
Bezoek onze open dagen!

vrijdag 2 februari 18.00 - 21.00 uur
zaterdag 3 februari 10.00 - 13:00 uur

Welke colleges kent Scalda en welke opleidingen kun je volgen?       Wat moet je eigenlijk allemaal weten 
over het mbo?       Wat kost een opleiding en waar vind je Scalda?   Lees het hier! 



College voor Toerisme

“Ik vind reizen enorm leuk, maar ontdekte tijdens 
de opleiding dat mijn hart ligt bij het entertainen
 van kinderen.” Leona Grimbergen is tweedejaarsstudent. 
Ze volgt de opleiding Leisure & Hospitality niveau 3 en 
droomt stiekem al over een vervolg. “Misschien verder naar niveau 4 of juist wat meer 
verdieping in de richting van activiteitenbegeleiding of zelfs acteerwerk.” 

Hoe leuk vakantie is, weet je natuurlijk zelf wel. Maar weet je ook dat het leuk is om anderen een fijne vakantie 
te bezorgen? Bij Scalda College voor Toerisme ligt de wereld aan je voeten. Je leert om de vrije tijd van een 
ander zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.

Leona heeft inmiddels volop ervaring. In de zomervakantie heeft ze voor haar opleiding twee maanden stage 
gelopen bij een animatieteam op een vakantiepark. “Ik vond het erg leuk om met kinderen bezig te zijn. Dansen 
op het podium, knutselen; allemaal super om te doen.” Nu de vakantie voorbij is, volgt ze weer lessen op school. 
“De docenten komen allemaal uit het vak, dus dat is ontzettend interessant. Leuk is ook dat we veel lessen volgen 
samen met de studenten van de Travel opleiding. Ik vind het bijzonder om de onderlinge verschillen te zien. De 
Leisure & Hospitality studenten zijn overduidelijk de ‘clowns’ in de klas.”

Bij Scalda College voor Toerisme ontwikkel je je tot een echte wereldburger. Je leert je talen en maakt kennis met andere 
culturen. Je wordt opgeleid tot een echte professional die gastvrij, dienstverlenend en commercieel is. Het is jouw 
taak om voor de gasten te zorgen of dit nu vanachter de frontdesk is bij een reisbureau of achter de frontofficebalie 
bij een hotel, camping of bungalowpark jij bent het visitekaartje van het bedrijf.  Zoek je na je opleiding een 
baan, dan kan dat bij een reisbureau, touroperator, verkeersbureau, op een camping of vakantiepark bij een 
evenementen, VVV’s of als standplaatshostess/reisleider. In Nederland of daarbuiten, want voor jou ligt de hele 
wereld open!

“Mijn hart ligt bij het 
entertainen van kinderen”

Leona Grimbergen

College voor Dienstverlening

Wil je werken met mensen, kies dan voor een veelzijdige 
opleiding bij Scalda College voor Dienstverlening. Je leert 
alles over het verlenen van service bij huishoudelijke -, 
verzorgende – en recreatieve activiteiten. Heel gevarieerd 
dus, en dat maakt volgens Damaris Timmer de opleiding 
zo leuk. Zij zit in het eerste jaar en heeft gekozen voor het 
profiel Sport & Recreatie. 

“Ik wil graag in een animatieteam op een camping of vakantiepark gaan 
werken. Daarvoor volg ik nu deze niveau 2 opleiding. Mijn doel is om uit te 
stromen naar niveau 3.” Op niveau 3 kan ze een Toerisme opleiding volgen. 

Damaris is enthousiast over de vakken die zij krijgt. “Het is heel breed, 
van mensen helpen naar schoonmaken tot het vak sport en recreatie. Dat 
laatste vind ik super leuk. De docenten bijvoorbeeld hebben veel ervaring 
in deze branche. Het is geweldig om hun verhalen te horen. Qua studie 
laten ze je trouwens behoorlijk vrij. Ze vertellen wat je moet doen en 
verwachten dat je zelfstandig aan de slag gaat.”

College voor Uniformberoepen

Wil jij ervoor zorgen dat iedereen in Nederland veilig kan 
wonen, werken en leven? Kies dan voor Scalda College voor 
Uniformberoepen. Hier vind je studenten die weten wat ze 
willen en recht op hun doel af gaan. De teamgeest is sterk, 
het saamhorigheidsgevoel groot. Je leert goed om te gaan 
met mensen, óók in conflictsituaties. 

Milou van der Heijden zit in eerste jaar van de opleiding Handhaver 
Toezicht en Veiligheid niveau 3. Hiervoor deed ze de opleiding 
Beveiliger niveau 2. “Ik wil graag bij de douane gaan werken en met 
speurhonden aan de slag. Dit is hiervoor een goede vooropleiding.”

Net als haar medestudenten kan Milou goed met mensen omgaan en staat 
ze stevig in haar schoenen. Dat is op een opleiding als deze een belangrijk 
pluspunt. “We oefenen de praktijk nu aan de hand van rollenspelen. 
We leren bijvoorbeeld hoe je iemand moet aanspreken die ongewenst 
gedrag vertoont en welke handelingen je moet verrichten. Het wordt echt 
opgebouwd, stapje voor stapje leer je steeds meer.”
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Wat je verder nog over het mbo moet weten

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Entreeopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding/
Specialistenopleiding

Opleidingen in het mbo kennen twee leerwegen:
BOL (Beroepsopleidende leerweg) - school en stage:
Je zit op school en volgt praktijkstages als onderdeel van je opleiding.

BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) - werken en leren:
Je werkt als leerling-werknemer in een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week 
naar school. Het is de bedoeling dat je zelf een leerbedrijf zoekt en daar solliciteert. 

Kwalificatiedossier:
In het kwalificatiedossier staat alles wat jij moet kennen en kunnen aan het einde 
van je opleiding. Iedereen in Nederland die dezelfde opleiding volgt als jij, moet 
aan dezelfde eisen voldoen. 

Crebo-nummer:
Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Als een opleiding aan alle eisen van het kwalificatiedossier 
voldoet, krijgt de opleiding een crebo-nummer. Daarmee is het ook een erkende opleiding.

Belangrijke documenten
OER: Onderwijs- en Examenregeling
In de OER staat per opleiding van Scalda beschreven wat de inhoud van de opleiding is, hoe deze georganiseerd is en 
welke toetsen en examens erbij horen. Er staat ook informatie in over de inzage van toetsen en over herkansingen.

OOK: Onderwijsovereenkomst
In de OOK worden alle rechten en plichten van jou en van Scalda officieel vastgelegd.

POK: Praktijkovereenkomst
De POK is het contract over de stage of beroepspraktijkvorming van je opleiding. Dit is een contract tussen jou, 
Scalda en het leerbedrijf. 

stagemarkt.nl

kwalificatiesmbo.nl

Meer weten?

Meer weten?

maakt verantwoorde elektriciteit

N.V. EPZ  |  Zeedijk 32, 4454 PM Borssele

Werken bij een uniek bedrijf in een 
bijzondere omgeving? 

EPZ is de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland 
en maakt schone, betrouwbare stroom voor ruim 
1,1 miljoen gezinnen. Naast de enige kerncentrale 
van Nederland exploiteert EPZ zeven windmolens.
Onze kerncentrale behoort tot de wereldtop.

Wil jij ook bij EPZ aan de slag? 
Check onze vacatures op www.epz.nl 

KIES EEN MOOIE TOEKOMST 
IN DE METAALTECHNIEK
WERKEN, LEREN ÉN VERDIENEN

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn wij voor de bij 
Vakwerk aangesloten metaalbedrijven op zoek naar:

LEERLINGEN M/V BBL-NIVEAU 2 EN 3
(allround) constructiewerker  •  (allround) verspaner

Meer informatie of aanmelden?
Regionaal Leerbedrijf Vakwerk  •  T 0118-55 88 89
www.leerbedrijfvakwerk.nl  •  info@leerbedrijfvakwerk.nl

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk  •  Edisonweg 4a, 4382 NW Vlissingen



“Op school oefenen we in 
een proeffabriek”

Evi van Hoeve

College voor Maintenance en Procestechniek

Tandpasta, kaas, benzine, frisdrank en zelfs smartphones en 
autobumpers; vrijwel al de producten die je dagelijks 
gebruikt, worden gemaakt in grote, moderne, 
geautomatiseerde fabrieken. Daar worden grondstoffen 
verwerkt tot een halffabricaat of  eindproduct. Om al 
die productieprocessen efficiënt te laten draaien, zijn 
slimme, goed opgeleide mensen nodig. Zij sturen de 
processen aan en zorgen ervoor dat het 
productieproces vlekkeloos verloopt. 

De fabriek wordt bestuurd door procesoperators. Je bent de mens achter de machine en bewaakt  de verschillende 
stappen in het productieproces. Waar nodig grijp je in. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een 
goed eindproduct. De maintenance engineer zorgt ervoor dat de installaties in topconditie blijven. Maintenance 
betekent onderhoud. En zonder goed onderhoud staat de wereld binnen de kortste keren stil. 

Heb je inzicht in techniek en chemie en zie je de noodzaak van veilig werken? Dan biedt Scalda College voor 
Maintenance en Procestechniek je de kans om je entree te maken in de boeiende wereld van de (proces-) industrie, 
energiebedrijven en ziekenhuizen. Daarvoor bieden we praktijkgerichte opleidingen aan voor 
veelzijdig en verantwoordelijk werk op verschillende niveaus. En wil je verder studeren? Onze 
niveau-4 opleidingen zijn een prima voorbereiding op het hbo.

College voor Techniek en Design

Alles om je heen heeft op een of andere manier met 
techniek te maken. Het gebouw waar je staat, 
verlichting en internet, je laptop en telefoon en 
de fiets of auto waarmee je regelmatig de weg 
op gaat. Een samenleving zonder techniek? 
Dat is ondenkbaar. “ICT  blijft continue 

veranderen. ”
Anne-Louise de Muijnck
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Bij Scalda College voor Techniek en Design sta jij 
centraal. Je kunt veel kanten op. Van het stoere werk 
in de bouw tot het precieze werk in een laboratorium. 
Of je nu met elektrotechnische installaties aan de slag 
wilt of juist graag met computers in de weer bent. 
Wil je verder studeren? Ook dat kan! De niveau-4 
opleidingen sluiten prima aan op het hbo. 

Anne-Louise de Muijnck volgt de opleiding ICT-

beheerder. Tijdens haar opleiding leert ze niet 

alleen veel over het vak, maar ook over zichzelf. 

“Alle studenten van alle leerjaren werken samen 

in ons eigen bedrijf. We werken projectmatig, voor 

opdrachtgevers binnen en buiten de school.

Je moet dus kunnen samenwerken, maar ook 

zelfstandig je leerdoelen bewaken. Daarbij kun je 

gelukkig wel terugvallen op de coaching van een 

ouderejaars.” Naast het ICT-beheer is Anne-Louise 

actief binnen het management van het bedrijf. 

Zij geeft leiding aan een kennisgroep van acht 

studenten die events organiseert, zoals bijvoorbeeld 

bedrijfsbezoeken. “We overleggen regelmatig met de 

docenten. Alleen, dat zijn hier geen docenten, maar 

coaches. Ze geven slechts af en toe les en zorgen 

er vooral voor dat je zelf op zoek gaat naar de juiste 

antwoorden.”

Het Centrum voor Top Techniek (CTT) aan de Vlietstraat 11a in Terneuzen is officieel geopend. Nieuwsgierig hoe het 
eruit ziet? Tijdens de open dagen op 2 en 3 februari 2018 is het CTT toegankelijk voor publiek. Je bent van harte welkom!

CTT 



Heb jij hart voor mensen én een 
zorgopleiding? Dan is de kans 
groot dat wij een droombaan 
voor jou hebben. 

Kijk voor onze openstaande 
vacatures op wvozorg.nl of 
neem contact op met één van de 
HR-adviseurs op 0118 - 448 309.

WVO Zorg 
zorgt voor werk Zorggroep Ter Weel is op zoek naar JOU!

Werken en leren in een boeiende en prettige omgeving. 
Dat wil toch iedereen? Zorggroep Ter Weel geeft jou de 
kans je kennis en kunde in de praktijk te brengen en jezelf 
te ontwikkelen. Uiteraard staan onze cliënten - of ze nou 
verblijven in een van onze negen woonzorgcentra of zelfstandig 
wonen - hierbij altijd centraal. 

Heb jij hart voor de zorg? Wij hebben verschillende stage-, 
opleidings- en werkmogelijkheden!

www.terweel.nl
Goes - Hansweert - Kruiningen - Krabbendijke - Rilland - Yerseke

CIOS Goes
Sport is je op het lijf geschreven. Bewegen is je passie en je vindt het een uitdaging om ook 
anderen te motiveren. Dan is CIOS Goes echt iets voor jou. Natuurlijk leer je veel over sport en 
bewegen, maar je leert ook hoe je kinderen en volwassenen zo goed mogelijk kunt begeleiden.   

Wesley den Hollander is blij met zijn keuze voor het CIOS. “Op deze opleiding krijg je de kans om 

je niet alleen op het gebied van sport te ontwikkelen, maar ook om als persoon te groeien. Je leert 

om aan verschillende doelgroepen leiding te geven. Daarnaast word je getraind om out of the box 

te denken. Hierdoor kun je in de toekomst op de werkvloer toch net dat beetje extra bieden!”

CIOS ook in Roosendaal met hybride leeromgeving 

CIOS zet vanaf het schooljaar 18/19 een hybride leeromgeving op: dat betekent dat er geen 

fysiek schoolgebouw in Roosendaal komt, in plaats daarvan gaan studenten rechtstreeks 

bij verschillende sportverenigingen en maatschappelijke organisaties aan de slag om 

praktijkervaring op te doen.

Na het CIOS kun je aan de slag bij sportverenigingen, revalidatiecentra, fitnesscentra, zwembaden 

of, met de richting SCUB, bijvoorbeeld bij politie of defensie.

Wil je nog verder leren? 
Dan kun je met je CIOS-diploma niveau 4 rechtstreeks naar het hbo.

Open dagen 2018
Goes, Zwembadweg 1
vrijdag 2 februari van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag 3 februari van 10.00 tot 13.00 uur

Kijk voor meer informatie op ciosgoes.nl

MBO DANS GOES
“Dansen is mijn passie. Ik kan er mijn gevoel in kwijt en word er blij en gelukkig 
van. Na deze opleiding wil ik auditie doen bij de hbo-opleiding Dans. Maar ik ga 
zeker ook kijken of er carrièremogelijkheden zijn bij musicals of shows. Dan kun 
je meteen het werkveld in en ontwikkel je je verder in de praktijk.”

De energie van Femke Zonneveld is bijna voelbaar, evenals haar liefde 
voor dansen. “Ik had altijd op hoog niveau gezwommen, toen ik op een 
verjaardagsfeestje het dansen ontdekte. Ik was toen 12 jaar. Ik ben direct met 
zwemmen gestopt en gaan dansen. Eerst voornamelijk hiphop. Op school 
ontdek ik dat ook andere stijlen me liggen, zoals modern, jazz en klassiek. Het is 
ongelooflijk hoeveel je hier leert. De sfeer is open, je krijgt positieve feedback en 
de docenten kennen hun vak.”  

MBO DANS GOES is dé dansopleiding van Zuidwest-Nederland. Natuurlijk heb 
je danstalent nodig, maar ook discipline en doorzettingsvermogen. Je krijgt 
er uitdagende danslessen in verschillende stijlen; van klassiek tot hiphop en 
alles ertussenin. We vergen veel van je en maken zo een nóg betere danser 
van je. Maar dat is niet alles. Je leert zelf danslessen te verzorgen en je zet 
dansevenementen en een mini-onderneming op. Na afronding van je opleiding 
kun je aan de slag als uitvoerend danser, dansdocent of dansondernemer.

Wil je nog verder leren? 
Dan kun je met je MBO DANS-diploma niveau 4 rechtstreeks naar het hbo.

Open dagen
2 februari van 18.00 tot 21.00 uur
3 februari van 10.00 tot 13.00 uur

Meeloopdag
2 maart

Audities
26 januari
23 maart

Kijk voor meer informatie op mbodansgoes.nl

2018

30 jaar leiderschap in de sportbranche 
in Zuidwest-Nederland



Studenten van Scalda College 
voor Gezondheidszorg en 
Uiterlijke Verzorging werken 
graag met mensen. Dat kan 
natuurlijk op veel verschillende 
manieren. Dat zie je terug in de 
opleidingen. Je kunt mensen 
verplegen, verzorgen, adviseren 
en zelfs mooier maken. Tijdens 
het werk ben je nauwkeurig, 
betrouwbaar, communicatief 
vaardig en inlevend. 

Kees zit inmiddels in het vierde 
jaar. Hij heeft stage gelopen 
in de ouderenzorg en in het 
ziekenhuis. “Het voordeel van 
deze opleiding is dat je makkelijk 
aan een vakantiebaantje komt. 
Ik werk bijvoorbeeld regelmatig 
in de ouderenzorg.” Over de 
sfeer van de opleiding en de 
omgang met docenten is hij 
enthousiast. “We gaan op een 
open en gemoedelijke sfeer met 
elkaar om. Heb je opmerkingen 
of ideeën, dan is daar alle ruimte 
voor. Er wordt geluisterd. Maar 
vrijblijvend is het niet. Het is niet 
makkelijk. We moeten veel leren 
en hard werken. En naarmate 
je langer op school zit, wordt 
er steeds meer zelfstandigheid 
van je verwacht.” Kees zit nu 
zelf in de laatste fase van zijn 
opleiding. Hij ambieert een 
baan in de thuiszorg, omdat 
hij die kan combineren met 
zijn vervolgopleiding tot 
gebarentolk. 

“Ik zorg graag voor mensen. Daarom heb ik voor deze 
opleiding gekozen. De opleiding Mbo-verpleegkunde 
is bovendien heel breed. Daarmee kun je meerdere 
kanten op.” 

Aan het woord is Kees Marijs. Hij is enthousiast over 
zijn opleiding en bijna klaar om zelfstandig in de 
thuiszorg aan de slag te gaan.

College voor Gezondheidszorg 
en Uiterlijke Verzorging

“Het voordeel van deze 
richting is dat je makkelijk aan 

een vakantiebaantje komt”
Kees Marijs

College voor Welzijn

Jij wilt graag met mensen werken. Je helpt, begeleidt, ondersteunt en vangt ze graag 
op. Of dat nu kinderen zijn of senioren. Je biedt hen een luisterend oor of een helpende 
hand. Kortom, jij bent écht een mensenmens. Kun jij je hier helemaal in vinden? Dan is 
een praktijkgerichte opleiding bij Scalda College voor Welzijn iets voor jou!

“Behulpzaam zijn en je verantwoordelijk 
voelen, dat is hier belangrijk”

Job van der Werff

Job van der Werff volgt de opleiding 
Maatschappelijke zorg. Hij is tweedejaars en 
voelt zich helemaal thuis op de opleiding. “Het 
is echt mijn passie, maar ik ben dan ook een 
echt mensenmens. Ik ben behulpzaam en heb 
verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is hier heel 
belangrijk.” 

De sfeer op de opleiding is ontspannen:  “Je bent 
met een sociale opleiding bezig en dat merk je in 
de omgang met studenten en docenten. Docenten 
noem je bijvoorbeeld ook allemaal bij hun 
voornaam. Maar eerlijk gezegd geniet ik het meest 
van de stage.” Job loopt nu twee dagen per week 
stage in de ouderenzorg. Op termijn wil hij graag 
met jongeren gaan werken. 

Binnen het College voor Welzijn heb je keuze uit 
verschillende opleidingen. Met zo’n opleiding kun 
je veel kanten op. Denk aan de kinderopvang of de 
buitenschoolse opvang, een wijkcentrum of een 
buurthuis. Maar je kunt ook gaan werken bij een 
zorgcentrum of op een school. Waar je uiteindelijk ook 
aan de slag gaat, je gaat altijd met mensen werken. 
Dat moet je echt leuk vinden. Ben jij net als Job een 
echt mensenmens? Neem dan eens een kijkje op 
de site of kom naar de open dagen!
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scalda.nl/zorg

scalda.nl/welzijn



Ben jij die enthousiaste, ondernemende en 
verantwoordelijke student die graag de handen uit de 
mouwen steekt? Lijkt werken in de ouderenzorg je 
interessant en wil je vooral leren door te doen? Dan is de 
Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) iets voor jou! 

Vanaf je eerste studiedag volg je de opleiding op de 
werkvloer van de zorgorganisatie. De opleiding wordt 
verzorgd door Scalda en de deelnemende zorgorganisaties. 
Je volgt het ritme van de organisatie en je past je kennis 
direct toe in de praktijk. Je ontvangt een aantrekkelijke 
maandelijkse stagevergoeding en als klap op de 
vuurpijl geven de deelnemende organisaties jou, na 
het behalen van je dubbele diploma (Verzorgende-IG 
en Maatschappelijke Zorg, niveau 3) ook nog eens een 
baangarantie. 

De Zeeuwse 
Praktijkroute Ouderenzorg

Kerewin (19): 

“De ZPO past bij mij 
omdat je veel in de 

praktijk bezig bent. De 
theorie kan je op je 

eigen manier, in je eigen 
tempo behandelen. Ik 

heb niet het gevoel dat 
ik op school zit.”

Priscilla (20): 

“Van jongs af aan heb 
ik al gezegd dat ik in 

de ouderenzorg wilde. 
Dankzij de ZPO kan ik 

nu meteen al lerend aan 
de slag in de praktijk, dat 

spreekt mij erg aan.”

“

“

De ZPO wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van VWS 

Lees alles over de 
ZPO op scalda.nl/zpo 

Meld je direct aan via scalda.nl/zpo

CIOS Goes - Sport en Bewegen

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Medewerker sport en recreatie * 2 BOL G

Sport- en bewegingsleider ** 3 BOL G

Coördinator buurt, onderwijs en sport ** 4 BOL G

Coördinator sport- en bewegingsagogie ** 4 BOL G

Coördinator sport-, bewegen en gezondheid ** 4 BOL G

Coördinator sportinstructie, training en coaching ** 4 BOL G

MBOplus: voor studenten met een afgeronde havo-opleiding wordt er
een versneld tweejarig traject aangeboden (leslocatie Goes).

MBO DANS GOES

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Dansleider ** 3 BOL G

Danscoördinator ** 4 BOL G

College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Commerciële Dienstverlening

Verkoper 2 BOL / BBL M, T

Eerste Verkoper 3 BOL / BBL M

Verkoopspecialist detailhandel 3 BOL T

(Junior) accountmanager * 4 BOL M

Manager retail 4 BOL M

Manager retail (Versneld) 4 BOL / BBL M

Zakelijke Dienstverlening

Medewerker secretariaat en receptie 2 BOL M

Directiesecretaresse / Managementassistent 4 BOL M, T

Bedrijfsadministrateur * 4 BOL M, T

Medewerker marketing en communicatie * 4 BOL M, T

Junior assistent-accountant * 4 BOL M

Juridisch-administratief dienstverlener * 4 BOL M

Flex opleidingen:

Financieel administratief medewerker 3 BOL M

Secretaresse 3 BOL / BBL M

Bedrijfsadministrateur 4 BOL / BBL M

Directiesecretaresse / managementassistent 4 BOL / BBL M

Junior assistent accountant 4 BOL / BBL M

College voor Uniformberoepen

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Logistiek medewerker 2 BOL M

Logistiek teamleider 3 BOL M

Beveiliger * 2 BOL M

Handhaver toezicht en veiligheid * 3 BOL M

Aankomend medewerker grondoptreden * / ** 2 BOL M

Aankomend medewerker maritiem * / ** 2 BOL M

Aankomend onderofficier grondoptreden * / ** 3 BOL M

Aankomend onderofficier maritiem * / ** 3 BOL M

College voor Brood en Banket

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Uitvoerend bakker 2 BOL M

Zelfstandig werkend bakker 3 BOL M

Leidinggevende bakkerij 4 BBL M

College voor Toerisme

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 3 BOL G, M

Zelfstandig medewerker travel & hospitality 3 BOL M

Leidinggevende leisure & hospitality 4 BOL G, M

Leidinggevende travel & hospitality 4 BOL M

Vacansoleil Leisure Academy 3/4 BOL G

College voor Dienstverlening

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Dienstverlening 2 BOL G, M, T

College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Gastheer / -vrouw 2 BOL / BBL* M

Zelfstandig werkend gastheer / -vrouw 3 BOL / BBL* M

Kok 2 BOL / BBL* M, T

Zelfstandig werkend kok 3 BOL / BBL* M

Leidinggevende bediening 4 BBL M

Leidinggevende keuken 4 BBL M

Gespecialiseerd kok 4 BBL M

Manager / ondernemer horeca 4 BOL M

Meewerkend horeca ondernemer 4 BOL M

Maritiem en Logistiek College De Ruyter
Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Scheepvaart

Schipper-machinist beperkt werkgebied ** 2 BOL V

Matroos binnenvaart ** 2 BBL V

Schipper binnenvaart ** 3 BBL V

Stuurman-scheepswerktuigkundige visserss-
chepen SW5 **

3 BOL V

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6 ** 2 BOL V

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen ** 3 BOL V

Stuurman kleine schepen ** 3 BOL V

Scheepswerktuigkundige kleine schepen 3 BOL V

Maritiem officier alle schepen ** 4 BOL V

Stuurman alle schepen ** 4 BOL V

Scheepswerktuigkundige alle schepen ** 4 BOL V

Logistiek

Chauffeur wegvervoer ** 2 BBL V

Logistiek medewerker ** 2 BBL V

Manager havenlogistiek ** 4 BOL V

Manager transport en logistiek ** 4 BOL V

College voor Techniek en Design

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

ICT

Medewerker ICT 2 BOL T, V

Medewerker beheer ICT 3 BOL T, V

ICT Beheerder 4 BOL V

Netwerk- en mediabeheer 4 BOL V

Applicatie- en mediaontwikkelaar 4 BOL T, V

Mediavormgever * / ** 4 BOL T, V

Elektrotechniek

Monteur elektronische installaties 2 BBL V

Eerste monteur elektronische industriële
installaties en systemen

3 BBL V

Eerste monteur elektronische installaties woning 
en utiliteit

3 BBL V

Technicus engineering Elektrotechniek 4 BOL / BBL V

Schilderen

Schilder 2 BBL G

Gezel Schilder 3 BBL G

Bouwkunde en Infratechniek

Medewerker technische dienst 2 BOL G

Allround vakkracht technische dienst 3 BOL G

Metselaar 2 BOL / BBL G

Allround metselaar 3 BBL G

Timmerman 2 BOL / BBL G

Allround timmerman 3 BBL G

Vakman grond-, water- en wegenbouw 2 BBL G

Allround vakman grond-, water- en wegenbouw 3 BBL G

Middenkaderfunctionaris bouw en infra 4 BOL V

Installatietechniek

Monteur werktuigkundige installaties 2 BBL G

Eerste monteur woning 3 BBL G

Metaal, Werktuigbouwkunde en Mechanisatietechniek

Monteur mechatronica 2 BBL V

Eerste monteur mechatronica 3 BBL V

Basislasser 2 BBL T, V

Allround lasser 3 BBL V

Constructiewerker 2 BBL T, V

Allround constructiewerker 3 BBL V

Pijpenbewerker 2 BBL T, V

Allround pijpenbewerker 3 BBL T, V

Verspaner 2 BBL V

Allround verspaner 3 BBL V

Technicus engineering Werktuigbouwkunde 4 BOL V

Tekenaar / constructeur 4 BBL V

Motorvoertuigentechniek

Autotechnicus 2 BBL V

Eerste autotechnicus 3 BOL / BBL V

Technisch specialist personenauto’s 4 BOL / BBL V

Bedrijfsautotechnicus 2 BBL V

Eerste bedrijfsautotechnicus 3 BBL V

Technisch specialist bedrijfsauto’s 4 BBL V

Monteur mobiele werktuigen 2 BBL V

Allround monteur mobiele werktuigen 3 BBL V

Laboratoriumtechniek

Allround Laborant * 3 BOL V

Chemisch-fysisch analist * 4 BOL V

College voor Maintenance en Procestechniek

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Maintenance

Technicus service en onderhoud
(Maintenance Engineer) 4 BOL/BBL T

Procestechniek

Operator B 3 BBL T

Operator C 4 BOL/BBL T

College voor Welzijn

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 3 BOL/BBL G, T

Maatschappelijke Zorg (niveau 4) 4 BOL/BBL G, T

(Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker 
kinderopvang *

3/4 BOL/BBL G, T

Onderwijsassistent 4 BOL/BBL G, T

Praktijkopleider 4 BBL G, T

Sociaal-cultureel werker 4 BOL/BBL G, T

College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Apothekersassistent * 4 BOL G

Doktersassistent * 4 BOL G

Tandartsassistent * 4 BOL G

Kapper * 2 BOL / BBL G

Allround Kapper * 3 BOL / BBL G

Schoonheidsspecialist * 3 BOL G

Allround Schoonheidsspecialist * 4 BOL G

Verzorgende-IG
(Combi-opleiding met Maatschappelijke zorg, 
uitstroom op alleen Verzorgende-IG blijft mogelijk)

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

3 BOL/BBL G, T

Mbo-Verpleegkundige 4 BOL/BBL G, T

College voor Educatie

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Entree

Assistent dienstverlening en zorg 1 BOL / BBL M, T

Assistent bouwen, wonen en onderhoud 1 BOL / BBL G, M, T

Assistent verkoop / retail 1 BOL / BBL M, T

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 1 BOL / BBL M, T

Assistent constructietechniek 1 BOL / BBL M, T

Assistent plant of (groene) leefomgeving 1 Profieldag G, M, T

Assistent logistiek 1 BOL / BBL M, T

* Vanaf tweede leerjaar kan worden gekozen voor de BBL-opleiding.

Legenda
Wilt u weten waar welke opleiding te volgen is? Achter iedere opleiding staat de locatie aangegeven. Aanmelden voor een opleiding? Ga naar: scalda.nl
M: Middelburg , G: Goes, T: Terneuzen, V: Vlissingen

*    Opleiding met een beperkt aantal opleidingsplaatsen.
** Opleiding waarvoor aanvullende eisen gelden (Kijk voor meer informatie op scalda.nl).

Open dagen en
informatieavonden 2018
Vrijdag 2 februari 
Open dag Scalda 
van 18.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 3 februari 
Open dag Scalda 
van 10.00 tot 13.00 uur

Maandag 19 maart
Donderdag 31 mei 
Informatieavond Scalda 
van 17.00 tot 20.00 uur

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en volwasseneneducatie. Wij verzorgen onderwijs 
vanuit twaalf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit 
CIOS Goes, MBO DANS GOES en Maritiem en Logistiek 
College De Ruyter.

Kijk voor de actuele opleidingsinformatie op: scalda.nl
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College voor Brood en Banket

Bloem, gist en water; met deze basis ingrediënten 
gaan bakkers aan de slag. En natuurlijk met veel 
enthousiasme! Wie ook graag taarten en gebak maakt, 
wordt banketbakker. Dat vergt veel meer van je dan af en 
toe thuis iets lekkers bakken. Het is namelijk geen hobby, 
maar een beroep. De studenten van Scalda College voor 
Brood en Banket worden echte ambachtsmensen.

Wie voor deze opleiding kiest, weet wat er gevraagd wordt. Bakken vergt 
veel discipline. Om vroeg op te staan bijvoorbeeld en lange dagen te 
maken. Verder brengen alle studenten een behoorlijke dosis creativiteit 
mee en veel liefde voor het vak. 

Tijdens de opleiding leer je allerlei soorten brood bakken. Ruiken, voelen, 
proeven. Door veel te bakken, leer je het beste uit de producten te halen. En 
je maakt de lekkerste taarten. Allemaal aan de hand van bestaande recepten 
of recepten die je zelf bedenkt. De meeste studenten kiezen voor een 
combinatie van brood- en banketbakker. Zo ben je van alle markten thuis.

College voor Hotelmanagement 
en Gastronomie

Als je kiest voor een opleiding van Scalda College voor 
Hotelmanagement en Gastronomie, ga je voor een 
afwisselende baan. In de horeca is altijd iets te beleven. 
Ben je klantvriendelijk, flexibel, gastvrij en weet je van 
aanpakken? Dan heb je alles in huis voor een geslaagde 
carrière in de horeca. 

“Ervoor zorgen dat gasten een gezellige avond hebben, geeft mij een 

goed gevoel. Tijdens de open dag, wist ik direct dat deze opleiding 

was wat ik zocht”, vertelt Demi van der Klooster. Zij doet de niveau 4 

opleiding Manager/ondernemer horeca en is tweedejaars. 

Demi is enthousiast over de opleiding en de omgang met medestudenten en 

docenten. “De sfeer is goed. We zijn allemaal erg gemotiveerd en hebben 

deze opleiding bewust gekozen. Naast theorie op school, is praktijk een 

belangrijk onderdeel van de opleiding. De stages vind ik er leuk en leerzaam.”

Keuzedelen en studiebijsluiters

Keuzedelen
Tijdens je opleiding volg je een aantal keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je 
opleiding laten aansluiten bij jouw interesses en ambities. Iedere opleiding biedt 
keuzedelen aan die het beste bij die opleiding passen. Bijvoorbeeld omdat ze 
passen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid of omdat ze het makkelijker 
maken om door te leren. 

Meer informatie vind je op de opleidingspagina op scalda.nl. Daarnaast kun je 
onder bepaalde voorwaarden ook een keuzedeel van een andere opleiding volgen.

Studiebijsluiter
Op scalda.nl kun je per BOL-opleiding een ‘studiebijsluiter’ vinden. Je kunt 
de informatie over de betreffende opleiding van Scalda vergelijken met het 
landelijk gemiddelde. De studiebijsluiter wordt samengesteld door de Stichting 
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Dit is een stichting waarin het
bedrijfsleven en het beroepsonderwijs landelijk samenwerken. De informatie is dus 
onafhankelijk en goed vergelijkbaar. 

scalda.nl/
opbouw-opleiding

Meer weten?

s-bb.nl

Meer weten?

1Aanmeld
enAanmelddatum en toelatingsrecht

De toelating tot het mbo is geregeld in wettelijke bepalingen. Volgens die bepalingen heb je 
recht op toelating tot de opleiding van je keuze, indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Je hebt je aangemeld vóór 1 april, met een volledig ingevuld (digitaal) aanmeldformulier plus een kopie van je 

identiteitsbewijs.
• Je hebt deelgenomen aan de verplichte intake.
• Je voldoet aan de vooropleidingseisen en (indien van toepassing) aan de aanvullende eisen.

Voor een aantal opleidingen geldt dat er een maximumaantal studenten in die opleiding geplaatst kan worden. In dit geval 
zijn datum en tijdstip van aanmelding (zoals geregistreerd door Scalda) bepalend voor jouw plaats op de (wacht)lijst.

Wanneer je je ná 1 april aanmeldt, wordt de aanmelding door ons in behandeling genomen, maar kun je je niet 
beroepen op de wettelijke bepalingen over het toelatingsrecht. Kijk voor meer informatie op scalda.nl
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Maritiem en Logistiek 
College De Ruyter

Ben je op zoek naar een (vervolg)opleiding met avontuur en afwisseling? Dan ben je 
hier aan het goede adres! Het Maritiem en Logistiek College De Ruyter stoomt je klaar 
voor een verantwoordelijke en uitdagende baan. En natuurlijk krijg je volop kans om 
de wereld te ontdekken. “Ik wil tijdens mijn stage graag meevaren op een zeesleper. 
Naar het noorden, naar het zuiden; het maakt mij niet. Het is overal mooi.”

“De ervaringen van de 
docenten zijn echt interessant”

Terence Willeboordse

Terence Willeboordse wordt opgeleid tot 
stuurman-werktuigkundige. De veelzijdigheid 
van deze functie spreekt hem aan, evenals 
het overzeese avontuur. “Het is niets voor mij 
om altijd op dezelfde plek te werken. Dit lijkt 
me een fantastisch beroep. Je moet van alle 
markten thuis zijn.” Over zijn opleiding is Terence 
enthousiast. “Ik vind zowel de nautische als de 
technische vakken erg interessant. We hebben 
bijvoorbeeld een praktijkmachinekamer; daar 
staan twee enorme motoren waaraan we kunnen 
sleutelen. De docenten weten waarover ze 
praten. De meesten hebben zelf gevaren. Het is 
echt interessant om hun ervaring te horen.”

Ook bij logistiek komt ontzettend veel kijken. Je 
hebt te maken met de douanefaciliteiten in allerlei 
landen, wet- en regelgeving en verschillende 
manieren van transport. Jouw doel is de lading zo 
goed en zo snel mogelijk op de juiste bestemming 
te krijgen. Wij leren je dat goed te organiseren. 

Op onze opleidingen gaat de logistieke en 
maritieme wereld echt voor je leven. Daarna krijg 
je volop kansen op een mooie carrière, of je nu een 
landrot bent of een zeebonk. 

JE WILT 
GRAAG 
ZAKEN

BESTUREN 
EN ONDER 

CONTROLE
HOUDEN?

DAN IS EEN BAAN 
ALS PROCESOPERATOR 
IETS VOOR JOU!
Als procesoperator bestuur en controleer je de  
fabrieksinstallaties. Ga je bij ons aan de slag, dan
word je na het behalen van je vakopleiding in de 
raffinaderij verder opgeleid. Heb je deze bedrijfs-
opleiding afgerond dan zijn er genoeg mogelijk-
heden om door te groeien.

Wil je kennismaken met onze raffinaderij en een kijkje 
nemen in een dag van een operator? Dan kun je een 
mail sturen naar rc.zr-communicatie@zrefinery.nl 

Wie zijn wij?
Wij houden de wereld in beweging. Dat doen we 
door van ruwe aardolie brandstoffen te maken. Dit 
doen we met meer dan 400 vaste medewerkers 
en ca. 300 contractors. Milieu en veiligheid staan 
hierbij altijd centraal. Wil je meer weten over onze 
raffinaderij? Kijk dan op www.zeelandrefinery.nl

Luxemburgweg 1
Nieuwdorp

WWW.AMELS-HOLLAND.COM   -    INFO@AMELS-HOLLAND.COM

Bouwen aan superjachten  
bij AMELS in Vlissingen;  

hoe cool is dat?!

Kom naar de open dag bij Leerbedrijf Vakwerk om een BBL beroepsopleiding te volgen  
waarmee je mogelijk bij superjachtbouwer AMELS aan de slag kan.



College voor Vavo
Heb je je examen op het voortgezet onderwijs niet gehaald? Mis je enkele 

vakken of wil je graag een diploma op een hoger schoolniveau? Het voortgezet 

algemeen volwassenen onderwijs biedt je de mogelijkheid om dat diploma 

alsnog te halen. Of je nu kiest voor mavo (vmbo-t), havo of vwo, het kan hier! 

De sfeer op het College voor Vavo is gedreven en serieus. Dat vindt ook Femke Vegt (20).  
Door omstandigheden heeft zij nog geen havodiploma op zak, terwijl ze dat papiertje wel nodig 
heeft om haar ambities te verwezenlijken. “Ik wil graag de School voor Journalistiek doen. Dat is 
een hbo-opleiding. Daarom wil ik op het vavo alsnog mijn havodiploma halen.”

100% inzet
Wat Femke opvalt, is dat de manier van lesgeven een stuk volwassener is dan op haar vorige school. 
“De studenten zijn overwegend tussen de 17 en 23 jaar oud. Maar er zit ook een vijftiger in de klas. 
Docenten gaan ervan uit dat je zelfstandig bent en je voor 100% inzet. Laat je dat zien, dan gaan ze 
écht voor je. Alles is erop gericht dat je in één jaar je diploma haalt.”

Vervolgopleiding
De lessen vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Dit 
biedt Femke de ruimte om, naast school, nog te sporten 
en te werken. Zo werkt ze als freelance tekstschrijver voor 
het lokale advertentieblad. “Ik had altijd een heel strak 
toekomstplan, namelijk journalist worden. Maar door 
het vavo begin ik nu soms te twijfelen. De lessen Kunst bieden me de ruimte om mijn creativiteit te 
ontwikkelen. Daar geniet ik zo van dat een baan in de kunstsector wellicht ook een optie is.”

College voor Educatie
Wij bieden uiteenlopende opleidingen aan waarmee je in staat wordt gesteld jouw 
mogelijkheden (alsnog) volledig te benutten. Zo kun je succesvoller deelnemen aan de 
maatschappij. De mogelijkheden zijn: 

• Entreeopleidingen (niveau 1); 
• Entree met NT2 (combinatie van inburgering met mbo); 
• Educatieve trajecten, zoals inburgering, alfabetisering, Nederlands als tweede taal 

(NT2), Nederlands als eerste taal (NT1) en staatsexamen I en II.

Welkom zonder diploma
Ben je 16 jaar of ouder? Heb je geen diploma, maar wil je wel straks een leuke baan vinden of doorleren 
op een mbo-opleiding niveau 2? Dan is een Entreeopleiding iets voor jou! Dit is een eenjarige, 
praktijkgerichte opleiding op niveau 1, die je opleidt tot assistent. Je krijgt naast profiellessen (zie lijst 
hieronder) ook lessen Nederlands, rekenen, sport en loopbaanbegeleiding en je wordt bovendien intensief 
begeleid. Zo is je kans van slagen optimaal. 

Je kunt de Entreeopleiding in BOL en BBL doen. Er zijn zeven profielen waaruit je kunt kiezen:

College voor Commerciële 
en Zakelijke Dienstverlening

Bij Scalda College voor Commerciële en Zakelijke 
Dienstverlening komen tal van talenten samen. Hou je van 
organiseren en ga je graag de uitdaging aan om commerciële doelen te behalen? Heb je een 
talenknobbel of hou je juist meer van rekenen? De diversiteit aan opleidingen is groot. Wat 
je ook kiest, je wordt opgeleid tot een ware professional die klaar is voor een serieuze baan 
of interessante vervolgopleiding. 

Damon Herrewegh volgt de opleiding Bedrijfsadministrateur. Hij is enthousiast. “Ik vind cijfers interessant 
en die spelen een grote rol bij deze opleiding. Het is ook belangrijk dat je eerlijk bent en dingen goed kunt 
beoordelen. De docenten helpen me deze eigenschappen te ontwikkelen. Zo word ik goed voorbereid op mijn 
toekomstige baan.”

Sociale en communicatieve vaardigheden zijn van belang. Evenals een klantgerichte en kwaliteitsbewuste 
instelling. In de opleidingen wordt de theorie gecombineerd met een behoorlijke dosis praktijk. Er worden 
hiervoor nauwe banden met regionale bedrijven en instellingen onderhouden. Natuurlijk sluiten de niveau 
4 opleidingen goed aan op het hbo. Dus wil je verder studeren, dan staat niets je in de weg. Wil je na je 
opleiding gaan werken, dan kun je onder andere terecht bij makelaarskantoren, advocaten- of notariskantoren, 
uitzendbureaus, accountantskantoren of bij facilitaire dienstverleners zoals schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. 
Daar maak jij het verschil met jouw kennis, vaardigheden en passie! 

“Ik vind cijfers interessant en die 
spelen een grote rol bij deze opleiding”

Damon Herrewegh

1. Bouwen, Wonen en Onderhoud 
2. Dienstverlening en Zorg 
3. Horeca, Voeding of voedingsindustrie 
4. Constructietechniek 

5. Verkoop/Retail 
6. Plant of (groene) leefomgeving 
7. Logistiek

Educatieve trajecten
De medewerkers van educatieve trajecten bieden taal- en rekenonderwijs aan inwoners vanuit zowel 
Nederland, de Europese Unie als vluchtelingengebieden. Dit gebeurt in een veilige schoolsituatie. Ze 
begeleiden je naar zelfstandigheid binnen de Nederlandse maatschappij, persoonlijk en betrokken.

Opleidingen:
MAVO (VMBO-T)

HAVO
VWO

Open dag College voor Vavo
dinsdag 3 juli 2018

Kijk voor tijden en locaties op
scalda.nl/opendagen
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Wat kost je opleiding?

Kosten voor lesmateriaal en andere benodigdheden
Scalda stelt dit per opleiding vast. Alleen zaken die je echt nodig hebt voor je opleiding moet je verplicht 
aanschaffen. De kosten voor 2018/2019 worden voor de zomervakantie vastgesteld. Voor een eerste indruk kun je 
wel alvast de opleidingskosten per leerjaar voor 2017/2018 bekijken op de betreffende opleidingspagina. Wil je nu 
al een indruk hebben? Kijk dan op: scalda.nl/opleidingskosten

In de zomervakantie krijg je toegang tot MijnScalda. Via MijnScalda kun je in de Scalda Studie Shop alle 
benodigdheden voor je opleiding aanschaffen. Ook vind je hier alle informatie voor de start van je opleiding. Meer 
gegevens ontvang je via de post in de zomervakantie wanneer je definitief bent geplaatst voor een opleiding.

duo.nl

svb.nl

Meer weten?

Meer weten?

Lesgeld of cursusgeld

Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is, betaalt voor dat schooljaar lesgeld of cursusgeld aan DUO. De 
hoogte ervan is wettelijk geregeld. Meer informatie: duo.nl

Studiefinanciering
Wanneer je 18 jaar of ouder bent, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op 
studiefinanciering of een tegemoetkoming voor scholieren van DUO.

Ben je jonger dan 18? Dan kunnen je ouders misschien kinderbijslag voor je krijgen. 
Informatie hierover is te vinden op de website van het SVB.

Wanneer je gaat reizen: kosten voor (openbaar) vervoer
Alle mbo’ers kunnen een studentenreisproduct krijgen. Hiermee reis je gratis of met korting met het openbaar 
vervoer. Je bepaalt zelf of je het reisproduct wilt aanvragen. Meer informatie kun je vinden op duo.nl

Daarnaast is het mogelijk busabonnementen met korting aan te schaffen. Scalda biedt dit studenten aan in 
samenwerking met de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Meer weten over openbaar busvervoer? Kijk op 
scalda.nl/openbaarvervoer of mail naar vervoer@scalda.nl

1Aanmeld
enLet op! Meld je aan voor 1 april 2018

Wanneer je je ná 1 april aanmeldt, wordt de aanmelding door ons in behandeling genomen, maar kun je je niet 
beroepen op de wettelijke bepalingen over het toelatingsrecht. Kijk voor meer informatie op scalda.nl

OPEN DAG

VRIJDAG       2 FEB 18:00 - 21:00
ZATERDAG    3 FEB 10:00 - 13:00
LOCATIE : INDUSTRIESTRAAT 7 TE GOES

4 JAAR 
BAANGARANTIE

MELD JE NU 
AAN!www.bouwmensenzuidwest.nl

www.scalda.nl

Een baan in de bouw

Bouwen aan 
de toekomst

Een baan in de infrabouw

Jouw weg naar
de toekomst

Een baan in de timmerindustrie

Sla je slag naar 
de toekomst

DE BOUW 
ZOEKT JOU...
EN JIJ DE BOUW!

Een baan als stukadoor

Dat ziet er 
goed strak uit

Samen
sterker 
bouwen

Een baan als schilder

Kleurrijk naar 
het resultaat

 
 

svrz 
zkt. 
m/v 
www.svrz. nl /zlct 

Tot 32 uur p.w.
Dichtbij huis,
door heel 
Zeeland. 

Vanaf 18 jr. (leerling) Verzorgenden IG

Verantwoordelijke en zorgzame types.

Voor een vaste baan of een 

bijbaan naast je studie.

www.werkenbi jemerg is .n l

#stagiairesgezocht

Meer dan alleen 
koffie halen!?

#stagiairesgezocht

Samen werken aan een goede geestelijke 

gezondheid van alle mensen in Zeeland



Terneuzen, Vlietstraat
Vlietstraat 11a | 4535 HA Terneuzen
T 0115 - 64 16 00

College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

College voor Maintenance en Procestechniek

College voor Techniek en Design

College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

College voor Welzijn

College voor Educatie

College voor Vavo

College voor Dienstverlening

Middelburg, Ravensteijnweg
Ravensteijnweg 1 | 4337 PG Middelburg
T 0118 - 55 89 00

College voor Educatie

College voor Vavo

Middelburg, Podium
Podium 15 | 4337 WV Middelburg
T 0118 - 55 83 00

College voor Uniformberoepen

College voor Brood en Banket

College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

College voor Toerisme

College voor Hotelmanagement en Gastronomie

College voor Dienstverlening

Goes, Bessestraat
Bessestraat 4 | 4462 CM Goes
T 0113 - 55 80 00

College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

College voor Welzijn

College voor Toerisme 

College voor Dienstverlening

Goes, Zwembadweg
Zwembadweg 1 | 4463 AB Goes
T 0113 - 55 86 00

CIOS Goes

MBO DANS GOES

Goes, Industriestraat (Bouwmensen Zuid-West)
Industriestraat 7 | 4462 EZ Goes
T 0118 - 55 88 00

College voor Techniek en Design

Goes, Industriestraat (Techniekhuis)
Industriestraat 10 | 4462 EZ Goes
T 0118 - 55 88 00

College voor Techniek en Design

Vlissingen, Boulevard Bankert
Boulevard Bankert 130 | 4382 AC Vlissingen
T 0118 - 55 87 00

Maritiem en Logistiek College De Ruyter

Vlissingen, Edisonweg
Edisonweg 4a | 4382 NW Vlissingen
T 0118 - 55 88 00

College voor Techniek en Design

College voor Maintenance en Procestechniek

College voor Uniformberoepen
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Circa 185 vaste medewerkers zetten zich dagelijks in om 
optimale kwaliteit te bieden op het gebied van ontwerp, 
engineering, installatietechniek, onderhoud en revisie 
voor met name (semi-)overheden, industrie en offshore 
installaties.  
  
Grote en middelgrote elektro-projecten in goede banen 
leiden. Dát is onze specialiteit. Al onze projecten worden 
uiterst gestructureerd opgeleverd. Dat houdt het over-
zichtelijk, maakt onderhoud eenvoudig en niet te   
vergeten; het oogt gewoon beter. 
 
Eén van de vele voorbeelden van de service die wij aan 
onze klanten bieden. Servicegerichtheid is namelijk van 
hoog tot laag doorgevoerd in onze organisatie.  
24 uur per dag. Want, zo vinden wij, voor service is het 
nooit te laat! 
 
Meer weten over onze servicegerichte totaalaanpak? 
 
Bel: 0113-612840  
  
www.istimewa-elektro.nl   
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Laat je talenten groeien 
bij Yara!

Interesse in een leuke technische job? 
Kijk voor onze actuele  vacatures op www.yara.com

Contact
Yara Sluiskil B.V. 
Industrieweg 10
NL - 4541 HJ Sluiskil 
Telefoon: +31(0)115-474444 

www.yara.nl

Op zoek naar een goede, 
leerzame en leuke stage?
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met 
6100 woningen in bezit en beheer, verspreid over 40 kernen in 
Zeeuws-Vlaanderen.

Wij zijn een erkend stagebedrijf 
en bieden stageplaatsen op 

MBO niveau-4. Heb je interesse? 
Kijk dan op onze website of op 

scholen.stagemarkt.nl.

Publieksbalies:
Markt 1, AXEL

Nieuwstraat 22, OOSTBURG

Scalda locaties

Middelburg GoesVlissingen

Terneuzen

Dit magazine is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Aan het document kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
Peildatum gebruikte data: november 2017. Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op scalda.nl



DE ZORG IS 
EEN MOOI EN 
BIJZONDER VAK!

werkenbijzorgstroom.nl

“Ik krijg dagelijks 
kansen om mij te 
ontwikkelen op 
de werkvloer.”

Massaro, Verzorgende 3IG  
Team Bloemenbuurt

Esmee, Alicia, Anne-Marie, Renee en Naomi nemen elke dag hun glimlach mee naar ZorgSaam    

Zorg voor dié glimlach!

Bij cliënten in de thuiszorg, bij bewoners in de ouderenzorg, bij patiënten in

het ziekenhuis, bij je collega’s én bij jezelf. Daar doen we het voor, samen! 

Wij kunnen jouw glimlach gebruiken!

Volg jij een zorgopleiding? Kom dan bij ons werken in het weekend, in de

vakantie of doordeweeks. Je doet ervaring op én het verdient lekker.  

Diploma op zak? Dan kan jij bij ZorgSaam snel aan de slag, vaak krijg je direct een vast contract.

Meer weten? Kijk op

www.zorgvoordieglimlach.nl 

of stuur een WhatsApp-

bericht naar Ingeborg op 

tel: 06-12659366.

in de thuiszorg

in het ziekenhuis

in de ouderenzorg


