
Bij de bedrijfsoverkoepelende opleiding tot elektricien spelen de 
thema's netwerk en telecommunicatie een steeds belangrijkere rol. 
De docenten van de 'Gewerbe Akademie' (ambachtsacademie) van 
de 'Handwerkskammer' (de Duitse kamer van koophandel die 
verantwoordelijk is voor ambachten en kleine ondernemingen) 
Freiburg vertrouwen daarbij op de FRITZ!-producten van AVM. 
Zo leren de toekomstige vaklieden wat er allemaal mogelijk is met 
de juist hard- en software.

In de Gewerbe Akademie, het oplei dingscentrum van de Handwerks-
kammer Freiburg, worden per studiejaar ongeveer 115 aankomende 
elektriciens opgeleid. In 3,5 jaar leren zij alles wat nodig is voor een 
goede start van hun carrière. Daarnaast biedt de Gewerbe Akademie 
ook bijscholing aan volwassenen, zoals bijvoorbeeld de meesteroplei-
ding elektrotechniek. Voor het onderwijs in Netwerk- en communica-
tietechniek worden altijd de FRITZ!-producten van AVM gebruikt.

FRITZ!-producten zijn perfect voor de opleiding 

De bedrijfsoverkoepelende opleiding leidt de leerlingen onder andere 
op in 'informatietechnologiesystemen'. 'Voor de basis, maar ook voor 
de gevorderde kennis worden bij ons al meer dan tien jaar de 
FRITZ!-producten van AVM gebruikt, omdat deze binnen de opleiding 
perfect bij het thema 'Netwerk en telecommunicatie' passen', zegt 
Giuseppe Pastore, leermeester voor energie- en gebouwtechniek. 
'Netwerktechniek is een belangrijke grondsteen in de meesteroplei-
ding. In Baden-Württemberg gebruiken meer collega's de producten 
van AVM voor het onderwijs', weet Giuseppe Pastore.
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„De FRITZ!-producten zijn 
perfect voor de opleiding 
rondom netwerktechniek en 
telecommunicatie.“

 Leerlingen enthousiast over project met FRITZ!Box

In het derde leerjaar werken de leerlingen aan het project SOHO (Small 
Office / Home Office) dat momenteel uit 16 opdrachten bestaat. De mix 
uit theorie en praktijk bevat thema's zoals ingebruikname van de FRITZ!-
Box, configuratie van netwerkinstellingen, Wi-Fi-basisinstellingen en 
uitbreidingen zoals telefonie (analoog/IP/DECT/mobiel/IP-deurintercom). 
Ook thema's zoals smarthome, Mess access points, MyFRITZ!, FRITZ!Box 
cascaderen en geavanceerde FRITZ!Box-systeeminstellingen komen aan 
de orde. Iedere leerling heeft de daarbij passende apparaten ter beschik-
king: bijvoorbeeld een FRITZ! Mesh Set die uit een FRITZ!Box 7590 en een 
FRITZ!Repeater 2400 bestaat, een FRITZ!Fon C6, een FRITZ!DECT 200 en 
verdere FRITZ!-producten. 'De leerlingen verhogen door dit project hun 
algemene kennis over netwerktechniek en telecommunicatie', vertelt 
Giuseppe Pastore. Het enthousiasme over het project is groot. 'Veel 
deelnemers kenden de FRITZ!Box al omdat ze er thuis ook een hebben, 
maar deden er op het technische vlak weinig mee. Na de cursus is dat 
anders. Dan willen ze meteen gebruikmaken van de technische 
mogelijkheden, zowel in het leerbedrijf als thuis', vertelt de opleider 
opgetogen over het duidelijke succes van het project.

'Dat is in alle opzichten uniek'  

Zelf vindt hij het onder andere goed dat de producten van AVM altijd 
up-to-date en innovatief zijn. 'De regelmatige FRITZ!OS-updates bevatten 
altijd nieuwe, belangrijk functies die de wensen en interesses van de 
klanten weerspiegelen. Ik persoonlijk vind de bètaversies grandioos en 
ook de mogelijkheid om actief mee te kunnen werken aan wat er in de 
volgende firmware komt', zegt Giuseppe Pastore. 'Dat is in alle opzichten 
uniek'
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FRITZ!-producten 
• 14 FRITZ!Mesh Set (FRITZ!Box
 7590 + FRITZ!Repeater 2400)
• 14 FRITZT!Fon C6
• 14 FRITZ!DECT 200
• en vele andere FRITZ!-
 producten
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Over de Gewerbe Akademie 
van de Handwerkskammer 
Freiburg:

De Gewerbe Akademie van de 
Handwerkskammer Freiburg 
biedt op de locaties in Freiburg, 
Schopfheim, Offenburg, Lahr en 
Appenweier een omvangrijk en 
gevarieerd opleidings- en 
bijscholingsaanbod. 

Toekomstige vaklui hebben in 
de opleidingscentra toegang tot 
een voor hen op maat gemaakt 
opleidingsprogramma. Het 
eindresultaat is een opleiding 
die ze klaarstoomt voor de vele 
uitdagingen in het beroep.

www.hwk-freiburg.de 

Fazit
Op het werk of privé: voor de meeste mensen zijn netwerkverbindingen 
en telecommunicatie inmiddels onmisbaar. Daarom is het belangrijk dat 
de leerlingen van de Gewerbe Akademie in Freiburg goed worden 
opgeleid. Met behulp van FRITZ!-producten zoals de FRITZ!Box 7590, 
FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Fon C6 en FRITZ!DECT 200 leren 
toekomstige elektriciens wat er met de juiste knowhow en de 
nieuwste technologie tegenwoordig mogelijk is.
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