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Solar Specialist opleiding
In 3 modules een echte Solar-Specialist | €1.795,- | 3,5 dag
Na het volgen van deze opleiding bij Switch2Solar bent u een echte solar-specialist. U beschikt
over uitgebreide kennis over de solar- en de energiemarkt, u kunt financieel onderbouwde adviezen
geven en u bent in staat zelfstandig hoogwaardige zonnestroomsystemen te ontwerpen.

Module 1.
Solar Allround

Module 2.
Module 3.
Solar Economics Solar Design

Energie achtergronden, algemene

De Solar business case. Financiële

Het ontwerp van een PV systeem.

solar-kennis.

scope, wet- en regelgeving etc.

Dimensioneren, schaduw, software etc.

Na het volgen van Solar-Allround

Na het volgen van Solar-Economics kent

Na het volgen van Solar-Design bent u

beschikt u over uitgebreide kennis m.b.t.

u alle aspecten die van invloed zijn op

in staat om producteigenschappen en

solar & energie-achtergronden, weet u

de business-case van een zonnestroom-

omgevingsfactoren te vertalen naar hoog-

precies hoe een zonnestroomsysteem

installatie. U kunt zowel particuliere als

waardig systeemontwerp. U doorgrondt

werkt en kunt u onderbouwde opbrengst-

zakelijke gebruikers goed onderbouwd

het systeem en kunt zelfstandig (zonder

berekeningen maken.

adviseren met betrekking tot zonnestro-

hulp van leverancierssoftware) panelen,

omsystemen. De inhoud heeft betrekking

omvormers en bekabeling combineren tot

op de Nederlandse markt.

een goed renderend systeem.

Duur opleiding: 3,5 uur

Duur opleiding: 3,5 uur

Duur opleiding: 2 dagen

Niveau: MBO+, Geen vooropleiding vereist.

Niveau: MBO+, Basis PV kennis vereist.

Niveau: HBO, basis PV kennis vereist.

Inclusief: reader en certificaat

Inclusief: reader en certificaat

Inclusief: reader, lunch en certificaat

Data & Inschrijven: ZIE WEBSITE

Data & inschrijven: ZIE WEBSITE

Data & inschrijven: ZIE WEBSITE

EXAMEN
Na het volgen van de Solar Allround, Solar Economics & Solar Design trainingen wordt de opleiding tot Solar Specialist afgerond met
een examen. Dit examen behandeld de lesstof van alle 3 de opleidingen.
Na het behalen van het diploma wordt u opgenomen in het register: www.solar-specialist.nl. Voor opdrachtgevers de bevestiging dat ze
met een hoog opgeleide specialist in contact zijn.

TIP!
Kijk ook eens bij onze overige opleidingen:
Solar-Topfitter, Solar Electrical, Solar Sales,
PV-Sol en Solar Storage & Optimization.
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Overige solar opleidingen
Kennis & verdieping op het gebied van zonne-energie.
In samenwerking met Switch2Solar bieden wij u, naast de opleiding tot Solar Specialist, diverse
solar gerelateerde opleidingen om u te kunnen onderscheiden op de competitieve solarmarkt.

SOLAR
TOP-FITTER

STORAGE &
OPTIMIZATION

SOLAR
ELECTRICAL

Leer veilig & efficient installer met de

Ontwerpen & toepassen van

Kennis van elektrotechnische aspecten

Solar Praktijkopleiding.

zonne-energiesystemen met opslag-

van zonne-energie (NEN 1010 etc).

technologie.
Na het volgen van de Solar Topfitter prak-

U verkrijgt uitgebreide kennis m.b.t het

In deze opleiding leert u alles over de

tijkopleiding bent u een optimaal opgelei-

ontwerpen en toepassen van zonne-ener-

elektrotechnische aspecten van zonne-

de solar-installateur.

gie systemen met opslagtechnologie.

energie. (zoals NEN 1010 & NPR 5310).

Duur opleiding: 3 dagen

Duur opleiding: 09.00 - 16.30uur

Duur opleiding: 09.00 - 16.30uur

Niveau: MBO+, Geen vooropleiding vereist.

Niveau: MBO+, Basis PV kennis vereist.

Niveau: MBO+, elektrotechnische kennis

Prijs ex BTW: €1.795,-

Prijs ex BTW: €549,-

Prijs ex BTW: €550,-

Data & Inschrijven: ZIE WEBSITE

Data & inschrijven: ZIE WEBSITE

Data & inschrijven: ZIE WEBSITE

SOLAR SALES
OPLEIDING

SOLAR SALES
ADVANCED

ONTWERP MET
PV*SOL.

Basis sales vaardigheden: Structuur

Sales training voor gevorderde

Leer een PV Systeem ontwerpen m.b.v.

aanbrengen in verkoopgesprekken.

verkopers.

de onmisbare tool: PV*SOL.

Leer structuur aan te brengen in een ver-

Leer signalen van een klant te herkennen

Tijdens deze opleiding leert u een gedegen

koopgesprek, bezwaren te overwinnen en

en daar op een professionele en klantge-

systeemontwerp te maken m.b.v. de tool:

je commerciele slagkracht te vergroten.

richte wijze mee omgaan.

PV*SOL.

Duur opleiding: 09.00 - 16.30uur

Duur opleiding: 09.00 - 16.30uur

Duur opleiding: 09.00 - 16.30uur

Niveau: MBO+, Geen vooropleiding vereist.

Niveau: Voor gevorderde verkopers.

Niveau: HBO, basis PV kennis vereist.

Prijs ex BTW: €495,-

Prijs ex BTW: €549,- (10% korting i.c.m. SolarSales)

Prijs ex BTW: €495,-

Data & Inschrijven: ZIE WEBSITE

Data & inschrijven: ZIE WEBSITE

Data & inschrijven: ZIE WEBSITE

MEER INFO? Kijk op www.solarclarity.nl/academy

