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Crescendo CVO en elektrozaak Vanden Borre gaan samen techniekers opleiden in elektro- 

en huishoudtoestellen die weten hoe je zoveel mogelijk onderdelen & grondstoffen kan 

hergebruiken om zo de afvalstroom te verminderen.  

CRESCENDO CVO EN VANDEN BORRE LEIDEN SAMEN 

NIEUWE GENERATIE TECHNIEKERS OP 

Slechts 40% van de elektronische apparaten wordt gerecycleerd. Dit komt onder meer 

omdat technieker een knelpuntberoep is. Je vindt niet zo snel iemand om je apparaat 

te herstellen. Vind je die wel, dan ontbreekt vaak de kennis over hoe het 

huishoudapparaat weer gemaakt kan worden. Crescendo CVO en elektrozaak Vanden 

Borre gaan nu samen techniekers in elektro- en huishoudtoestellen opleiden die de 

hedendaagse elektro- en huishoudtoestellen kunnen analyseren en herstellen. De 

nieuwe opleiding ‘Hersteller witgoed en hersteller bruingoed’ voor volwassenen start 

in september 2022 in Mechelen en richt zich tot jongeren die uitstromen uit het 

secundair onderwijs of werkzoekenden. 

Elektrische en elektronische apparatuur blijft een van de snelst groeiende afvalstromen in de 

Europese Unie, zo’n 2% per jaar. Naar schatting wordt minder dan 40% van dit afval 

vandaag gerecycleerd. Producten en materialen hergebruiken vermindert de afvalstroom. 

Om dit te verwezenlijken zijn meer vakmensen nodig die de hedendaagse elektro- en 

huishoudtoestellen kunnen analyseren en herstellen. 

“Het opleidingsaanbod van Crescendo CVO wil een antwoord bieden op de 

maatschappelijke noden inzake levenslang en levensbreed leren. Techniekers vormen al 

langer een knelpuntberoep. Met deze nieuwe opleiding levert Crescendo CVO ook een 

bijdrage aan de circulaire economie”, stelt Marleen Mast, directeur van het CVO. 

“Bij Vanden Borre willen we onze klanten niet alleen helpen bij de keuze van een nieuw 

duurzaam product, we willen hen ook geruststellen voor de volgende 5 of zelfs 10 jaar. Met 

het Vanden Borre Life-principe kunnen grote elektrotoestellen hersteld worden tot zelfs 15 

jaar na aankoop. Om deze garanties te kunnen bieden hebben we nood aan meer mensen 

met een technisch profiel”, stelt Stefanie Soetens, manager bij Vanden Borre. 

Kim Alewaters, coördinator van de nieuwe opleiding, licht toe: “Door de diversiteit van 

toestellen en de snelheid waarmee deze evolueren hebben we besloten om deze opleiding 

heel praktijkgericht te organiseren. Volwassen cursisten volgen voor de helft les in ons 

centrum voor volwassenenonderwijs en voor de andere helft gaan ze met een ervaren 

mentor van Vanden Borre de baan op. Op die manier krijgen ze de meest actuele en 

realistische leerervaring.”   

Voor meer informatie over de nieuwe opleiding ‘Hersteller witgoed en hersteller bruingoed’ 

kan men terecht bij info.techniek@crescendo-cvo.be of op de website www.crescendo-

cvo.be Volwassenen kunnen zich in een CVO omscholen of bijscholen, ook in andere 

knelpuntberoepen. 

 

Crescendo CVO is een centrum van GO! Scholengroep 5. GO! Scholengroep 5 is met 13.800 leerlingen, 8.500 cursisten 

volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen 
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van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is 

Geert Van Hoof.  


