- 
energiesystemen met opslagtechnologie. Met deze 
opleiding bereiden we je optimaal voor op ontwikkelingen 
in de energievoorziening.

Specialistische opleidingen noodzakelijk 

Module overzicht
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•  In de training maken we je wegwijs met het 
    programma.
•  Ontwerp in 2D
•  Ontwerp met behulp van photoplan
•  Ontwerp in 3D

Doelgroep: 
installateurs, ondernemers, (sales-/systeem-) 
engineers, inkopers, energieadviseurs

Niveau: 
Kennis op het gebied van systeemontwerp 
noodzakelijk.

Tijdsduur: 1 dag E 495Module 9) PV*SOL-Design 

•  Professionele gespreksopening
•  Vertrouwen opbouwen
•  Behoeften van klanten in beeld brengen
•  Bezwaren, verwijten en beweringen wegnemen
•  Overtuigen van de klant om voor jou te kiezen
•  De order binnenhalen

Doelgroep: 
verkopers, installateurs, ondernemers, 
adviseurs

Niveau: 
MBO+, basiskennis zonne-energie 
aanbevolen

E 495Module 7) Solar-Sales Tijdsduur: 1 dag

•  Snel en veilig werken op hoogte
•  Daken in de praktijk
•  Installatie op een demodak
•  Installatie elektra
•  Oplevering
•  Onderhoud en fouten opsporen
•  Examen, diploma en registratie

Doelgroep: 
installateurs, ondernemers in de 
installatiebranche

Niveau: 
MBO, geen vooropleiding vereist

E 1.795Module 1) Solar-Topfitter Tijdsduur: 3 dagen

•  Normen & richtlijnen
•  Stroomstelsels
•  Opbouw verdeelinrichtingen
•  Aarding & bliksembeveiliging
•  Risico’s DC-bekabeling
•  Dynamische vermogensregeling
•  Keuren & inspecteren

Doelgroep: 
installateurs, systeemontwerpers, 
werkvoorbereiders, inspecteurs

Niveau: 
MBO+, elektrotechnische basiskennis 
vereist

E 550Module 2) Solar-Electrical Tijdsduur: 1 dag

•  Ontwikkelingen op de energiemarkt
•  Energie-behoefte en -gebruik
•  Energie management
•  Opslagtechnologieën
•  Actuele producten op de markt
•  Ontwerp van hybride & stand-alone systemen
•  Businesscase

Doelgroep: 
installateurs, ondernemers, energieadviseurs,
beleidsmedewerkers, overheden, architecten, 
bouwbedrijven, ontwikkelaars, verkopers, 

Niveau: 
MBO+, basiskennis over het ontwerpen van 
zonne-energiesystemen vereist

E 550Module 3) Solar-Storage & Optimization Tijdsduur: 1 dag
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•  Evaluatie van praktijkervaringen
•  Aanscherpen van reeds geleerde technieken
•  Het voeren van een prijsgesprek
•  Hoe blijf je professionele, ‘harde’ inkopers de baas
•  Hoe voorkom je het onnodig weggeven van kortingen
•  Hoe voorkom je uitstel van besluitvorming
•  Minder offertes versus meer opdrachtbevestigingen

Doelgroep: 
verkopers, installateurs, ondernemers, 
adviseurs

Niveau: 
MBO+, basis sales-vaardigheden en 
ervaring in de verkoop van solar gewenst 

E 550Module 8) Solar-Sales Advanced Tijdsduur: 1 dag

8
Excl. BTW

Excl. BTW

•  Energie achtergronden
•  Ontwikkelingen in de solar industrie
•  Basisbegrippen & definities
•  Werking van een zonnestroom-systeem
•  Berekeningen: rendement & een productie 
    prognose maken

Doelgroep: 
installateurs, ondernemers, verkopers, 
inkopers, overheden, bouwbedrijven, 
ontwikkelaars, energieadviseurs, 
architecten

Niveau: 
MBO+, geen vooropleiding vereist

Tijdsduur 0,5 dag E 295Module 4) Solar-Allround

Als Solar-Specialist̓ ben je een gediplomeerde professional 
die beschikt over gedegen kennis met betrekking tot 
de economische, technische en praktische aspecten 
van zonne-energie. Daarnaast ben je op de hoogte van de 
mondiale energieproblematiek en de ontwikkelingen in de 
markt voor zonnepanelen. Een Solar-Specialist geeft goed

onderbouwde adviezen, beoordeelt de kwaliteit van com-
ponenten op waarde en ontwerpt hoogwaardige zonnepa-
neel-systemen. Als gediplomeerd Solar-Specialist wordt je 
naam opgenomen in het register www.solar-specialist.nl. 
Je ontvangt tevens het gebruiksrecht van het logo op brief-
papier, visitekaartjes, website, et cetera. 

E 1.795Opleiding Solar-Specialist

4
•  Financiële visie op solar
•  Business modellen particulier & zakelijk
•  Stroomprijs & salderen
•  Subsidies 
•  Fiscale regelingen & financiering

Tijdsduur 0,5 dag E 345Module 5) Solar-Economics

Doelgroep: 
installateurs, ondernemers, verkopers, 
ontwikkelaars, energieadviseurs

Niveau: 
MBO+, voor deelname is basiskennis 
op het gebied van PV noodzakelijk 5

Excl. BTW

•  Weer & klimaat
•  Systeemcomponenten
•  Vooronderzoek op locatie
•  Schaduwanalyse
•  Plannen & dimensioneren
•  Design software

Tijdsduur 2 dagen E 995Module 6) Solar-Design

Doelgroep: 
installateurs, inkopers, ondernemers, 
(sales-/systeem-) engineers, 
energieadviseurs

Niveau: 
HBO, basiskennis op het gebied van 
PV en technische affiniteit noodzakelijk6

Excl. BTW

Je hebt modules 4, 5 en 6 gevolgd, de theorie 
goed bestudeerd en je wil jezelf graag profileren 
als Solar-Specialist? Neem dan deel aan het  
examen en haal het diploma!

Indien je reeds over deze kennis beschikt, kun 
je ook deelnemen aan het examen zonder (alle) 
modules gevolgd te hebben. Het examen bestaat 
uit 20 kennisvragen en een integrale casus. 

Tijdsduur 0,5 dag E 275Examen Solar-Specialist
Excl. BTW

Excl. BTW Excl. BTW


