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Cursisten van de nieuwe opleiding Polyvalent post- en pakketmedewerker krijgen les in 
centrum voor volwassenenonderwijs Crescendo en op de werkvloer van bpost. Tegelijkertijd 
kunnen ze rijbewijs B halen en vrijwel zeker bij bpost aan de slag. 
 

CRESCENDO CVO EN BPOST SLAAN HANDEN INEEN  
 
Crescendo CVO, het centrum voor volwassenenonderwijs van het GO!, en bpost 
organiseren samen het nieuwe duale leertraject Polyvalent post- en 
pakketmedewerker in Mechelen. Cursisten die het leertraject succesvol afronden 
behalen hun diploma secundair onderwijs.  
 
De cursisten leren de theorie in het CVO en de praktijk op de werkvloer bij bpost. “Drie 
dagen per week volgen de cursisten les in het CVO. Daar zien ze de theorie van de 
beroepsopleiding Polyvalent post- en pakketmedewerker en volgen ze ook algemene 
vakken, zoals Nederlands, Frans, wiskunde en ICT. Twee à drie dagen per week lopen ze 
stage in een mail- of  distributiecentrum van bpost waar ze de job van postbode en 
sorteermedewerker leren kennen”, verduidelijkt Marleen Mast, directeur van Crescendo 
CVO.  
 
Met dit duale leertraject, waarvan het grootste deel uit werplekleren bestaat, kunnen mensen 
zonder diploma secundair onderwijs die al even actief zijn op de arbeidsmarkt maar nog 
geen vaste job hebben, alsnog hun secundair diploma behalen en hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten.  
 
“Bovendien krijgen cursisten die nog geen rijbewijs B hebben tijdens de opleiding de kans 
om theorie- en praktijklessen te volgen en het rijexamen af te leggen.” 
 
Het duale leertraject Polyvalent post- en pakketmedewerker is een door VDAB erkende 
opleiding. Geslaagde cursisten krijgen een vast contract bij bpost aangeboden want bpost is 
permanent op zoek naar deze profielen. Dit zijn twee extra voordelen die werkzoekenden 
moeten motiveren om de eenjarige opleiding te volgen.  
 
Duale leertrajecten vormen een antwoord op de huidige krapte in de arbeidsmarkt, naast de 
andere beroepsopleidingen die Crescendo CVO voor volwassenen op diverse campussen 
organiseert.   
 
De praktische info over deze duale opleiding staat op www.crescendo-cvo.be. De lessen 
gaan door op de campus Diploma Secundair, Leopoldstraat 42 in Mechelen. Er is een 
digitale infodag op 1 juli.  Vooraf inschrijven of reserveren via de website is omwille van 
corona nodig. 
 
Voor de journalist:  
Voor info kunt u bellen naar Marleen Mast, tel 015 41 30 45 of Elke Thoné tel 015 43 22 
02. 
 
Crescendo CVO is een centrum voor volwassenenonderwijs van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 
leerlingen, 12.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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. 
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