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Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo CVO in Mechelen start met zes nieuwe
opleidingen en drie nieuwe campussen. Dit brengt het totaal op 66 opleidingen met
campussen in de brede Mechelse regio, Vlaams Brabant en de Vlaamse Rand rond Brussel.
De hoofdvestiging is Vaartdijk 86 in Mechelen. Inschrijven kan vanaf nu.

AANBOD VOLWASSENENONDERWIJS EXPLODEERT IN
MECHELEN
“Het aanbod technische en administratieve opleidingen dat leidt tot een
diploma middelbaar onderwijs is door de toevoeging van het vak Aanvullende
Algemene Vorming (AAV) zo geëxplodeerd dat nu echt iedereen een tweede
kans krijgt”, zegt Marleen Mast, directeur van Crescendo CVO. Ook de afstand
is geen potentiële rem meer. “Crescendo CVO heeft inmiddels campussen in
Mechelen, Lier, Baal, Tremelo, Heist-op-den-Berg, Keerbergen, Zaventem,
Vilvoorde, Tervuren en Hoeilaart.” Waar en hoe inschrijven voor een dag- of
avondopleiding staat op de website www.crescendo-cvo.be.
Dit schooljaar zijn er heel wat nieuwe opleidingen bijgekomen: transport- en logistiek
medewerker, vrachtwagenchauffeur, monteur centrale verwarming, nagelstylist,
voetverzorger, uitvaartmedewerker en het vroegere tweedekansonderwijs op campus
Vijfhoek.
“Met de nieuwe opleidingen richten we ons niet alleen op jongeren en volwassenen
die alsnog een middelbaar diploma willen halen, maar ook tot iedereen die zich wil
om- of bijscholen. Omscholen tot vrachtwagenchauffeur kan al op één schooljaar.”
De samenwerking met partners uit de beroepspraktijk vergroot het uitzicht op werk.
“We werken samen met uitvaartbedrijven, transportbedrijven, het Sociaal Fonds
Transport en Logistiek enzovoort. Alle opleidingen vinden zo vlot aansluiting in
groeiende sectoren met een grote vraag naar arbeidskrachten.”
Nog een pluspunt: een studietraject op maat. “Je studietraject stem je af op je
privésituatie. Je kunt een opleiding in één jaar afleggen of verspreid over meerdere
jaren. Studeren in je eigen tempo is in Crescendo CVO geen probleem.”
De aanwezigheid van Crescendo CVO op meerdere campussen is mede het gevolg
van een aantal fusies. Dit jaar met CVO Campus Vijfhoek in Mechelen,
toonaangevend voor wie als volwassene een diploma secundair onderwijs wil
behalen. Daarnaast met het succesvolle CVO VIVA in Baal, Tremelo en Vilvoorde.
Zo blijft het kwaliteitsvol volwassenenonderwijs er gegarandeerd.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Marleen Mast, Tel 015 41 30 45
Crescendo CVO is een centrum van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 9000 cursisten
volwassenenonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen
van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is
Geert Van Hoof.

