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Unieke samenwerking tussen twee scholengroepen van het GO! onderwijs van de Vlaamse
gemeenschap brengt CVO-opleiding Meubelmaker naar KTA in Lier

HOUTATELIER KTA LIER WORDT OVERDAG EN IN DE
AVOND OPTIMAAL BENUT
Het ruime en goed uitgeruste houtatelier van het KTA in Lier (een school van
scholengroep 4) is een uitstekende uitvalsbasis voor de opleiding Meubelmaker van
CVO Crescendo (een centrum voor volwassenenonderwijs van scholengroep 5) dat
haar oude atelier in Heist-op-den-Berg wegens verbouwingen moest verlaten. “Het
houtatelier wordt nu ’s avonds door een 70-tal cursisten gebruikt. CVO Crescendo is
dus een ideale partner om onze investeringen in het atelier nog meer te laten
renderen”, zegt Christophe Van Wambeke, directeur van het KTA in Lier.
“Het principe is simpel”, legt Marleen Mast, directeur van CVO Crescendo, uit. “De
secundaire school gebruikt de infrastructuur door de dag en het centrum voor
volwassenenonderwijs heeft de lokalen ’s avonds ter beschikking. Op die manier gebruiken
we de investering optimaal.”
Maar hoewel het principe simpel is, is de uitwerking ervan minder evident.
“Een samenwerking tussen twee scholen voor een technische richting als Meubelmakerij is
zeer ongebruikelijk omdat er veel afspraken bij komen kijken. Wie is er verantwoordelijk voor
de aanschaf, herstelling en onderhoud van de vaak erg dure machines? Hoe ga je die kosten
verdelen? Hoe verdeel je de taken? De voorbereiding van het akkoord heeft dan ook meer
dan een jaar geduurd”, zegt Marleen Mast.
Door verbouwingen aan het bestaande houtatelier van CVO Crescendo in Heist-op-den-Berg
werd het centrum gedwongen om uit te kijken naar een alternatieve locatie voor haar
opleiding Meubelmakerij. Het atelier van het KTA in Lier bleek te beantwoorden aan de eisen
van het volwassenenonderwijs, maar het lag buiten de grenzen van de scholengroep
waartoe CVO Crescendo behoort. Het was dan ook cruciaal dat de scholengroepen 4 en 5
mee hun schouders onder dit akkoord zouden zetten.
De officiële ondertekening van het samenwerkingsovereenkomst op 12 november
jongstleden door beide algemeen directeurs van de twee scholengroepen is het sluitstuk van
een lange voorbereiding, een uitdagende logistieke operatie en opstart.
De ondertekening door algemeen directeur Dirk Van Haver van Scholengroep 4 en
algemeen directeur Geert Van Hoof van Scholengroep 5 vond symbolisch plaats in het
houtatelier van het KTA in Lier. “Dit akkoord geeft de samenwerking van het KTA Lier en
CVO Crescendo voor de opleiding Meubelmakerij een stevige basis.”
Voor meer informatie over de opleiding meubelmaker surf je naar
http://www.cvo-crescendo.be/opleidingen/technische-opleidingen/meubelmaker
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Algemeen directeur Dirk Van Haver (l) van Scholengroep 4 en
algemeen directeur Geert Van Hoof (r) van Scholengroep 5 bij de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide
scholengroepen.

Directeur Christophe Van Wambeke van het KTA in Lier en
directeur Marleen Mast van CVO Crescendo ondertekenen het
akkoord
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