
Technieker elektro- en 
huishoudtoestellen 



Waarom kiezen voor technieker elektro- en 
huishoudtoestellen bij Crescendo CVO?
 Een volledige opleiding van A tot Z

 Afgestemd op de huidige markt van toestellen

Sterke samenwerking met externe partners 

Leren op de werkvloer voor 50% van je lestijd

Persoonlijke begeleiding door mentoren op de werkvloer 

1 op 1 begeleiding 

Trajectbegeleiding doorheen je leerloopbaan



Wat mag je in deze opleiding verwachten? 

 Geen voorkennis van elektriciteit of elektronica vereist

 De theorie is geïntegreerd in de praktijk 

 Doelgerichte, praktische opdrachten

 Gezellige klassfeer in kleine groepjes waarbij je leert van elkaar

 De mogelijkheid tot een jobaanbieding op het einde van je traject



Hoe is de curus opgebouwd? 
 10 modules 

 Basis elektriciteit

 Basis metaal

 Elektrische opbouwinstallaties 1 en 2 

 Conflicthantering en klachtenbehandeling 

 Initiatie elektronica

 Herstellen en installeren huishoudtoestellen 1, 2 en 3 

 Herstellen en installeren audio en video 



Hoe ziet een typische les eruit? 
 Je krijgt de theoretische achtergrond waarbij we gezamenlijk dieper 

ingaan op de werking van verschillende toestellen 

We werken praktisch aan de verschillende toestellen die kunnen 
voorkomen op de werkvloer 

Via feedback, zelfreflectie en zelfregulatie evolueren we het 
leerproces 



Waarom zijn wij anders dan de rest? 
 Combinatie van lesgevers en mentoren uit de praktijk die jouw 

leertraject vorm geven 

Meteen realistische, eigentijdse situaties op de werkvloer 

 Een krachtige samenwerking met een professionele partner

 Trajectbegeleiding doorheen je stageperiode 

 Remediëringsmogelijkheden wanneer het moeilijker loopt. 

Mogelijkheid om je traject te combineren met Aanvullend Algemene 
Vorming (AAV) en dus je diploma secundair te behalen. 



Waar ga je les krijgen
Campus Mechelen, Vaartdijk 86 

Op de baan, bij klanten in samenwerking met je mentor van het 
bedrijf



Diploma/certificaat

 Per module  Deelcertificaat

 Alle modules behaald  Certificaat hersteller witgoed en hersteller 
bruingoed 

 + Aanvullende algemene vorming  Diploma secundair 



Waarom kiezen voor deze opleiding
Knelpuntberoep dus grote kans op werkzekerheid 

 Brede waaier aan doorgroeimogelijkheden én specialisaties 

 Een grote uitdaging, in een snel evoluerende sector 

 Een zelfstandige baan met veel afwisseling

 Je helpt mee aan een groene economie door toestellen een tweede 
leven te geven



Meer info
Overtuigd? 

Vanaf 2 juni kan u zich inschrijven voor deze opleiding. 

Maak een afspraak via ons secretariaat voor een inschrijving of meer info. 
Met plezier bekijken we samen de mogelijkheden. 

Campus Mechelen

Vaartdijk 86

info.mechelen@crescendo-cvo.be

+32 15 41 30 45 
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