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College voor
Dienstverlening

‘Ik hou ervan
om tussen de
mensen te zijn’

Dienstverlening

College voor
Brood en Banket

Bij Scalda College voor Dienstverlening
- ROBIN DE WITTE word je opgeleid tot een dienstverlener die
breed inzetbaar is. Je leert hoe je de vrije tijd
of het werk van een ander zo optimaal mogelijk
kunt laten verlopen. Om dat goed te kunnen doen,
is het belangrijk dat je graag met mensen omgaat.
Zoals Robin de Witte bijvoorbeeld. “Ik hou ervan om
tussen de mensen te zijn. Als je daar je werk van kunt
maken, is dat super.”

- LYNDA TIMMER -

“Ik vond bakken altijd al leuk. Daarom heb ik gekozen voor de
opleiding Zelfstandig Werkend Banketbakker. Zo maak ik van mijn
hobby, mijn beroep”, vertelt Lynda Timmer enthousiast. Zij zit momenteel
in het derde en laatste jaar van haar opleiding.

Iedereen begint bij Scalda College voor Dienstverlening met het profiel Medewerker Facilitaire
Dienstverlening . Hoewel Robin nog in zijn eerste jaar zit, kijkt hij wel al verder. “In mijn
tweede jaar moet ik een tweede uitstroomprofiel kiezen, namelijk Helpende Zorg en Welzijn of
Medewerker Sport en Recreatie. Omdat ik graag fitness, ga ik voor de laatste richting. Daarmee
kun je bijvoorbeeld bij een recreatiebedrijf werken. Ik vermaak graag mensen en vind het een
uitdaging om ze in beweging te krijgen.”

De studenten van Scalda College voor Brood en Banket zijn echte
ambachtsmensen én vroege vogels, want ondanks alle moderne apparatuur
hoort dat nog steeds bij het bakkersvak. Lynda specialiseert zich in het maken
van overheerlijk banket. “Ik vind het ontzettend leuk om met chocolade te werken.
Allemaal verschillende smaken combineren bijvoorbeeld. Als het om gebak gaat, ga ik
graag de uitdaging van een bruidstaart aan. Het leuke is dat de docenten je echt helpen
om jezelf te verbeteren. Soms proeven we in de klas wat we gemaakt hebben en vaak gaat
er ook nog wat mee naar huis.”

College voor
Toerisme

College voor
Hotelmanagement en Gastronomie

Twee uitstroomproﬁelen

Natuurlijk, vakantie is heerlijk! Maar weet je
dat het ook heel leuk is om voor anderen een
mooie vakantie, een leuk animatieprogramma
of een goed georganiseerde zakenreis te
regelen? En dat het ﬁjn is om gasten te
verwelkomen op hun camping, vakantiepark
of hotel? In alle omstandigheden, bij alle
werkzaamheden ben jij het visitekaartje.
Bij Scalda College voor Toerisme kun je
leren hoe je dat allemaal doet. Samen met
toonaangevende bedrijven van Zeeland tot over
heel de wereld word je daar opgeleid tot een
ware toerisme professional.
Kies je voor een opleiding binnen Scalda College voor
Toerisme, dan ga je direct aan de slag met de toeristische
omgeving, eerst in Zeeland, later spreid je je vleugels uit.

Tijdens je opleiding ontwikkel je je tot een echte wereldburger.
Je spreekt je talen en kijkt niet op van andere gewoontes
en gebruiken. Zoek je na je opleiding een baan? Dan kan
dat, als je kiest voor het profiel Travel, bij een reisbureau,
touroperator, verkeersbureau, evenementen- of
congresbureau, VVV of als standplaatshostess/
reisleider. Kies je voor het profiel Leisure, dan
ga je werken als allround animatie- en
informatiemedewerker bij campings,
vakantieparken of hotels. Scalda leidt je
op tot ambassadeur van het Zeeuwse
toerisme, maar daarnaast ligt de
hele wereld aan je voeten! Ben je
gastvrij, flexibel, representatief,
oplossingsgericht en vind
je het leuk om reizen of
animatieprogramma’s
te organiseren? Hou
dan je ‘instapkaart’
gereed en ontdek de
dynamische wereld
van het gastvrije
toerisme.
Toerisme
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Brood en
Banket

Bloem, gist en water; ingrediënten
voor lekker en heerlijk geurend
brood. En voeg je nog wat extra’s toe
dan creëer je koek, gebak, taart, zoete en
hartige broodjes in alle variaties. Bakken
vergt een behoorlijke dosis creativiteit.
En vooral veel discipline en passie voor het
vak.

Als dienstverlener kun je met allerlei mensen in contact komen; ouderen en
kinderen bijvoorbeeld maar ook toeristen of collega’s. Je kunt gaan werken bij een
recreatiebedrijf, groot kantoor, zorginstelling, kinderdagverblijf of basisschool.
Heel gevarieerd dus, en dat maakt volgens Robin de opleiding zo leuk. “We hebben
heel uiteenlopende vakken. EHBO bijvoorbeeld maar ook Voeding, Animatie en Creativiteit. Vaak werken we in groepen bepaalde opdrachten uit. Zo moesten we laatst een
kennismakingsspel bedenken. Echt gaaf, want je zit dus niet steeds stil achter je bureau.”
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‘Ik maak graag
bruidstaarten’

Maak jij het mensen graag naar de zin en steek
je graag de handen uit de mouwen?
Dan ben je uitstekend op je plaats in de horeca.
Daar is altijd iets te beleven.
Jij zorgt ervoor dat het de gasten aan niets
ontbreekt, bijvoorbeeld als gastheer of
gastvrouw in een restaurant, aan de receptie
van een hotel of als kok in een professionele
keuken.
Bij Scalda College voor Hotelmanagement en Gastronomie
draait alles om gastvrijheid. In het schoolrestaurant ‘PUUR à la
Carte’ werk je nauw samen met studenten uit andere leerjaren.
Zo ontdek je wat teamwork is en leer je de kneepjes van het
vak, zowel in het restaurant als in de keuken. Naast praktijk
krijg je tal van theorievakken. Ook deze vakken zijn gericht op
je toekomstige functie. Veel docenten hebben ruime ervaring

in de horeca. Ze zijn daardoor optimaal in
staat om jou iets te leren over dit mooie
vak. Vanzelfsprekend werken we nauw
samen met het bedrijfsleven.
Tal van horecabedrijven bieden
je graag de kans om een
interessante stage te
lopen.
En ben je eenmaal
met je opleiding
klaar? Dan kun je
snel aan de slag!

Hotelmanagement en
Gastronomie

Maintenance en
Procestechniek

maakt veilig elektriciteit

‘Op school
oefenen we in een
proeffabriek’
- EVI VAN HOEVE -

Bijna 600 MW aan CO2 neutrale energie!

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

EPZ is de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland
en maakt schone, betrouwbare stroom voor ruim
1,1 miljoen gezinnen. Een uniek bedrijf in een
bijzondere omgeving. Naast de enige kerncentrale van
Nederland exploiteert EPZ zeven windmolens.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij voor de bij
Vakwerk aangesloten metaalbedrijven op zoek naar:

Meer weten? www.epz.nl

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

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

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

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk • Edisonweg 4a, 4382 NW Vlissingen

College voor
Maintenance en
Procestechniek

Kijk eens goed om je heen.
Alle producten die we gebruiken, bijvoorbeeld om te wonen,
eten, reizen of communiceren, worden gemaakt in een fabriek.
Je smartphone, lunchtrommel, helm, shampoo en energiedrankje:
het zijn de eindproducten van een ingewikkeld productieproces.
Om die productieprocessen veilig en betrouwbaar te laten verlopen, zijn goed opgeleide professionals nodig. Evi van Hoeve (16) wil graag in een dergelijke productieomgeving aan de slag.
Daarom volgt zij de opleiding Procesoperator C. Zij zit in het eerste jaar. “Ik vind techniek interessant,
ook op de middelbare school al. Toch heb ik eerst goed rondgekeken alvorens een studie te kiezen. In
de procestechniek zijn veel banen. Dat was voor mij een belangrijke reden om uiteindelijk hiervoor te
kiezen. Zeker meisjes maken een goede kans op een baan. We hebben toch weer een andere kijk op
processen dan mannelijke collega’s.”

Verschillende carrières
Op het College voor Maintenance en Procestechniek leert Evi hoe ze processen moet aansturen en
bewaken. Andere studenten leren juist hoe ze de installaties moeten onderhouden. Afgestudeerde
studenten kunnen uiteindelijk aan de slag gaan in de (proces-) industrie, maar bijvoorbeeld ook in
de voedingsmiddelenindustrie en bij energiebedrijven en ziekenhuizen. “Ik ambieer een baan in de
procesindustrie. In Zeeland zijn daarvoor volop mogelijkheden. Op school oefenen we het werk in een
proeffabriek. Hier werken we in groepjes aan bepaalde projecten. Zo leer je om in teamverband te
werken. Het mooie van de proeffabriek is dat deze voor een groot deel van glas is. Op die manier kun
je duidelijk zien hoe de verschillende processen verlopen. Dat is echt heel boeiend.”
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Techniek en
Design

‘Geen dag
is hetzelfde’
- KEES HAMEETEMAN -

CIOS Goes Breda
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 Breda 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.

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
CIOSGOESBREDA.NL

Wesley den Hollander is blij met zijn keuze voor CIOS Goes Breda. “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 ook getraind om out of the box te denken. Hierdoor kun je in de toekomst op de
werkvloer toch net dat beetje extra bieden!”
MET JE CIOS-DIPLOMA KOM JE VER!
Na het CIOS kun je aan de slag bij sportverenigingen, revalidatiecentra, fitnesscentra,
zwembaden of, met de richting SCUB, bijvoorbeeld bij politie of defensie. Maar ook een
carrière als lifestyle-adviseur, personal trainer of sportbegeleider in het sociaal cultureel
werk ligt binnen handbereik. Bij commerciële sport(evenementen)organisaties en bij
recreatiecentra of reisorganisaties zijn ze ook blij met jouw inbreng.
WIL JE NOG VERDER LEREN?
Dan kun je met je CIOS-diploma niveau 4 rechtstreeks naar het hbo.
Leerjaren 1 en 2 kun je zowel in Goes als in Breda volgen. Leerjaren 3 en 4 alleen in Goes.

OPEN DAGEN 2017
Goes, Zwembadweg 1
vrijdag 20 januari van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur
Breda, Terheijdenseweg 414
vrijdag 27 januari van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag 28 januari van 09.30 tot 13.00 uur

College voor
Techniek en Design
MBO DANS GOES BREDA
‘De focus ligt op dansen’

“Ik word heel blij van dansen. Bovendien kun je je gevoel erin
kwijt. Het is voor mij dan ook een heerlijke uitlaatklep.” Het kon
bijna niet anders dan dat Xanne Ploeg (18) voor de opleiding
MBO DANS GOED BREDA zou kiezen. Van jongs af aan danst ze,
en vanaf haar vierde volgt ze al danslessen. “Toen ik hoorde dat
ik van mijn hobby mijn beroep kon maken, was de keuze snel
gemaakt.”

Voor Kees Hameeteman (16) was het maken een
studiekeuze heel vanzelfsprekend. Van jongs af aan doet hij
al klusjes in en om het huis en vanaf zijn 13e werkt hij al bij
een installatie- en constructiebedrijf in Goedereede.
“Vooral de servicekant vind ik echt heel leuk. Je bent lekker met
je handen bezig en geen dag is hetzelfde.”
Kees koos voor de BBL-opleiding Installatietechniek. Dat betekent dat hij alles leert over
verwarming, elektriciteit en waterleiding. Maar het College voor Techniek en Design biedt
natuurlijk veel meer praktijkgerichte opleidingen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor uitdagend en
stoer werk in de bouw- en infratechniek of metaal en werktuigbouw. Of misschien sleutel je graag aan
auto’s? Dan is motorvoertuigentechniek echt iets voor jou! En ben je liever wat creatiever bezig, ook
dan is er volop keuze, bijvoorbeeld in de ICT.

Duurzaam
Wat Kees betreft zit hij volledig op zijn plaats. De combinatie van vier dagen werken en één dag
leren bevalt hem uitstekend. “De praktijkopdrachten van school sluiten goed aan op het werk. Ik leer
veel, terwijl ik toch al veel ervaring heb. Nog voordat ik aan de opleiding begon, werd het bedrijf
waar ik werk volledig verbouwd. Ik heb al het installatiewerk in het kantoor verzorgd, zoals een cvinstallatie geplaatst, het sanitair en de warmtepomp. Dat laatste spreekt me aan. Het is een duurzame,
energiezuinige oplossing. Daar wil ik graag veel over leren.”

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
MBODANSGOESBREDA.NL

OPEN DAGEN 2017
Goes, Zwembadweg 1
vrijdag 20 januari van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur
Breda, Terheijdenseweg 414
vrijdag 27 januari van 17.00 tot 20.00 uur

MBO DANS GOES BREDA is dé dansopleiding voor Zuidwest-Nederland. Hier komen jongens en meiden zoals Xanne samen om
hun danskwaliteiten verder te ontwikkelen. Natuurlijk heb je
danstalent nodig, maar ook discipline en doorzettingsvermogen.
“De focus ligt op dansen, maar je hebt ook behoorlijk wat theorievakken zoals dansdidactiek, omgangskunde en trainingskunde.
En we krijgen Nederlands, Engels en rekenen. Je hebt verschillende afstudeermogelijkheden zoals klassiek, modern, jazz of
hiphop. Een combinatie daarvan is ook mogelijk. Gelukkig maar,
want dat is nu net wat ik het leukste vind.”
Uitvoerend danser
Kies je voor MBO DANS GOES BREDA, dan kies je ervoor om bezig
te zijn met alles wat met dans te maken heeft. Je kunt daarna aan
de slag als uitvoerend danser, dansdocent of dansondernemer.
Xanne heeft inmiddels volop ervaring met lesgeven, zowel aan
kinderen en pubers als aan volwassenen. “De school verwacht dat
je gemiddeld drie uur per week lesgeeft bij een stagebedrijf. Ik
draai inmiddels veel meer uren bij dansscholen in Gilze en Breda.
Hoewel ik ambieer om verder te gaan met een hbo-opleiding
Dans en graag als uitvoerend danser aan de slag ga, zou ik het
lesgeven niet willen missen.”

zaterdag 28 januari van 09.30 tot 13.00 uur
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BIJ VOLDOENDE AANMELDINGEN START ER VANAF
SCHOOLJAAR 2017-2018 EEN DANSKLAS IN BREDA

Stage lopen?

Kijk voor mee
r

info op

wvozorg.nl

Stage lopen in het
ziekenhuis?

Wat je verder nog over het mbo moet weten
Het mbo kent vier niveaus:
Niveau 2: Basisberoepsopleiding

Kijk op www.adrz.nl

Niveau 4: Middenkaderopleiding/
Specialistenopleiding

Niveau 1: Entreeopleiding
Niveau 3: Vakopleiding

Het mbo kent twee leerwegen:

Eropuit blijven gaan

School en stage op de Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Je zit op school en volgt praktijkstages als onderdeel van je opleiding.
Wanneer je beperkt wordt
door ziekte of ouderdom is
het juist belangrijk om zoveel
mogelijk verbonden te blijven
met mensen die je dierbaar
zijn en de wereld om je heen.
Dat is waar onze zorg voor staat.

Meer weten?
Kijk op Kijk op www.stagemarkt.nl

Werken en leren op de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Je werkt als leerling-werknemer in een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school.
Er zijn tal van erkende leerbedrijven. Natuurlijk solliciteer je hier zelf naar een passende leerbaan.

Kwaliﬁcatiedossier
In het kwalificatiedossier staat wat jij aan het einde van je opleiding moet kennen en
kunnen en aan welke eisen je moet voldoen. Iedereen die in Nederland een
vergelijkbare opleiding volgt, moet aan hetzelfde kwalificatiedossier voldoen.

www.wvozorg.nl

Meer weten?
www.kwalificatiesmbo.nl

Crebo-nummer
Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Voldoet een opleiding aan alle eisen van het kwalificatiedossier,
dan krijgt de opleiding een crebo-nummer. Een opleiding met een crebo-nummer is dus een landelijk erkende opleiding.
Natuurlijk hebben alle opleidingen van Scalda een dergelijk crebo-nummer.

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR JOU!
AL NAGEDACHT OVER JE STAGE OF VERDERE LOOPBAAN?
Sagro biedt passende stage- en leerplekken aan in de volgende branches: Commerciële en
Zakelijke Dienstverlening, Maritiem en Logistiek en Techniek en Design.
Tevens heeft Sagro voor gediplomeerde en gemotiveerde schoolverlaters diverse functies met
opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Bekijk alle openstaande vacatures op onze website!

Belangrijke documenten
OER: Onderwijs- en Examenregeling
In de OER staat per opleiding beschreven wat de inhoud van de opleiding is, hoe we deze organiseren en welke toetsen en
examens we afnemen. In de OER vind je ook informatie over herkansingen en over de mogelijkheden om toetsen in te zien.

OOK: Onderwijsovereenkomst
In de OOK leggen we alle rechten en plichten oﬃcieel vast, zowel die van jou als die van Scalda.

Kijk voor meer informatie op

www.sagro.nl
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www.amz.nl 0113-351551

POK: Praktijkovereenkomst
De POK is het contract voor de stage of beroepspraktijkvorming van je opleiding. Het is een overeenkomst tussen jou, het
leerbedrijf en Scalda.
Scalda magazine
2016/2017
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Welzijn

Gezondheidszorg en Uiterlijke
Verzorging

‘Bijdragen aan de
ontwikkeling van
kinderen’
- SILKE VAN HEEST -

‘Je leert vaardigheden
die je in de praktijk
nodig hebt’

Silke van Heest (17)
maakte tijdens haar
maatschappelijke
stage op haar middelbare school kennis met de
kinderopvang. Die twintig
uur die ze toen stage liep op
een kinderdagverblijf bevielen
haar zo goed, dat ze koos voor
de opleiding Pedagogisch Werker
Kinderopvang bij Scalda College voor
Welzijn. Inmiddels zit ze in het tweede
jaar en heeft ze een goed beeld van wat
ze met haar opleiding wil gaan doen.

- LISANNE ANDRIESSE -

College voor
Gezondheidszorg
en Uiterlijke Verzorging

Silke heeft gekozen voor de versnelde niveau 3 opleiding. Dat
betekent dat het tweede jaar tevens haar laatste jaar is. Ze geniet
van haar opleiding en de kennis die ze opdoet over de ontwikkeling
van kinderen. “Mijn eerste stage deed ik op een peutergroep. Ik vond het
vooral erg leuk om individueel met kinderen te werken en ze bijvoorbeeld te
stimuleren om te kleien of te tekenen.”

Opvoedkunde

Je werkt graag met mensen en je bent communicatief en
inlevend. Dan zit je op het College voor Gezondheidszorg
en Uiterlijke Verzorging op de juiste plaats. Hier leer je hoe je
mensen kunt informeren, adviseren, verplegen en verzorgen óf er
mooier kunt laten uitzien.

De vakken Opvoedkunde en Ontwikkelingspsychologie spreken Silke erg aan.
Ze vindt het bovendien fijn dat deze vakken nauw aansluiten bij de praktijk. “Ik loop nu
drie dagen per week stage op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De theorie die we op school leren, werken we altijd eerst uit in een groepsopdracht. Daarna benut
je het in de praktijk.” Na het behalen van haar diploma, gaat Silke graag verder met niveau 4.
Ook dit kan ze versneld doen: binnen 3 jaar heeft ze dan haar niveau 3 en niveau 4 diploma.
En haar ambities reiken nog verder. “Ik wil graag Hbo-Opvoedkunde gaan doen. Ik zou het
geweldig vinden om later jongeren te ondersteunen die om wat voor reden dan ook een moeilijke
start hebben gehad.”

Lisanne Andriesse (17) zit in het tweede jaar van de opleiding Doktersassistent.
“De afwisseling tussen medische handelingen en administratieve taken spreekt me enorm aan.”
Inmiddels heeft ze haar eerste praktijkstage erop zitten. “Op school hebben we Vaardigheidstraining.
Hier leer je tal van vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt. Tijdens mijn stage in een
huisartsenpraktijk heb ik dit inderdaad kunnen toepassen. Ik vond het heel leuk en vooral erg
leerzaam.”

College voor
Welzijn
Ga je graag met andere mensen om en zit het in je om anderen te
helpen, begeleiden of ondersteunen? Dan is een praktijkgerichte
opleiding bij Scalda College voor Welzijn iets voor jou! Je leert
hoe je kinderen, maar ook volwassenen of ouderen een luisterend
oor of een helpende hand kunt bieden. Binnen het College
voor Welzijn zijn er uiteenlopende opleidingen. Als je zelf ook
leergierig bent en als je je makkelijk kunt inleven in kinderen,
past de opleiding Onderwijsassistent goed bij je. Help je graag
bij de opvang en opvoeding van kinderen in een liefdevolle en
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zorgzame omgeving? Maak dan de keuze voor Pedagogisch
medewerker. Misschien draag je graag bij aan de begeleiding en
ondersteuning van mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking of mensen die net dat extra steuntje in de rug nodig
hebben. Dan is de opleiding Maatschappelijke Zorg iets voor
jou. Zoek jij naar manieren om een bijdrage te leveren aan
de samenleving en verschillende doelgroepen te motiveren,
activeren en enthousiasmeren, dan is Sociaal-Cultureel Werker
iets voor jou.

n
scalda.nl/welzij

Wil je net als Lisanne in de medische sector aan de slag, dan kun je kiezen voor de opleiding
Doktersassistent, Tandartsassistent of Apothekersassistent. Bij al deze beroepen moet je nauwkeurig
en communicatief zijn. Werken onder tijdsdruk moet voor jou geen probleem zijn. Ook avond- en
weekenddiensten horen er bij. Dat geldt overigens ook voor een opleiding tot verzorgende of
verpleegkundige. Ben je daarnaast liever ook nog creatief, dan is wellicht de opleiding (Allround)
Kapper of (Allround) Schoonheidsspecialist meer iets voor jou.
Lisanne is enthousiast over haar studiekeuze. Haar eerste doel is nu haar diploma halen. Wellicht gaat
ze daarna aan de slag in een huisartsenpraktijk of een ziekenhuis. Maar doorstuderen is met haar
opleiding ook goed mogelijk, bijvoorbeeld richting Hbo-Verpleegkunde.

scalda.nl/zorg
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Legenda

Legenda

Wilt u weten waar welke opleiding te volgen is? Achter ied
na
V

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

‘ Volop kansen
om door te leren
bij Zorgstroom ’

Wil jij je ook verder
ontwikkelen?
Kijk voor alle vacatures op
www.zorgstroom.nl/vacatures

Maritiem en Logistiek College De Ruyter

CIOS Goes Breda - Sport en Bewegen*
Medewerker sport en recreatie

2

BOL

B, G

Sport- en bewegingsleider

3 NiveauBOL Leerweg
B, G

Leslocatie

Schipper-machinist beperkt werkgebied

2

BOL

4

V

B, G

Matroos binnenvaart

2

BBL

V

B, G

Schipper binnenvaart

3

BBL

V

Stuurman-scheepswerktuigkundige
vissersschepen SW5

3

BOL

V

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

2

BOL

V

3

2

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

4

Coördinator sport- en bewegingsagogie

3/4

3

Coördinator
buurt, onderwijs
entraining
sporten coaching3/4
4
Coördinator
sportinstructie,

BOL
BOL
BOL
BOL

BOL G
BOL

G
G

BOL G

Scheepvaart

G

* De leerjaren 1 en 2 vinden plaats op beide locaties. Leerjaren 3 en 4 alleen in Goes.

Persoonlijk contact
Nick werkt op een somatische afdeling in verpleegcentrum
Buitenrust in Middelburg. “De bewoners met wie ik dagelijks te maken heb, hebben lichamelijke problemen. Ik haal volop voldoening
uit het persoonlijke contact. Soms uiten bewoners hun dankbaarheid
in woorden, maar soms zegt een klein kneepje in je arm nog veel
meer. Het is geweldig om iets voor anderen te kunnen betekenen.”

Zorgzaam
Het werk van Nick is buitengewoon gevarieerd. “We ondersteunen
bewoners bij hun persoonlijke verzorging, maar dit is een klein onderdeel van ons werk. Bovendien stimuleren we ze zo veel mogelijk
zelf te doen. Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging en de verzorging van
katheters. Mijn grootste drijfveer is de herinnering aan mijn opa.
Toen hij in een verpleeghuis zat, werd hij buitengewoon zorgzaam
behandeld. Natuurlijk zijn de tijden veranderd, maar met persoonlijke aandacht maak je altijd het verschil.”

Breestraat 15 | 4331 TS Middelburg
T 0118 – 68 40 00 | E hrm@zorgstroom.nl

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

4

BOL

G

MBO
DANS
BREDA*
Coördinator
sportenGOES
bewegingsagogie

3/4

BOL

G

Opleiding

Niveau

Leerweg

Leslocatie

Dansleider

3

BOL

B, G

Coördinator sportinstructie, training en coaching3/4

B, G

* Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in Breda.

MBO DANS GOES BREDA*
Opleiding

College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening
Niveau
Leerweg

Opleiding

Niveau

Dansleider

24

Verkoopspecialist detailhandel

Opleiding

3

(Junior) accountmanager

4

Manager retail

4

Manager retail(Versneld)
Commerciële
Dienstverlening

Medewerker secretariaat en receptie

T

Schipper binnenvaart
Stuurman-werktuigkundige
kleine schepen

BOL

V

Stuurman kleine
schepen
3
BOL
Stuurman-scheepswerktuigkundige

V

vissersschepen
SW5
Scheepswerktuigkundige
kleine schepen

V

3

BOL

BOL
BOL

M

Leerweg
M

2

4

BOL
BOL

4
4

4

BOL

M
M

BOL

M

BOL / BBL M
BOL / BBL
BOL / BBL M

3

BOL

Junior assistent accountant

4

BOL / BBL M

Secretaresse

3

2
4
4

M

M

M

BOL

M, T

BOL

Leerweg

24

BOL

BOL M

M, T

Logistiek teamleider
Junior assistent-accountant

34

BOL

BOL M

M

Beveiliger

2

BOL

Handhaver toezicht en veiligheid

3

4

BOL

2

BOL

24

BOL

Aankomend onderofficier grondoptreden

3

BOL

Aankomend onderofficier maritiem

3

BOL

Directiesecretaresse / managementassistent 4
Financieel administratief medewerker

3

College voor Brood en Banket

M
M

BOL /MBBL M
M

BOL / BBL M
BOL

Secretaresse
Uitvoerend bakker

23

BOL /BOL
BBL /
MBBL

3

BOL / BBL M

4

BBL

BOL /Leslocatie
BBL M

Niveau

M

M

Leerweg

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

3

BOL

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

3

3

BOL

BOL

G, M
M

Logistiek

Niveau

T, V

3

BOL

T, V

4

BOL

V

4

BOL

V

4

BOL

T, V

BOL

Opleiding

Niveau

Leerweg

Leslocatie

Dienstverlening

2

BOL

G, M, T

3

BOL
BOL

College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Mediavormgever
College

4

BOL
voor Techniek4en Design

2

BBL

Eerste monteurICT
elektronische industriële
installaties en systemen

V

3

BBL

V

Medewerker ICT

Eerste monteur elektronische installaties
woningen utiliteit
Medewerker beheer

Schilder

3

BBL

4

BOL / BBL V

Netwerk- en mediabeheer2

Gezel Schilder Applicatie-

BBL

G

3
BBL
en mediaontwikkelaar

G

Bouwkunde enMediavormgever
Infratechniek
Medewerker technische dienst

2

BOL

Metselaar

2

BOL / BBL G

Elektrotechniek

Allround metselaar
Monteur
Timmerman

3
BBL
elektronische installaties
2

Vakman grond-, water- en wegenbouw

Middenkaderfunctionaris bouw

4

BOL

V

Middenkaderfunctionaris infra

4

BOL

Monteur werktuigkundige installaties

2

BBL

G

Eerste monteur woning

3

BBL

G

3

BBL

G

3

BBL

G

Eerste monteur elektronische installaties
woningen utiliteit

Middenkader bouw en infra:

Technicus engineering

Schilder

Bouwkunde en Infratechniek
Medewerker technische dienst

2

BBL

T, V

3

BBL

V

Allround metselaar
Timmerman

BOL / BBL M
BBL

Leidinggevende
bakkerij
Leidinggevende keuken
Gespecialiseerd kok

College voor
Toerisme
Manager
/ ondernemer horeca
Meewerkend horeca ondernemer

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
Zelfstandig medewerker travel & hospitality

4

4

BBL

BOL / BBL M
BBL

M
M

4

BBL

M

4

BOL

M

4 NiveauBOL Leerweg
M

3
3

BOL
BOL

M

Gespecialiseerd
pedagogisch
medewerk
3
BOL / BBL
G
kinderopvang
3
BOL

Allround Schoonheidsspecialist

4
BOL
Onderwijsassistent
G

BOL

V

G

Verzorgende-IG
3
BOL/BBL G, T
Praktijkopleider
BBL
V Maatschappelijke zorg,
(Combi-opleiding
met
uitstroom op alleen Verzorgende-IG blijft mogelijk)

BBL

Sociaal-cultureel werker

V

Mbo-Verpleegkundige

4

College
BBL voor Educatie
V
Entree
BOL

Niveau
Opleiding

/ BBL V

BOL

4

infraBOL / BBL

V

4

V

2

Technisch specialist
personenauto’s
Eerste
monteur woning 4

BOL / BBL V

3

Bedrijfsautotechnicus

2

BBL

V

3

BBL

V

BBL

V

3

BBL

V

G

Allround Kapper

M, T

Schoonheidsspecialist

G

Allround Schoonheidsspecialist

Mbo-Verpleegkundige

BBL

G
Vrijdag 20
januari
BBL

Open dag G
Scalda

College voor Educatie

van 18.00 tot 21.00 uur

Opleiding

BOL

V

Zaterdag
BOL
V 21 januari
Open dag Scalda
van 10.00 tot 13.00 uur

BOL / BBL V

2

Tandartsassistent
1
BOL

M, T

BOL / BBL G
Open
dagen en
Verzorgende-IG
BBL
G
(Combi-opleiding met Maatschappelijke
informatieavonden
2017
uitstroom op alleen
Verzorgende-IG blijft
BOL / BBL G

2

V

Monteur mobiele werktuigen

BOL / BBL G, M

G, M, T

BBL

2

bouw
BBL

LeslocatieAllround monteur mobiele werktuigen

BOL

1

M, T

Allround verspanerMiddenkaderfunctionaris
3

V

1

Doktersassistent

BOL

V

BBL

Leslocatie

1

T, V

dakbedekking
4

Leerweg

Apothekersassistent

Assistent plant of (groene) leefomgeving

BBL

Eerste monteur utiliteit

BOL/BBL G, T

College voor Gezondheidszorg en U

M, T

BBL

Eerste bedrijfsautotechnicus

G

BOL

2

werktuigkundige3 installaties
BOL / BBL

BOL / BBL G

1

3

2

BOL

2

Assistent installatie- en constructietechniek

Verspaner

Installatietechniek

4

BOL

Allround pijpenbewerker

Eerste
monteur
Technisch specialist
bedrijfsauto’s

4
BOL
G
Thuisbegeleider

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
1
Kapper

2

3

3

Niveau Leerweg
Leslocatie
Persoonlijk
begeleider
specifieke
doelgroepen
4
BOL
G

V

Assistent
BBL verkoop /Gretail

3

Middenkader bouw en infra:

BOL/BBL G, T

2

T, V

Zelfstandig werkend gastheer / -vrouw

4

4

Persoonlijk begeleider

3

PijpenbewerkerVakman

Monteur
Eerste autotechnicus

Begeleider
specifieke doelgroepen
4
BOL/BBL

Schoonheidsspecialist

Allround Kapper

4

M

M

Doktersassistent

3

V

Motorvoertuigentechniek

3

T, V

T, V

Technicus engineering
4
Middenkaderfunctionaris

Zelfstandig werkend kok

Kapper
BOL

BBL

Autotechnicus

G, T

4
BOL/BBL
Begeleider
gehandicaptenzorg
G, T

T, V

BOL

4

BBL

M

Leidinggevende bediening

V

3

Leslocatie

Zelfstandig werkend bakker

BOL
Tandartsassistent

2

BOL

BOL /BOL
BBL /
MBBL

4

Allround timmerman
Allround constructiewerker

Leerweg

22

Apothekersassistent

Constructiewerker

2 wegenbouw
BBL
grond-, water- en

BOL/BBL G, T

Maatschappelijk zorg:
(Combi-opleiding
4
BOL/BBL met
G, T Verzorgende-IG, u
op alleen
Maatschappelijke
zorg blijft mo
3
BOL/BBL

G, T

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

Allround lasser

Niveau

UitvoerendKok
bakker

V

BOL/BBL G, T

4
BBL
Maatschappelijk
zorg:
G, T

Opleiding

Metaal, Werktuigbouwkunde en Mechanisatietechniek

Leslocatie

4

Assistent dienstverlening en zorg

2

M

Opleiding
BOL

Installatietechniek
Schilderen

Gastheer / -vrouw

NiveauBOL /Leerweg
BBL

4

V

3

3

G

BOL/BBL G, T

Opleiding

Pedagogisch medewerker kinderopvang

4

2

BBL

BOL/BBL G, T

3

College voor Welzijn

Sociaal-cultureel werker

M

M

BOL

3

Operator C

gehandicaptenzorg
BOLvoor Gezondheidszorg
T, V
College
en Uiterlijke
Zorg

G

2

BOL/BBL

2

BOL / BBL G

Eerste monteur elektronische industriële
BBL
G
en systemen 3

BOL / BBL T

Technicus
service
en
Niveau Leerweg
Leslocatie

Praktijkopleider

3

M

4

V

Thuisbegeleider

G

Allround timmerman
installaties

T

T
Technicus service
en onderhoud
elektrotechniek en instrumentatie

Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen
BOL
V

4

Opleiding

College voor Brood en Banket

V

ICT

T

Eerste monteur service en onderhoud
elektrotechniek en instrumentatie

NiveauOnderwijsassistent
Leerweg Leslocatie

Monteur elektronische installaties

BOL

Service- en onderhoudstechniek:

V

BBL

V

ElektrotechniekOpleiding

Schilderen

3

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
kinderopvang

Basislasser

BOL

2

Applicatie- en mediaontwikkelaar

BOL

Maintenance
4

BBL
V
Persoonlijk
begeleider
gehandicaptenzorg

2

2

3/4

Aankomend onderofficier maritiem

BOL

V

M

3

2

V

M

College
voor Dienstverlening
Aankomend
medewerker
maritiem

2

Chauffeur wegvevoer

Leslocatie

Eerste monteur service en
onderhoud
4
BOL /werktuigbouw
BBL T

Maatschappelijk zorg:

BBL

BOL M

V

3

BOL
V
Begeleider
gehandicaptenzorg

Leslocatie

BBL

BOL G, M
G

Leerweg

2

BOL

V

Opleiding

Begeleider specifieke doelgroepen

3

BOL

BOL

4

Eerste monteurMetselaar
mechatronica

43

BOL
Procestechniek

BOL

Leerweg

onderhoud werktuigbouw
Maatschappelijk zorg:
(Combi-opleiding
met
BOL
V Verzorgende-IG, uitstroom
op alleen Maatschappelijke zorg blijft mogelijk)
Procestechniek

4

Monteur mechatronica

42

2

2

Technicus service en
BOL
V
onderhoud
werktuigbouw

M

Leidinggevende leisure & hospitality

Opleiding

V

Leslocatie

& hospitality
HandhaverLeidinggevende
toezicht en travel
veiligheid

Opleiding

BOL

Eerste monteur dakbedekking

Leerweg
BOL LeslocatieM

Aankomend onderofficier grondoptreden

4

Stuurman alle schepen

Eerste monteurGezel
utiliteit Schilder

Niveau
2

Vacansoleil Leisure Academy

Manager transport en logistiek

M

Leerweg

Aankomend medewerker grondoptreden

V

M

Niveau

College voor Toerisme

M

M

Junior assistent
accountant
Opleiding

Beveiliger

4

BOL

Leslocatie

M, T

Niveau

Medewerker
marketing
en communicatie
Logistiek
medewerker

Technicus service
V en onderhoud
BOL
elektrotechniek
en instrumentatie

Opleiding

V

BOL

ICT Beheerder

BOL

BOL / BBL M

3

V

4

BBL

4

Technicus engineering

M

3

Eerste monteur service en onderhoud
BBL
elektrotechniek V
en instrumentatie

BOL

Logistiek medewerker
Maritiem

4
transport en logistiek

M

3

Eerste monteur service en
BBL
onderhoud
werktuigbouw
V

Operator
BOL C

Netwerk- en mediabeheer
Manager

M

2

College
BOLvoor Welzijn
V

BOL / BBL M
M, T
BOL M, T

4

3

Service- en onderhoudstechniek:

3

2
officier alle schepen

Niveau

2

3

Manager havenlogistiek

V

College voor Maintenance en Proce

Maintenance

Stuurman kleine schepen

BOL

Chemisch-fysisch analist

Leslocatie

Scheepswerktuigkundige 2kleine BBL
schepenV
Chauffeur wegvevoer

BOL

BOL

Logistiek teamleider

V

havenlogistiek

4

Opleiding
Logistiek medewerker

BOL

ICT Beheerder Manager

4

Opleiding

4

BOL / BBL M, T

BOL

Junior assistent-accountant

College voor
Uniformberoepen
Leidinggevende
bakkerij

Scheepswerktuigkundige alle schepen

Leerweg

Opleiding

3

Logistiek medewerker

Medewerker marketing en communicatie
Commercieel
medewerker

Zelfstandig werkend bakker

V

4

Laboratoriumtechniek

College voor Maintenance en Procestechniek

Niveau

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

Medewerker ICT

BOL / BBL M

T

Aankomend medewerker maritiem
Bedrijfsadministrateur

BOL

Leslocatie
ICT

BOL M, T

Flex opleidingen:
Aankomend medewerker grondoptreden

4

Opleiding

BOL

Juridisch-administratief dienstverlener

Stuurman alle schepen

College voor Techniek en Design

43

Opleiding

2016/2017

Matroos binnenvaart

Scheepswerktuigkundige alle schepen

Bedrijfsadministrateur
Verkoopspecialist
detailhandel

Bedrijfsadministrateur

12

Schipper-machinist beperkt werkgebied

Medewerker beheer ICT
2

College voor Uniformberoepen

Scalda magazine

B, G

4

Medewerker secretariaat en receptie

Meer info?
www.arduin.nl

B, G

Eerste Verkoper
detailhandel
Directiesecretaresse / Managementassistent

Directiesecretaresse / Managementassistent

Allévo staat naast jou

BOL

Niveau

Directiesecretaresse / managementassistent 4

Arduin is een erkend leerbedrijf. Ontwikkeling, leren en
mensen in hun kracht zetten
staan bij ons hoog in het
vaandel. Het is bovendien
belangrijk om toekomstig
personeel goed op te leiden.

Scheepvaart

Logistiek

BOL /BOL
BBL M, T
BOL

4

Zakelijke Dienstverlening

Verkoper detailhandel

Zakelijke Dienstverlening
Financieel administratief medewerker

Stichting Arduin is er voor mensen met
een verstandelijke beperking. Arduin
staat midden in de samenleving. Die
samenleving zijn wij allemaal. Het maakt
niet uit wie je bent. Iedereen geeft op
een eigen unieke manier kleur aan deze
samenleving. Arduin stimuleert haar clienten in het ontplooien van hun mogelijkheden en talenten. Zo gewoon mogelijk
en met bijzondere ondersteuning als het
moet: Bijzonder gewoon dus.

Opleiding

Leslocatie

Commercieel
medewerker en Zakelijke Dienstverlening
3
BOL
M
College voor
Commerciële

Manager retail(Versneld)

Kijk op allevo.nl
Bel 0113 24 91 70
Mail peno@allevo.nl

Leslocatie

Eersteaanmeldingen
Verkoper detailhandel
* Bij voldoende
start de opleiding in3Breda. BOL / BBL M

Bedrijfsadministrateur

En ben jij flexibel en ondernemend?
Dan is een stageplaats bij Arduin misschien iets voor jou!
Je kunt ons mailen naar leren@arduin.nl

Leerweg

3

Commerciële Dienstverlening

Danscoördinator
Verkoper detailhandel

(Junior) accountmanager
Juridisch-administratief dienstverlener

Zoek jij een leuke en
inspirerende stageplek?

G

Maritiem en Logistiek College De Ruyter

Maritiem officier
alle schepen
4 zeevisvaart
BOL
V
Stuurman-werktuigkundige
SW6
* De leerjaren
1 en 2 vinden plaats op beide locaties.
Leerjaren
3 en 4 alleen in Goes.
Danscoördinator
4
BOL

Manager retail
Flex opleidingen:

Werken
en leren bij
Allévo?

BOL

Chemisch-fysisch analist

Leslocatie

Leslocatie

Sport- en bewegingsleider

Nick van de Velden (26) is geen uitzondering. Ook veel van zijn collega’s pakken de kans om zich verder te ontwikkelen.
“Je bent nooit uitgeleerd. De opleiding Verpleegkunde biedt verdieping. Hierdoor kan ik straks zelfstandiger werken en met meer
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie
en wondverzorging.”

Leerweg

Leerweg

Coördinator buurt, onderwijs en sport
Medewerker
sport en recreatie

“Binnen Zorgstroom krijg ik alle kansen om me te ontwikkelen. Van Verzorgende-IG werd ik eerst
verantwoordelijk verzorgende (EVV) en nu volg ik de opleiding Verpleegkunde. Ik krijg volop gelegenheid om
werken en leren te combineren.”

Laboratoriumtechniek

Niveau

Niveau

CIOS Goes Breda - Sport en Bewegen*
Opleiding

Opleiding

Opleiding

BBL

G

Entree
Assistent dienstverlening en zorg

Assistent bouwen, wonen en onderhoud
Assistent verkoop / retail

Donderdag
BBL
G 23 maart
Assistent horeca, voeding of voedingsind
Informatieavond
Donderdag
BBL
G 1 juni

3

van
20.00 uur
BBL 17.00 tot
G

3

Assistent installatieScalda en constructietechn

Assistent plant of (groene) leefomgeving

Metaal, Werktuigbouwkunde en Mechanisatietechniek

G, M
M

Leidinggevende leisure & hospitality

4

BOL

G, M

Leidinggevende travel & hospitality

4

BOL

M

Kijk voor de actuele opleidingsinformatie op: scalda.nl

Monteur mechatronica

2

BBL

V

Eerste monteur mechatronica

3

BBL

V

Basislasser

2

BBL

T, V

Allround lasser

3

BBL

V

Open dagen
13
2016/2017
informatieav

Scalda magazine

Uniformberoepen

STAD?
Wat is dat?
Bij de Studenten Adviesdienst (STAD) vind je achter één loket alles wat je nodig hebt om zaken
rondom je opleiding te regelen. Van het moment van aanmelding tot en met het moment van
afstuderen staat de Studenten Adviesdienst voor jou klaar.

Goes
Vlissingen
Middelburg
Terneuzen

0113 55 80 00
0118 55 88 00
0118 55 83 00
0115 64 16 00

‘ Met deze opleiding
kan ik ook bij
andere werkgevers
aan de slag’

STAD bestaat uit diverse onderdelen. Eén van de onderdelen van STAD is de Unit Begeleiding
& Advies (UBA). Hier kun je terecht voor advies over een juiste studiekeuze en hulp bij persoonlijke
vragen of met problemen op leergebied. Dit alles om jouw opleiding bij Scalda tot een succes
te maken.
Voor een afspraak met UBA kan je terecht bij de servicebalie op de leslocaties.
Daarnaast kun je natuurlijk ook de centrale telefoonnummers van de locaties gebruiken.

- STEFANO BEILO -

College voor
voor Uniformberoepen

STAD werkt snel, zorgvuldig en persoonlijk,
met oog voor jouw wensen en vragen.
BEAU
Digitale Studenten Service voor je persoonlijke vragen.
Worstel je met een persoonlijke vraag en durf je deze niet te stellen aan je mentor of zelfs niet aan je
ouders of een goede vriend of vriendin? Via de digitale studenten service BEAU kan je anoniem een
persoonlijke vraag stellen, waar en wanneer je maar wilt.

College voor
Jouw
vraag komt terecht bij een medewerker van de Unit Begeleiding & Advies (UBA).
Welzijn
Deze beantwoordt jouw vraag, ook digitaal, zo snel mogelijk.
Je hoeft dus niet op gesprek als je dat niet wilt.
Je vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Ga naar
scalda.nl/beau

Houd je van sport en vind je structuur en discipline prettig?
Dan voel je je zeker thuis bij Scalda College voor Uniformberoepen.
Hier werk je niet alleen aan een ijzersterke conditie, maar ook aan een
mentaliteit waarmee je verder komt. Je leert om kalm te blijven,
ook als de spanning hoog oploopt.
Stefano Beilo (18) volgt de opleiding Veiligheid en Vakmanschap Logistiek Teamleider. “Werken bij
Defensie lijkt me geweldig, maar met deze opleiding kan ik ook bij andere werkgevers aan de slag.”
Stefano zit in het tweede jaar en is ronduit enthousiast. “Het eerste jaar was vooral gericht op het leren
van de basis militaire vaardigheden. Daar kwam vervolgens logistiek bij en nu in het tweede jaar ook
het leidinggeven. We lopen voor al deze disciplines stage. Ik doe mijn logistieke stage op de vliegbasis
Gilze-Rijen. Dat is geweldig, om de zoveel minuten stijgt of landt er wel een helikopter.” Zodra Stefano
zijn opleiding heeft afgerond, wil hij bij Defensie aan de slag als logistiek teamleider.
Scalda College voor Uniformberoepen biedt verschillende studierichtingen. Naast defensie kun je ook
kiezen voor handhaving of beveiliging.
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Maritiem en
Logistiek College
De Ruyter

‘ De Cariben
staan hoog op mijn
verlanglijstje’

Zorggroep Ter Weel onderneemt
De zorg maakt een grote verandering door. Ouderen blijven langer
thuis wonen en hebben behoefte aan meer zelfzorg en eigen regie.
Bij Zorggroep Ter Weel blijven we ontwikkelen en verbeteren en
staan onze cliënten - of ze nou verblijven in een van onze woonzorgcentra of zelfstandig wonen - altijd centraal.

tijdens de vakanties.

Goes - Hansweert - Kruiningen - Krabbendijke - Rilland - Yerseke

www.terweel.nl

Stage
Emergis
leidt
je op!
bij Emergis!
Wil je werken in de geestelijke gezondheidszorg? Hulp en
ondersteuning bieden aan mensen die niet (volledig) zelfstandig
kunnen functioneren? Samen met leuke, professionele collega’s?

Kom dan stage lopen bij Emergis!
Meer weten over jouw mogelijkheden bij Emergis?
Meer weten over de verschillende opleidingen en wat je ervoor
in huis moet hebben? Kijk dan op www.werkenbijemergis.nl.

www.emergis.nl
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Maritiem en Logistiek
College De Ruyter

“Mijn hobby is zeilen. Na een dagje zeilen, raakte
ik vaak in gesprek met andere zeilers. Daaronder
zaten steevast ook enkele loodsen of kapiteins.
De verhalen die zij vertelden, vond ik geweldig.
Ze spraken over exotische bestemmingen, maar ook over
het teamwork op een schip. Zodoende ging de scheepvaart
voor me leven en was de keuze
na de mavo snel gemaakt.”
Jarne Hacquaert (18) volgt de opleiding stuurman alle schepen op het Maritiem en Logistiek
College De Ruyter in Vlissingen. Voor iedereen die de wereldzeeën ambieert, is dit de mooiste
locatie om lessen te volgen. De schepen varen zo dichtbij, dat het lijkt of je zo aan boord kunt
stappen. Inmiddels zit Jarne in zijn tweede jaar. Als hij dit jaar goed afrondt, volgt de eerste
stageperiode van een half jaar.

Navigatie en cargo
“De vakken op school zijn heel specifiek. Met navigatie bijvoorbeeld leer je
vaarroutes te plannen en bij de lessen cargo gaat het over het goed vastzetten van
de verschillende ladingtypen aan boord van schepen. Erg leuk allemaal. Zelf vind ik
de les stabiliteit ook interessant, maar dat is veel rekenen en spreekt niet iedereen
aan. Natuurlijk hebben we ook de reguliere lessen zoals Nederlands en Engels. Bij
dat laatste vak gaan we ook in op de verschillende culturen en de manier waarop je
mensen uit andere landen het beste kunt benaderen.”

februari 2017
Open dag zaterdag 4
.30 tot 15.00 uur aan
Je bent welkom van 10
0 in Vlissingen.
de Boulevard Bankert 13
n met
Onze open dag valt same
artdag.
onze jaarlijkse Scheepva

Aan boord

Volg ons op Twitter
twitter.com/Emergis_ggz
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- JARNE HACQUAERT -

De negen woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel in Goes en
Reimers waal zijn gastvrije ontmoetingscentra. De deuren staan
open voor wijk- en dorpsbewoners. Maar ook voor medewerkers
die zelf initiatief nemen, kennis willen delen en willen leren van
ervaringen. Ben jij die medewerker 2.0?
Wij hebben verschillende stage-, opleidings- en werkmogelijkheden voor ondernemende verzorgenden!

Natuurlijk heeft Jarne zin in zijn stage. Dan begint het échte werk. “Het is de bedoeling dat je echt je
verantwoordelijkheid pakt en leiderschap toont aan boord van het schip. Dat is een uitdaging!
Eenmaal klaar met deze opleiding, wil ik de zee op. De Cariben staan hoog op mijn verlanglijstje;
dat is het mooiste gebied om te varen.”
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College voor
Vavo

Commerciële
en Zakelijke
Dienstverlening

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!

‘ Je wordt opgeleid
tot een stevige
professional ‘

De sfeer op het College voor Vavo is gedreven en serieus. Dat vindt ook Femke Vegt (18).
Door omstandigheden heeft zij nog geen havodiploma op zak, terwijl ze dat papiertje wel
nodig heeft om haar ambities te verwezenlijken. “Ik wil heel graag de School voor
Journalistiek doen. Dat is een hbo-opleiding. Daarom wil ik op het vavo alsnog mijn
havodiploma halen.”

- ALAN BLOK -

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.”

Havo-piste
De havo-piste geeft toegang tot het Vlaams hoger onderwijs van de AUGent.
Het is zowel voor Nederland als voor België een uniek eenjarig traject waarbij
studenten met een havodiploma, of die dit bijna hebben behaald, een
toegangsbewijs kunnen krijgen voor het hoger onderwijs van de AUGent.

College voor
Educatie

Educatie biedt uiteenlopende opleidingen aan. Zij stellen mensen
in staat hun mogelijkheden (alsnog) volledig te benutten met:
• entree opleidingen;
• entree met NT2;
• educatieve trajecten zoals inburgering, alfabetisering,
Nederlands als tweede taal (NT2), Nederlands als eerste
taal (NT1) en staatsexamen I en II.

Welkom zonder diploma
Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch
naar het mbo? Dan kun je terecht bij de entree opleiding van
Scalda. Een eenjarige praktijkgerichte opleiding op niveau 1 die
je opleidt tot assistent. Je krijgt ook lessen Nederlands, rekenen,
sport en loopbaanbegeleiding. Je wordt intensief begeleid, zodat
je kans van slagen optimaal is. Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2 of ga
je aan het werk.
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Opleidingen:
MAVO (VMBO-T)
HAVO
VWO

or Vavo
Open dag College vo
dinsdag 4 juli 2017
es op
Kijk voor tijden en locati
en
ag
scalda.nl/opend

Je kunt de entree opleiding in BOL of BBL doen.
Er zijn zes proﬁelen waar je uit kunt kiezen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouwen, Wonen en Onderhoud
Dienstverlening en Zorg
Horeca, Voeding of voedingsindustrie
Constructietechniek
Verkoop/Retail
Plant of (groene) leefomgeving

Met twee passies is het soms moeilijk kiezen. Neem Alan Blok (19),
hij is gek op auto’s én op muziek. Toen hij na zijn middelbare school voor
de keuze stond van een vervolgopleiding, werd het de opleiding (Junior)
Accountmanager. “Ik heb veel geleerd waar ik vroeg of laat iets aan heb.”

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

College voor
Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

Bij Scalda College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening komen tal van talenten samen.
Jongens en meisjes met een vlotte babbel, liefhebbers van cijfers en rasechte organisatietalenten.
De diversiteit aan opleidingen is groot. Wat je ook kiest, je wordt opgeleid tot een stevige
professional die klaar is voor een serieuze baan of interessante vervolgopleiding.
Alan zit inmiddels in het derde en laatste jaar. Hij heeft veel geleerd over sales,
bedrijfsadministratie en het voeren van verkoopgesprekken. Zijn stage bij KPN beviel uitstekend.
“Het is leuk om te zien dat de theorie die we op school krijgen ook echt in de praktijk van pas komt.
Voor mezelf vind ik alles wat ik geleerd heb over marketing erg zinvol. Dat komt altijd van pas.
” Wat Alan na zijn opleiding gaat doen, is nog niet zeker. “Ik wil naar de Herman Brood Academie.
Ik zet alles op alles om toegelaten te worden, maar moet dat nog afwachten. Hoe dan ook, ik zal
altijd bezig blijven met beide passies: auto’s en muziek.”
Educatie
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Persoonlijke zorg
voor ouderen

Wat kost je opleiding?

18 jaar of ouder?
Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan betaal je schoolgeld aan DUO.
De kosten zijn wettelijk geregeld.
Meer informatie: www.duo.nl

Binnen WVO Zorg werken mensen die met toewijding zorgen voor anderen en persoonlijke aandacht hebben
voor cliënten en elkaar. Samen met elkaar zorgen wij dat onze cliënten hun vertrouwde leven kunnen blijven
voortzetten. Liefdevolle en passende zorg. Dat is waar wij ons dagelijks voor inzetten.
Om binnen de verpleeghuizen onze zorg beter af te stemmen
op de behoeften en wensen van cliënten, doen wij mee
aan ‘Waardigheid en Trots’; een landelijk programma van
staatssecretaris Van Rijn dat gericht is op vernieuwingen in
verpleeghuizen om de kwaliteit van zorg (verder) te verbeteren.
In werkgroepen komen diverse onderwerpen aan bod, zoals het
inzetten van video-opnames om medewerkers/familieleden
bewuster te laten zijn van hun houding en gedrag, het realiseren
van meer bewegingsvrijheid voor onze cliënten met dementie,
extra scholingen voor medewerkers op het gebied van dementie
en een prettige en ‘groene’ leefomgeving voor onze cliënten.

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

In iedere werkgroep zitten familieleden van onze cliënten, een
leidinggevende en medewerkers afkomstig van al onze locaties.
Samen werken wij aan oplossingen die waardevol zijn en het
verschil maken voor onze cliënten. We geloven namelijk in warme
zorg en de verbondenheid tussen cliënt en zijn of haar familie.
Immers, samen voelt beter.
Postbus 360 | 4380 AJ Vlissingen
T 0118 – 448 448 | E info@wvozorg.nl
wvozorg.nl

Lesmateriaal en andere benodigdheden
Dit is voor iedere Scalda opleiding anders. Alleen de zaken die je echt nodig hebt, zijn verplicht.
De kosten voor het schooljaar 2017/2018 stellen we in de zomervakantie vast.
Wil je nu al een indruk hebben? Kijk dan op scalda.nl/opleidingskosten

Studieﬁnanciering
Wanneer je 18 jaar of ouder bent, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op studiefinanciering of een
tegemoetkoming voor scholieren van DUO. Meer weten? Kijk op www.duo.nl
Een baan in de bouw

Bouwen aan
de toekomst

Een baan als stukadoor

Dat ziet er
goed strak uit

Ben je jonger dan 18? Dan kunnen je ouders misschien kinderbijslag voor je krijgen.
Informatie hierover is te vinden op www.svb.nl

4 JAAR
Een baan in de timmerindustrie

Een baan in de infrabouw

Een baan als schilder

Sla je slag naar Jouw weg naar Kleurrijk naar
de toekomst
het resultaat
de toekomst

BAANGARANTIE

MELD JE NU

AAN!

www.bouwmensenzuidwest.nl
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Wanneer je gaat reizen: kosten voor (openbaar) vervoer.
Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 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 www.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
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Laat je talenten groeien
WKUNDE:bij Yara!

ONTWERP
UITVOERING!

leins af aan is student Niek geïnteresseerd in
n bouwen. “Gebouwen fascineren mij en daarom
wkunde bij mij. De opleiding is heel boeiend en de
staan altijd voor ons klaar,” vertelt Niek. “Mijn stage
oot architectenbureau was echt leuk! Er werkten
mensen met verschillende nationaliteiten.”

dek Onze technische
Opleidingen!
nE IEDERE
dagDAG
23IETSnOvember
NIEUWS TIJDENS MIJN STAGE!
0-15.00
uurSTUDEREN VOOR ARCHITECT”
TUDIE WIL IK VERDER

e voor Technologie & innovATie

• Chemie
(Applied
Chemistry
en LifeZou
Sciences)
knde
graag
naar de
gebouwen
om je heen?
jij
ring (Design
Innovation
en Mechatronics)
HBO-ICT
uinige
huizen&willen
bouwen
of oude panden• willen
Interesse
in hoe
eenje leuke technische job?
en? Kies dan voor Bouwkunde!
Je leert
Ademy
dige
puzzels van a •tot
zKijk
moet
aanpakken.
Van
het
he Ecotechnologie
Civiele
Techniek
• Delta
Management
voor
onze
actuele
vacatures op www.yara.com
den (ontwerpen) en uitvoeren (bouwen) tot aan het
r AcAdemy
dat je het lintje bij de opening van je eigen ontworpen
& Procestechnologie (AOT) • International Maintenance
architectuur)
Persoonlijke
ent • Logisticsdoorknipt.
Management
• Maritiemaandacht
Officier en
geleiding staan centraal bij deze studie aan de HZ!

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.

Scalda
locaties
Terneuzen, Vlietstraat
Vlietstraat 11a | 4535 HA Terneuzen
T 0115 – 64 16 00
College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

Vlissingen

Middelburg

Goes

College voor Maintenance en Procestechniek
College voor Techniek en Design
College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Publieksbalies:
Markt 1, AXEL
Nieuwstraat 22, OOSTBURG

College voor Welzijn
College voor Educatie
Terneuzen

College voor Vavo
College voor Dienstverlening

Contact
EIDINGEN ACADEMIE VOOR TECHNOLOGIE & INNOVATIE
YaradAg
Sluiskil
B.V.
e AAn voor de open
viA www.hz.nl!
• Energie- & Procestechnologie (AOT) • Engineering,
Industrieweg
10
nnovation • Bouwkunde
• HBO ICT • International
NL -Management
4541 HJ Sluiskil
nce Management • Logistics
Telefoon: +31(0)115-474444

Middelburg, Ravensteijnweg
Ravensteijnweg 1 | 4337 PG Middelburg
T 0118 – 55 89 00
College voor Vavo

www.yara.nl

College voor Educatie

nl

Maakt werk van kennis!

Ben jij student en ben je op zoek naar een bijbaan?
Ben jij net afgestudeerd en wil je jouw carrière starten,
of ben jij op zoek naar een andere baan?
Dan ben je bij TWZ aan het juiste adres.
TWZ is dé link tussen het onderwijs en het Zeeuwse bedrijfsleven,
voor zowel MBO-, HBO- of WO-niveau.

Wij wensen
ook in
2017
iedereen
de juiste
keuzes toe.

“Dé arbeidsintermediair voor studenten,
afgestudeerden en bedrijven in Zeeland en omstreken.”
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Goes, Industriestraat (Bouwmensen Zuid-West)

Podium 15 | 4337 WV Middelburg

Industriestraat 7 | 4462 EZ Goes

T 0118 – 55 83 00

T 0118 – 55 88 00

College voor Uniformberoepen
College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

Goes, Industriestraat (Techniekhuis)

College voor Toerisme

Industriestraat 10 | 4462 EZ Goes

College voor Hotelmanagement en Gastronomie

T 0118 – 55 88 00

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 Dienstverlening

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

www.huisvandetechniek.nl

College voor Techniek en Design

College voor Brood en Banket

College voor Toerisme

Schrijf je vrijblijvend in bij TWZ en kijk op www.twz.nl voor onze vacatures!
Voor meer informatie bel 0118 – 47 92 07 of mail naar post@twz.nl.

www.twz.nl

Middelburg, Podium

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

CIOS Goes Breda

College voor Maintenance en Procestechniek

MBO DANS GOES BREDA

College voor Uniformberoepen
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Prima toekomst in
olieraffinage
Onze procesoperators besturen en controleren de fabrieksinstallaties. Na het
behalen van je vakdiploma wordt je verder in de raffinaderij opgeleid. Na deze
bedrijfsopleiding zijn er goede doorgroeimogelijkheden in vervolgfuncties.
Wil je kennismaken met onze raffinaderij maak dan een afspraak via de contactpagina op www.zeelandrefinery.nl . Je kunt dan kennismaken met de werkzaamheden van een operator en een kijkje nemen op het raffinaderijterrein.
Zeeland Refinery verwerkt aardolie tot brandstoffen zoals benzine, diesel,
LPG en vliegtuigbrandstof. Bij de productie hiervan staan het milieu en
de veiligheid van de mensen centraal.

Luxemburgweg 1, 4455 TM Nieuwdorp

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.

W W W. A M E L S - H O L L A N D . C O M

-

I N FO @ A M E L S - H O L L A N D . C O M

