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Studeren 
bij Scalda



Een mbo-opleiding is een goede stap op weg naar een leuke baan of 

een vervolgstudie in het hbo. Tijdens je opleiding ben je veel bezig in 

de praktijk, vaak bij verschillende bedrijven of instellingen. In onze 

praktijkroutes leer je zelfs alleen maar in de praktijk. Je ontdekt waar 

je goed in bent en wat je leuk vindt. Zo kom je er achter welk werk goed 

bij je past.

Mbo, wat is dat?
Een mbo-opleiding kun je op verschillende scholen volgen. Deze scholen 

heten regionale opleidingscentra (roc), agrarische opleidingscentra (aoc) of 

vakinstellingen. Scalda is een regionaal opleidingscentrum, met daarnaast 

ook agrarische opleidingen en samenwerkingsverbanden met  een aantal 

vakinstellingen. Je vindt onze opleidingen in Goes, Middelburg, Terneuzen en 

Vlissingen. Daarnaast bieden we steeds meer praktijkroutes aan. Omdat de 

praktijk overal zit, kun je deze opleidingen vaak dichter bij huis volgen. 

Is het mbo iets voor jou?
Zit je op het vmbo of heb je al een vmbo-diploma? Dan is het mbo iets voor jou. 

Afhankelijk van je vooropleiding kun je een mbo opleiding volgen op niveau 2, 

3 of 4. Zit je op een praktijkschool of heb je je vmbo-diploma niet gehaald? Ook 

dan heeft Scalda  een opleiding voor jou. Je kunt dan een Entreeopleiding doen.

Onderwijsvormen
Scalda kent drie hoofdvormen van onderwijs:

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. 

Je kunt een erkend leerbedrijf vinden via  www.leerbanenmarkt.nl of  

www.stagemarkt.nl.

Praktijkroute: Het onderwijs vindt plaats binnen bedrijven of instellingen. 

Jouw coach en vakdocenten komen op locatie om aan te sluiten bij jouw 

werkzaamheden en ervaringen. De optimale samenhang van theorie en praktijk.

Beroepspraktijkvaardigheden
Op het mbo doe je een beroepsopleiding. In de opleiding wordt aandacht 

besteed aan de theorie van een bepaald beroep. De vaardigheden en 

competenties leer je vooral in de praktijk. Dit gebeurt zowel op school als in de 

beroepspraktijk, bijvoorbeeld tijdens stages. 

Keuzedelen
Als onderdeel van je beroepsopleiding volg je een aantal keuzedelen. Met een 

keuzedeel kun je je opleiding laten aansluiten op 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 om je voor te bereiden op een vervolgstudie in het hbo. Meer informatie 

vind je op de opleidingspagina op scalda.nl. Daarnaast kun je onder bepaalde 

voorwaarden ook een keuzedeel van een andere opleiding volgen. 

scalda.nl/opbouw-opleiding

Algemene vaardigheden
In een mbo-opleiding ben je niet alleen bezig met je toekomstige beroep. Je 

doet ook kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om te functioneren in 

de maatschappij en om eventueel door te leren. Het gaat dan om algemene 

vaardigheden zoals Nederlands, rekenen, Engels (bij mbo-opleidingen op 

niveau 4) en loopbaan- en burgerschapsvaardigheden. Je krijgt hier aparte 

lessen voor of je werkt hieraan via de beroepsgerichte vakken.

Daarnaast vinden we het bij Scalda belangrijk dat je extra activiteiten kunt 

doen, zoals culturele of naschoolse activiteiten. Dit draagt bij aan je persoonlijke 

ontwikkeling en aan jouw ontwikkeling tot een goede beroepsprofessional.  

Denk bijvoorbeeld aan onze Studentenraad, het excellentieprogramma, 

excursies naar het buitenland of het cultuuraanbod van HZ Cult. 

scalda.nl/excellentie

“Ik wil van de havo naar het mbo.  

Kan dat?“

Jazeker! Ook met je havodiploma of -overgangsbewijs 

ben je welkom op het mbo. Zeker als je graag bezig bent 

in de praktijk, liever ‘doet’ en graag theorie direct omzet in 

praktijk. Met je havodiploma kun je meestal versneld door 

de opleiding gaan. 

Sommige opleidingen kennen 
ook een mboplus-route, speciaal 

voor havisten.
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“Ik wil graag doorstuderen aan het hbo.“

Ook dan is het mbo wat voor jou. Met een mbo-niveau 4 

diploma heb je toegang tot het hbo. Vaak doe je het hbo 

dan extra snel. Met de HZ University of Applied Sciences 

hebben we diverse samenwerkingen. De inhoud van onze 

opleidingen hebben we in die gevallen op elkaar 

afgestemd. Zo stroom je naadloos door naar het hbo. 

Een goed betaalde baan of verder studeren
Als afgestudeerde mbo’er vind je waarschijnlijk snel een baan met een goed 

startsalaris. Je kunt er ook voor kiezen om een vervolgopleiding te doen. Dat 

kan op een hoger niveau in het mbo of op het hbo.

De meeste studenten (en hun ouders) vinden het belangrijk om te weten of 

je gemakkelijk een baan of een stageplaats kunt vinden voor een opleiding. 

We hebben daarom bij iedere BOL-opleiding op scalda.nl een studiebijsluiter 

toegevoegd. Je vindt in de studiebijsluiter specifieke informatie die je 

kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde. Denk hierbij aan de kans 

op een stageplaats, de kans op werk, de hoogte van het startsalaris of de 

tevredenheid van onze studenten. Belangrijke informatie om mee te nemen in 

je opleidingskeuze.

De studiebijsluiter wordt samengesteld door de Stichting Samenwerking 

Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Dit is een stichting waarin het bedrijfsleven 

en het beroepsonderwijs landelijk samenwerken. De informatie is dus 

onafhankelijk en goed vergelijkbaar.  Meer weten? Kijk op s-bb.nl.

Wat kost mijn opleiding?
Als je start met een nieuwe opleiding is het natuurlijk belangrijk dat je weet

wat dat gaat kosten. Scalda stelt deze kosten per opleiding vast. Daarom 

vind je bij iedere opleiding op scalda.nl een tabje ‘kosten’. Daar vind je 

overzichtelijk per leerjaar de kosten van het afgelopen schooljaar. Zo 

krijg je inzicht in welke kosten je mag verwachten voor de opleiding 

van jouw keuze. De kosten voor 2022-2023 worden in 2022 kort voor 

de zomervakantie vastgesteld. Voor een eerste indruk kun je wel alvast 

de opleidingskosten voor 2021-2022 bekijken op de betreffende 

opleidingspagina. De kosten voor het komend leerjaar kunnen afwijken van 

het afgelopen leerjaar. scalda.nl/opleidingskosten

Lesgeld of cursusgeld
Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is, betaalt voor dat schooljaar lesgeld of 

cursusgeld aan DUO. Meer informatie hierover vind je op duo.nl.

MijnScalda 

In de zomervakantie krijg je toegang tot MijnScalda. Via MijnScalda kun je 

in de MBOwebshop alle benodigdheden voor je opleiding aanschaffen. Ook 

vind je hier alle informatie voor de start van je opleiding. Meer gegevens

ontvang je in de zomervakantie via je persoonlijke e-mailadres wanneer je 

definitief bent geplaatst voor een opleiding.

Studiefinanciering
Wanneer je 18 jaar of ouder bent, heb je onder bepaalde voorwaarden recht 

op studiefinanciering of een tegemoetkoming voor scholieren van DUO. 

Meer informatie vind je op duo.nl.

Ben je jonger dan 18? Dan kunnen je ouders wellicht kinderbijslag voor je 

krijgen. Informatie hierover is te vinden op de Sociale verzekeringsbank. 

Meer informatie vind je op svb.nl.

Reizen naar school met het openbaar vervoer
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 weten over het studentenreisproduct? Kijk dan op duo.nl. 

Connexxion heeft een nieuwe service gelanceerd, Zeeland Voordeel, voor op je 

persoonlijke OV-chipkaart. Hiermee reis je eenvoudig met al het OV door heel 

Nederland zonder saldo op je kaart. Meer informatie vind je op connexxion.nl. 

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met  vervoer@scalda.nl 

of kijk op scalda.nl/openbaarvervoer.
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Heb je jouw ideale opleiding bij Scalda gevonden? Meld je dan vóór 1 april aan! 
Alles over het aanmelden en het kennismakingstraject vind je op 

scalda.nl/aanmelden.

Meld jezelf aan 
voor 1 april!



Belangrijke 
mbo-begrippen
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Opleidingsniveaus Niveau 1: Entreeopleiding

Niveau 2: Basisberoepsopleiding

Niveau 3: Vakopleiding

Niveau 4: Middenkaderopleiding/Specialistenopleiding

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. Meer 

informatie vind je op kwalificatiesmbo.nl

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. 

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 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.

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

Praktijkovereenkomst (POK) De POK is het contract over de stage of beroepspraktijkvorming van je opleiding. Dit is een contract 

tussen jou, Scalda en het leerbedrijf.

Topopleiding De Mbo Keuzegids geeft de kwalificatie Mbo Keuzegids Topleiding  aan opleidingen 

die extra goed scoren. Een opleiding kan tussen de 20 en 100 punten verdienen. 

Krijgt een opleiding 75 of meer punten, dan is het een topopleiding. De Keuzegids 

kijkt naar verschillende feiten en cijfers. Op basis hiervan worden de punten toegekend. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL) Je zit op school en volgt praktijkstages als onderdeel van je opleiding.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Je werkt als leerling-werknemer in een erkend leerbedrijf voor minimaal 16 uur per week en gaat één 

dag per week naar school. Het is de bedoeling dat je zelf een leerbedrijf zoekt en daar solliciteert.

Een erkend leerbedrijf vind je op  www.leerbanenmarkt.nl of www.stagemarkt.nl

Praktijkroute Er zijn geen lessen op school. Het onderwijs vindt plaats binnen bedrijven of instellingen. Jouw coach 

en vakdocenten komen op locatie om aan te sluiten bij jouw werkzaamheden en ervaringen. De 

optimale samenhang van theorie en praktijk.

• Werken en leren op verschillende 

praktijklocaties

• Veel contact met collega’s

• Optimale samenhang van theorie en praktijk

• Studeren in je eigen tempo

• Intensieve begeleiding door coach

• Praktijk is leidend

• Flexibele in- en uitstroom

• Maatwerk

• Vanaf dag 1 een opleidingsvergoeding 

• Werken en leren

• 1 dag per week les op school

• Meestal 3 of 4 dagen per week werken

• Meer leren in de praktijk

• Veel contact met collega’s

• Eigen inkomen (geen studiefinanciering)

• Vaak betaalt de werkgever de 

opleidingskosten

• Een praktijkovereenkomst bij een erkend 

leerbedrijf is een voorwaarde om de 

opleiding te kunnen volgen

• School en stage

• 3 tot 5 dagen per week les op school

• Enkele stageperiodes tijdens de opleiding

• Meer theorie en zelfstudie

• Veel contact met schoolgenoten

• Tot 18 jaar: kinderbijslag

• Boven de 18 jaar: studiefinanciering

• Vanaf 16 jaar: ov-jaarkaart/DUO reisproduct

• Studiekosten voor eigen rekening



Handel 
en ondernemen



Verkoper 
Als verkoper is klanten goed kunnen adviseren bij hun aankoop één van je hoofdtaken. Net als het netjes presenteren 

van je producten, het goed omgaan met geld en het zorgen voor tevreden klanten.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl  (Geldt voor de BBL-opleiding)

* Meer informatie over Start College vind je op bladzijde 23.

Opleidingsinformatie

Branche Retail

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Middelburg en 
Terneuzen

Praktijkroute Zie bladzijde 13

Eerste Verkoper
Als eerste verkoper werk je onder leiding van een manager of ondernemer en ben je deels verantwoordelijk voor de 

uitvoering van taken van andere medewerkers. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Retail

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13

Retail

Manager retail
Als manager retail voer je het commerciële, logistieke en financiële beleid van je organisatie uit en ben je volledig 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van jouw vestiging.  Je bent commercieel ingesteld. Dit betekent dat je 

denkt vanuit de klant, je zoekt naar kansen en zorgt ervoor dat je een goede bijdrage levert aan de belangen van de 

organisatie. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

stagemarkt.nl stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Retail

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13

Manager retail (versneld)
Als manager retail voer je het commerciële, logistieke en financiële beleid van je organisatie uit en ben je volledig 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van jouw vestiging.  Je bent commercieel ingesteld. Dit betekent dat je 

denkt vanuit de klant, je zoekt naar kansen en zorgt ervoor dat je een goede bijdrage levert aan de belangen van de 

organisatie. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een overgangsbewijs naar havo 5 of vwo 5 of; 

 » een mbo-diploma Eerste verkoper niveau 3 en; 

 » 58 of meer studiepunten uit leerjaar 1 van het reguliere traject. 

Opleidingsinformatie

Branche Retail

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 1 - 2 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13
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Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*



Commercie

Commercieel Medewerker
Als commercieel medewerker ben je klantvriendelijk en ben je goed in het luisteren naar anderen. Je werkt op 

de verkoopafdeling van een groot-, midden of kleinbedrijf. Je kunt ook werkzaam zijn in een contactcenter. De 

vaardigheden die je nodig hebt zijn: onderhandelen, advies geven en een offerte opstellen en verwerken.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche Commercie

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13

(Junior) accountmanager

Als (junior) accountmanager verkoop je goederen of diensten aan bedrijven en instellingen. Je verkent de markt, maakt 

plannen en analyses. Vervolgens speel je een belangrijke rol in het verkooptraject en in de aftersales. Het is belangrijk 

dat je beschikt over goed financieel inzicht. Natuurlijk vind je het leuk om met mensen te werken, want het opbouwen 

en onderhouden van relaties is een heel belangrijk onderdeel van deze baan.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Commercie

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13
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Bij de praktijkroute ga je als student vanaf je eerste schooldag aan de slag in een bedrijf. Je gaat tijdens je 

opleiding bij verschillende bedrijven aan de slag als medewerker-in-opleiding (MIO). Bijvoorbeeld in grote 

multinationals of in kleinere retailbedrijven. De vragen die je in de bedrijven tegenkomt, behandel je samen met je 

coach, praktijkopleider en vakdocenten. Hierdoor sluit het onderwijs direct aan bij wat er vandaag de dag gebeurt 

in het bedrijfsleven.
 

Niveau 2
• Assistant business services

• Verkoper

Niveau 3
• Commercieel medewerker

• Eerste verkoper

Niveau 4
• Office & Management Support Specialist 

• Marketing & Communication Specialist 

• (Junior) Accountmanager

• Business Administration & Control Specialist 

• Manager retail
 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een diploma van een geschikte vooropleiding voor het niveau van de opleiding die je kiest binnen de Zeeuwse 

Praktijkroute Economie.

Opleidingsinformatie

Niveau 2, 3 en 4

Leerweg BOL

Duur Eigen tempo

Locatie(s)

Diverse locaties 

in Walcheren, 

Zuid-Beveland en 

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuwse Praktijkroute Economie
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“ Ik werk graag in de praktijk. 

Je doet veel zelfstandig, maar bij de 

praktijkroute heb je de route zelf in de hand. 

Ik leer daarbij heel veel van mijn collega’s.”

- Arlène Hertogh -



Economie 
en Administratie



Business Administration & Control Specialist
Als Business Administration & Control Specialist werk je op de afdeling administratie van een bedrijf of instelling. Je bent 

als bedrijfsadministrateur voornamelijk bezig met cijfers. Je houdt alle log- en dagboeken bij die te maken hebben met 

de financiële zaken van het bedrijf. Als junior assistant accountant werk je op een accountantskantoor of op een andere 

plek waar de administratie wordt gedaan voor kleine zelfstandigen of wat grotere bedrijven. Je houdt je bijvoorbeeld 

bezig met het assisteren bij periodieke verslaglegging en aangifte van omzetbelasting en inkomstenbelasting. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Financieel

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13

Flextraject Zie bladzijde 15

Financieel

Juridisch

15Scalda opleidingsboek 

Legal, Insurance & HR Services Specialist
Als Legal, Insurance & HR Services Specialist werk je bij de overheid of bij een (non)-profit organisatie. Je hebt natuurlijk 

verstand van wetten en regelgeving, maar het is minstens zo belangrijk dat je die kennis kunt omzetten naar goede 

adviezen. Jij als juridisch-administratief dienstverlener verzorgt namelijk vaak het eerste contact met een klant die 

juridische informatie of advies nodig heeft. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Juridisch

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Flextraject Zie bladzijde 15

flexibel leertraject

Heb jij een havo-diploma en wil je via een beroepsgerichte tussenstap naar het hbo? Of wil je een nieuwe start maken op de arbeidsmarkt en je daarvoor laten om- of 

bijscholen? Er is een flexibel leertraject mogelijk voor de opleidingen; 

• Business Administration & Control Specialist

• Allround Assistant Business Services

• Office & Management Support Specialist 

• Assistant Business Services 

• Legal, Insurance & HR Services Specialist 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze flexibele leertrajecten. 

De flexibele leertrajecten worden verzorgd op maandag en dinsdag en bestaan uit een combinatie van instructie in kleine groepjes, individuele begeleiding en zelfstandig 

werken (deels ondersteund door e-learning). Doordat je zelf kunt bepalen wanneer je een toets wilt afleggen, is het mogelijk de studieduur aanzienlijk te verkorten. Met de 

trajectbegeleider maak je afspraken over de planning van de opleiding. Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst en worden regelmatig met jou doorgenomen. 
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Secretarieel

Office & Management Support Specialist
Als Office & Management Support Specialist ben je goed op de hoogte van het reilen en zeilen van jouw organisatie. 

Je houdt contacten met andere afdelingen en met externe relaties om te netwerken en allerhande zaken te regelen en 

te organiseren, zoals vergaderingen, congressen en klantbezoeken. Als management assistant ben je de rechterhand 

van een directeur of manager binnen de organisatie en bent mogelijk verantwoordelijk voor de aansturing van het 

secretariaat. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Secretarieel

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13

Flextraject Zie bladzijde 15

Assistant Business Services
Als Allround Assistant Business Services ben je taalvaardig, klantgericht, flexibel, initiatiefrijk, representatief, assertief 

en kun je goed zelfstandig werken. Je ondersteunt een organisatie (of afdeling) en de leidinggevende door zaken te 

regelen en organiseren, zoals vergaderingen, congressen en klantbezoeken. Hierdoor heb jij als office assistant veel 

contacten met andere afdelingen en externe relaties. Je geeft schriftelijk en mondeling informatie en zorgt dat deze 

gemakkelijk terug te vinden is. Je verzorgt de post en houdt het archief bij. Als financieel administratief medewerker 

werk je voornamelijk met cijfers. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met de debiteuren- en crediteurenadministratie en 

ondersteunt je leidinggevende met gevraagde financiële informatie, zoals het berekenen van kengetallen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Secretarieel

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Middelburg

Flextraject
Alleen BBL. 
Zie bladzijde 15

Allround Assistant Business Services
Als Allround Assistant Business Services ben je taalvaardig, klantgericht, flexibel, initiatiefrijk, representatief, assertief en 

kan je goed zelfstandig werken. Je ondersteunt een organisatie (of een afdeling hiervan) en de leidinggevende door 

allerhande zaken te regelen en te organiseren, zoals vergaderingen, congressen en klantbezoeken. Hierdoor heb jij 

als office assistant veel contacten met andere afdelingen en met externe relaties. Je geeft schriftelijk en mondeling 

informatie en je zorgt ervoor dat deze informatie gemakkelijk terug te vinden is. Je verzorgt de post en houdt het 

archief bij.

 
Toelatingsvoorwaarden
 »  een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche Secretarieel

Niveau 3

Leerweg BOL (praktijkroute)

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Flextraject Zie bladzijde 15
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Marketing Communicatie

Marketing & Communication Specialist
Als Marketing & Communication Specialist werk je bij een bedrijf met een marketingafdeling, 

communicatieafdeling, salesafdeling of een afdeling voorlichting. Maar je kunt ook werkzaam zijn bij een theater, 

evenementenorganisatiebureau, gemeente, provincie of bij een adviesbureau. Jij als medewerker marketing en 

communicatie bepaalt hoe een organisatie zich naar buiten toe presenteert.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Marketing 

Communicatie

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 13



Veiligheid 
en Defensie



Beveiliger niveau 2 en 3
Als beveiliger ben je van onbesproken gedrag, blijf je altijd rustig en weet je grenzen te stellen als dat nodig is. Ook 

ben je doortastend. Zulke eigenschappen heb je nodig om de veiligheid van anderen te garanderen. De voornaamste 

taak van een beveiliger is toezicht én controle houden. Je zorgt voor orde en veiligheid, merkt afwijkingen op en treedt 

op in ongewenste situaties. Bijvoorbeeld op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in grote bedrijven, op 

festivals en tijdens bijeenkomsten. Bij de niveau 3 opleiding opereer je als meewerkend voorman bij de uitvoering van 

de beveiligingstaken. Je coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, service verlenende en 

faciliterende taken van collega beveiligers. Je stelt instructies op en adviseert over beveiligingsmaatregelen. 

Toelatingsvoorwaarden niveau 2 
 » Een vmbo-b diploma of;  

 » Een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding)  

Toelatingsvoorwaarden niveau 3 
 » Een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » Een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 

 » Een mbo-diploma niveau 2  

Opleidingsinformatie

Branche
Beveiliging en 
Handhaving

Niveau 2 en 3

Leerweg BOL

Duur 1,5  jaar

Locatie(s) Goes

Beveiliging

Leidinggeven op basis van vakmanschap

Als leidinggevende van een team, afdeling of project kun je werkzaam zijn in diverse branches. Je geeft leiding aan een 

team of afdeling en coacht medewerkers. Ook kun je werkzaam zijn als specialist of projectleider bij tijdelijke projecten. 

Je draagt de verantwoordelijkheid van jouw team en zorgt ervoor dat jullie goede resultaten behalen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een mbo-diploma niveau 3;

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Leidinggeven op basis van vakmanschap
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Handhaver toezicht en veiligheid
Als handhaver ben je van onbesproken gedrag, kun je goed met mensen omgaan, ben je alert en kun je goed je geduld 

bewaren. Je kunt gaan werken als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) voor bijvoorbeeld een gemeente, 

Staatbosbeheer of de Douane.  Je bent verantwoordelijk voor het toezien op de orde en veiligheid, het informeren en 

verwijzen van publiek en je biedt ondersteuning bij projecten en (gemeentelijke) evenementen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche
Beveiliging en 
Handhaving

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2  jaar

Locatie(s) Goes

Opleidingsinformatie

Branche
Leidinggeven op 
basis van 
vakmanschap

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 1  jaar

eenjarige opleiding na niveau 3

Locatie(s) Goes



Veiligheid en Vakmanschap (Veva)
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Logistiek medewerker (Veva)
Als logistiek medewerker zorg je ervoor dat de krijgsmacht niet stil komt te liggen. Je collega’s moeten bevoorraad 

worden. In de kazernes maar ook op oefening of tijdens een uitzending. Je werkt voor de Landmacht of de Luchtmacht. 

Bij de Landmacht werk je bij Bevoorrading & Transport. Daar vervoer je alles wat een eenheid nodig heeft. Bij de 

Luchtmacht houd je je bezig met materieelvoorziening.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of; 

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een VOG (verklaring omtrent gedrag) (Om stage te lopen op defensielocaties) en; 

 » een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) inwinnen bij een Sport Medisch Centrum. 

(Om stage te lopen op defensielocaties)

Opleidingsinformatie

Branche
Veiligheid en  
Vakmanschap 
(Veva)

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 1,5  jaar

Locatie(s) Goes

Aankomend medewerker grondoptreden (Veva)
Als beroepsmilitair ben je sociaal vaardig en avontuurlijk aangelegd. Je gaat een uitdaging niet uit de weg en je 

bent bereid om hard te werken; ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Defensie is een belangrijke werkgever waar 

vakmannen en -vrouwen met elkaar werken aan het handhaven van vrede en veiligheid. Een beroepsmilitair treedt op 

bij incidenten en rampen, voert controles uit en neemt maatregelen waar nodig. Het is gebruikelijk om langere

tijd van huis te zijn en noodzakelijk om het hoofd koel te houden onder extreme omstandigheden.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een VOG (verklaring omtrent gedrag) (Om stage te lopen op defensielocaties) en; 

 » een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) inwinnen bij een Sport Medisch Centrum. 

(Om stage te lopen op defensielocaties)

Opleidingsinformatie

Branche
Veiligheid en  
Vakmanschap 
(Veva)

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 1,5  jaar

Locatie(s) Goes

Aankomend medewerker maritiem (Veva)
Een medewerker maritiem werkt als matroos bij de operationele dienst (OD) van de Koninklijke Marine. Binnen deze 

dienst aan boord van een Marineschip kun je werken bij drie vakdiensten: Operationele dienst operaties (ODOPS), 

Operationele dienst nautische dienst (ODND) en de Operationele dienst verbindingsdienst (ODVB). Je bent werkzaam 

aan boord van een varende eenheid, waar je met meerdere teamleden verblijft en paraat staat voor een opdracht. 

Tijdens je verblijf, ben je dagelijksbezig met sporten. Je moet fysiek sterk zijn, maar ook mentaal. Je bent soms wat 

langer van huis met dit beroep.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of; 

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een VOG (verklaring omtrent gedrag) (Om stage te lopen op defensielocaties) en; 

 » een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) inwinnen bij een Sport Medisch Centrum. 

(Om stage te lopen op defensielocaties)

Opleidingsinformatie

Branche
Veiligheid en  
Vakmanschap 
(Veva)

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 1,5  jaar

Locatie(s) Goes



Logistiek teamleider (Veva)
Als logistiek teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van je personeel en het in bedrijf houden van een 

magazijn. Je geeft hier leiding aan een groep logistiek medewerkers. Ook ben je verantwoordelijk voor het indelen van 

personeel, de opslag en het verzenden van goederen en het laden en lossen van vrachtwagens. Je bent, waar je ook 

aan de slag gaat, sociaal vaardig en avontuurlijk aangelegd en je vindt het  leuk om in een afwisselende omgeving te 

werken. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een VOG (verklaring omtrent gedrag) (Om stage te lopen op defensielocaties) en; 

 » een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) inwinnen bij een Sport Medisch Centrum. 

(Om stage te lopen op defensielocaties)

Opleidingsinformatie

Branche
Veiligheid en  
Vakmanschap 
(Veva)

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2,5  jaar

Locatie(s) Goes

Aankomend onderofficier grondoptreden (Veva)
Als onderofficier grondoptreden ben je de leider van jouw team en beschik je over een goede fysieke en mentale 

conditie, ben je sociaal vaardig en avontuurlijk aangelegd. Je werkt voor de Koninklijke Landmacht of bij het Korps 

Mariniers (Marine). Je bent niet alleen op en rond de kazerne werkzaam, maar ook buiten tijdens oefeningen en 

uitzendingen. De werkzaamheden vinden zowel in binnen- als het buitenland plaats. Het kan dus zijn dat je voor

een paar maanden uitgezonden wordt.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een VOG (verklaring omtrent gedrag) (Om stage te lopen op defensielocaties) en; 

 » een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) inwinnen bij een Sport Medisch Centrum. 

(Om stage te lopen op defensielocaties)

Aankomend onderofficier maritiem (Veva)
Als onderofficier maritiem ben je sociaal vaardig en avontuurlijk aangelegd. Je gaat een uitdaging niet uit de weg en 

je bent bereid om hard te werken; ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Je werkt en leeft in een militaire omgeving. Je 

hebt zowel uitvoerende als leidinggevende taken. Een onderofficier Maritiem werkt als onderofficier/korporaal bij de 

operationele dienst (OD) bij de Koninklijke Marine. Je bent werkzaam aan boord van een varende eenheid. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een VOG (verklaring omtrent gedrag) (Om stage te lopen op defensielocaties) en; 

 » een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) inwinnen bij een Sport Medisch Centrum. 

(Om stage te lopen op defensielocaties)
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Opleidingsinformatie

Branche
Veiligheid en  
Vakmanschap 
(Veva)

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2,5  jaar

Locatie(s) Goes

Opleidingsinformatie

Branche
Veiligheid en  
Vakmanschap 
(Veva)

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2,5  jaar

Locatie(s) Goes

Studenttevredenheid

7,3
Dit oordeel komt uit de JOB-Monitor



Start College



Ben jij op zoek naar een Entree- (niveau 1) of niveau 2-opleiding 

en wil je heel graag ontdekken wat er nou écht bij jou past? Dan 

is Start College iets voor jou! Bij Start College kijken we naar waar 

jouw interesses en talenten liggen. Aan de hand daarvan bepalen 

we samen met jou hoe jouw opleiding eruit gaat zien. Je gaat in 

ieder geval kijken bij verschillende opleidingen en beroepen. 

We nemen daar goed de tijd voor zodat je erachter kunt komen 

wat het beste bij jou past. Het mooiste is dat wij je daarbij gaan 

helpen én dat je dit niet langer alleen vanuit de schoolbanken 

doet, maar dat je ook vaak gaat kijken hoe het er in het echt aan 

toe gaat! 

Waarom kiezen voor Start College? 
 » Je leert in jouw tempo 

 » Je bepaalt samen met ons hoe jouw opleiding eruit komt te zien 

 » Je leer op een zo hoog mogelijk niveau 

 » Je leert in de praktijk 

 » Je krijgt de tijd om uitgebreid te ontdekken wat er bij je past  

 

Past Start College bij jou? 
Bij Start College kijken we samen met jou welke opleiding het beste bij 

jouw wensen en talenten past. We begrijpen heel goed dat een keuze 

maken voor een beroep of opleiding niet voor iedereen makkelijk is. 

Daarom kun je bij Start College er ook voor kiezen om eerst nog wat 

langer te ontdekken welk beroep je later zou willen gaan uitoefenen. 

Wij begeleiden je bij het maken van de juiste keuze. Ook later tijdens 

je opleiding blijven we samen met jou kijken naar welke manieren van 

leren, welk niveau en welke begeleiding het beste bij jou passen. 

Als je je keuze al gemaakt hebt voor een opleiding, dan helpt Start 

College je met het opdoen van meer basisvaardigheden en kennis, maar 

kun je uiteindelijk gewoon het diploma halen van de opleiding van jouw 

keuze. 

 

Kom je er tijdens de opleiding toch achter dat het niet helemaal jouw 

ding is? Dan begeleiden we jou naar een andere opleiding of een andere 

manier van leren zodat je toch weer tevreden naar school gaat. We 

proberen samen met jou altijd op zoek te gaan naar mogelijkheden om 

jouw opleiding te laten slagen. 

Wil je meer weten? Kijk op scalda.nl/startcollege

Start College
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Start College opleidingen  

Entree 

Assistent dienstverlening en zorg  

Assistent verkoop/ retail

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 

 

Niveau 2 

Verkoper

Gastheer/-vrouw

Kok

Servicemedewerker dienstverlening

Helpende Zorg en Welzijn

Medewerker Recreatie en Toerisme

  

blz.

83

83

83

 

11 

30

31

35

35

35



Toerisme 
en Recreatie



Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
Als medewerker leisure & hospitality ga je aan de slag met het organiseren en begeleiden van sport- en spelactiviteiten, 

animatieprogramma’s, shows en andere vormen van entertainment binnen de leisure branche, op een camping, 

vakantiepark, hotel of outdoor-sportcenter. In de toeristische sector heb je een sterke servicegerichte en commerciële 

houding. Je ziet kansen en benut deze. Je bent gastvrij, creatief, enthousiast, sociaal, communicatief en proactief.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2. 

Opleidingsinformatie

Branche
Recreatie en  

Evenementen

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*
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Word jij dé hospitality-professional van de toekomst?  

Beroepen in de hospitality-branche zijn gericht op gastvrijheid, waarbij de gast centraal staat. Als hospitality-professional verken je verschillende vakgebieden vanuit 

de praktijk en oriënteer je je op verschillende (internationale) doelgroepen, trends en ontwikkelingen in de zeer dynamische hospitality-branche, waaronder die van 

toerisme, recreatie, evenementen en horeca. Jouw interesses en talenten zijn belangrijk en samen met je coach geef je je studieloopbaan vorm. Door je meertaligheid 

en je competenties word je een zeer gewilde professional.

De brede basisfase Hospitality-professional volg je bij de opleidingen:

• leidinggevende travel & hospitality 

• zelfstandig medewerker travel & hospitality 

• leidinggevende leisure & hospitality

• zelfstandig medewerker leisure & hospitality 

• zelfstandig medewerker gastheer/-vrouw

• meewerkend horeca ondernemer 

• manager/ondernemer horeca

Recreatie en Evenementen

Leidinggevende leisure & hospitality
Als leidinggevende leisure & hospitality geef je leiding aan een team binnen de toerisme/recreatiebranche. Je 

bent gespecialiseerd in het organiseren en begeleiden van sport- en spelactiviteiten, bedenken en uitvoeren van 

animatieprogramma’s, shows en andere entertainmentvormen binnen de leisurebranche. Bijvoorbeeld op een 

camping, vakantiepark of in een hotel. Daarnaast ben je ook inzetbaar bij de receptie.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3. 

Opleidingsinformatie

Branche
Recreatie en  

Evenementen

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL 

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*
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Facilitair, Recreatie en Zorg

Toerisme

Medewerker Recreatie en Toerisme 
Als medewerker recreatie en toerisme voer je sportieve en recreatieve activiteiten uit, je begeleidt gasten/

deelnemers en houdt toezicht. Je bent sociaal, gastvrij en weet gasten/deelnemers te onderhouden, vermaken en 

enthousiasmeren. Je werkt bijvoorbeeld bij recreatiebedrijven, zoals campings en bungalowbedrijven, attractieparken 

en groepsaccommodaties, of in sportorganisaties, zoals fitnesscentra, indoor- en outdoor centra en sportverenigingen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een vmbo-b diploma of;  

 » Een mbo- diploma niveau 1 (Entreeopleiding) 

Opleidingsinformatie

Branche
Facilitair, 

Recreatie en Zorg 

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Middelburg en 
Terneuzen

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*

Zelfstandig medewerker travel & hospitality
Je bent het visitekaartje van het bedrijf en geeft op een gastvrije manier informatie aan de gasten. Als medewerker in 

de toeristische sector heb je een sterke servicegerichte en commerciële houding. Je werkt in een frontoffice functie in 

de toeristische branche. Dit kan bij een (internationaal) hotel, recreatiebedrijf, camping, vakantiepark of bij een bedrijf 

dat gericht is op het geven van toeristische informatie. Het is jouw taak om voor de gasten de goede service te bieden.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche Toerisme

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*

Leidinggevende travel & hospitality
Je voert leidinggevende taken uit en bent het eerste aanspreekpunt voor collega’s. Je bent daarnaast verantwoordelijk 

voor het geven van de juiste service aan jouw gasten. Je hebt een sterke commerciële houding en kunt toeristische 

producten en diensten maken en promoten. Je werkzaamheden voer je uit bij de frontoffice van een (internationaal) 

hotel, recreatiebedrijf, camping, vakantiepark, of bij een bedrijf dat gericht is op het geven van toeristische informatie 

en verkopen van (reis)producten. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Toerisme

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*



Zeeuwse Praktijkroute Horeca-Toerisme

Bij de praktijkroute ga je als student vanaf je eerste schooldag aan de slag in een bedrijf. Je gaat tijdens je 

opleiding bij verschillende bedrijven aan de slag als medewerker-in-opleiding (MIO). Bijvoorbeeld in een 

restaurant, in een hotel, op een camping of bij een grote reisorganisatie. De vragen die je in de bedrijven 

tegenkomt, behandel je samen met je coach, praktijkopleider en vakdocenten. Hierdoor sluit het onderwijs direct 

aan bij wat er vandaag de dag gebeurt in het bedrijfsleven.

Niveau 2
• Kok

• Gastheer/gastvrouw

Niveau 3
• Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

• Zelfstandig medewerker travel & hospitality

• Zelfstandig werkend kok

• Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

Niveau 4
• Leidinggevende bediening

• Leidinggevende keuken

• Leidinggevende leisure & hospitality

• Leidinggevende travel & hospitality

• Manager / ondernemer horeca

• Meewerkend horecaondernemer

 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een diploma van een geschikte vooropleiding voor het niveau van de opleiding die je kiest binnen de Zeeuwse 

Praktijkroute Horeca-Toerisme
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Opleidingsinformatie

Niveau 2, 3 en 4

Leerweg BOL

Duur Eigen tempo

Locatie(s)

Walcheren, 

West-Schouwen-

Duiveland, 

Zeeuws-Vlaanderen, 

Zuid-Beveland

Facilitair, Recreatie en Zorg

Toerisme



Horeca
en Bakkerij



Bakkerij

Bakkerswinkel Puur Gebakken
Wist je dat onze eerste-, tweede- en derdejaars 

studenten hun eigen bakkerswinkel runnen? 

Puur Gebakken is te vinden op Scalda locatie 

Podium 15 in Middelburg!
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Uitvoerend bakker
Als uitvoerend bakker werk je in een (ambachtelijke) bakkerij of op een afdeling van grote productiebedrijven. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma. Als je een vmbo-diploma met differentiatie Brood en Banket hebt, kun je eventueel een 

vrijstelling krijgen, of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Bakkerij

Niveau 2

Leerweg BOL

BBL mogelijk vanaf leerjaar 2

Duur 2 jaar

Locatie(s) Middelburg

Zelfstandig werkend bakker
Als zelfstandig werkend bakker heb je een uitvoerende en een controlerende rol. Je maakt goede  bakkerijproducten in 

steeds dezelfde kwaliteit en je zorgt ervoor dat de producten op tijd klaar zijn. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma. Als je een vmbo-diploma met differentiatie Brood en Banket hebt, kun je eventueel 

een vrijstelling krijgen, of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4, of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Bakkerij

Niveau 3

Leerweg BOL

BBL mogelijk vanaf leerjaar 2

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Leidinggeven op basis van vakmanschap
Als leidinggevende van een team, afdeling of project kun je werkzaam zijn in diverse branches. Je geeft leiding aan een 

team of afdeling en coacht medewerkers. Ook kun je werkzaam zijn als specialist of projectleider bij tijdelijke projecten. 

Je draagt de verantwoordelijkheid van jouw team en zorgt ervoor dat jullie goede resultaten behalen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een mbo-diploma niveau 3;

 » Een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl 

 » (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche

Leidinggeven op 

basis van vakman-

schap

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

eenjarige opleiding na niveau 3

Duur 1 jaar

Locatie(s) Goes



Bediening

Gastheer/-vrouw
Als gastheer/-vrouw zorg je ervoor dat jouw gasten het naar hun zin hebben. Je bent gastvrij en representatief. Je 

ontvangt de gasten en adviseert hen over de gerechten en dranken. Deze serveer je uit en reken je af. Je werkt in een 

restaurant of hotel, maar ook werken in de catering bij festiviteiten en evenementen hoort tot de mogelijkheden. Als 

gastheer/-vrouw werk je altijd samen met een leidinggevende.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl 

en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

30 Scalda opleidingsboek 

Opleidingsinformatie

Branche Bediening

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

BBL mogelijk vanaf leerjaar 2

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Middelburg en 
Terneuzen

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw
Als zelfstandig werkend gastheer/-vrouw zorg je dat jouw gasten een uitstekende service ervaren. Je bent gastvrij 

en representatief je vindt het leuk om het anderen naar de zin te maken. Je informeert en adviseert je gasten bij hun 

menukeuze en bij het maken van combinaties van maaltijden en bijbehorende dranken. Je werkt zelfstandig en kunt 

overzicht houden op de werkzaamheden in het restaurant.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur bij een erkend horecabedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Bediening

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

BBL mogelijk vanaf leerjaar 2

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Leidinggevende bediening
Als leidinggevende bediening heb je naast uitvoerende werkzaamheden ook leidinggevende taken. Je bent 

verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden in een restaurant. Dit houdt in dat je diverse plannen 

maakt en de uitvoering ervan bewaakt. Ook stel je begrotingen op en bewaak je de toegekende budgetten op je 

werkplek. In het restaurant coördineer en organiseer jij de werkzaamheden. Je verdeelt taken onder medewerkers en 

bewaakt de voortgang en voorschriften. Daarnaast zorg je voor de inkoop van producten en goederen. Uiteraard werk 

je als leidinggevende mee in de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een mbo-diploma niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw en;

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Bediening

Niveau 4

Leerweg BBL

Duur 1 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Leidinggeven op basis van vakmanschap
Als leidinggevende van een team, afdeling of project kun je werkzaam zijn in diverse branches. Je geeft leiding aan een 

team of afdeling en coacht medewerkers. Ook kun je werkzaam zijn als specialist of projectleider bij tijdelijke projecten. 

Je draagt de verantwoordelijkheid van jouw team en zorgt ervoor dat jullie goede resultaten behalen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een mbo-diploma niveau 3;

 » Een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche

Leidinggeven op 

basis van vakman-

schap 

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 1 jaar

eenjarige opleiding na niveau 3

Locatie(s) Goes

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*

*Meer informatie over Hospitality-professional vind je op bladzijde 25. Start College zie bladzijde 23.



Leidinggeven op basis van vakmanschap
Als leidinggevende van een team, afdeling of project kun je werkzaam zijn in diverse branches. Je geeft leiding aan een 

team of afdeling en coacht medewerkers. Ook kun je werkzaam zijn als specialist of projectleider bij tijdelijke projecten. 

Je draagt de verantwoordelijkheid van jouw team en zorgt ervoor dat jullie goede resultaten behalen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een mbo-diploma niveau 3;

 » Een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche

Leidinggeven op 

basis van vakman-

schap 

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 1 jaar

eenjarige opleiding na niveau 3

Locatie(s) Goes

Kok

Kok
Als kok voer je voorbereidende, productie- en afrondende werkzaamheden uit in de keuken. Je plant de dagelijkse 

werkzaamheden, bereidt gerechten en werkt ze af voor de uitgifte aan de gasten. Hierbij houd je ook rekening met hun 

wensen en verwachtingen. Daarnaast zorg je ervoor dat de werkomgeving netjes en schoon is, zodat bereidingen op 

hygiënische wijze verlopen. Ook hoort de bevoorrading en het controleren van aangeleverde producten bij jouw werk.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van minimaal 16 uur bij een erkend horecaleerbedrijf . Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.

nl en leerbanenmarkt.nl (Geldt voor de BBL-opleiding)

* Meer informatie over Start College vind je op bladzijde 23.

31Scalda opleidingsboek 

Opleidingsinformatie

Branche Kok

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

BBL mogelijk vanaf leerjaar 2

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Middelburg en 
Terneuzen

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Zelfstandig werkend kok
Als zelfstandig werkend kok kun je zelf menu’s bedenken en klaarmaken. Je kijkt zelf welke ingrediënten er besteld 

moeten worden en geeft deze door aan je leidinggevende. Daarnaast ben jij flexibel en creatief in de keuken. Je 

bent verantwoordelijk, pakt eenvoudig de leiding en kunt collega’s aansturen. Dat alles doe je in de keuken van een 

restaurant.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Kok

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

BBL mogelijk vanaf leerjaar 2

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Leidinggevende keuken
Als leidinggevende keuken heb je naast uitvoerende werkzaamheden ook leidinggevende taken. Je bent 

verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden in een keuken. Dit houdt in dat je diverse plannen maakt 

en de uitvoering ervan bewaakt. Ook stel je begrotingen op en bewaak je de toegekende budgetten op je werkplek. 

In de keuken coördineer en organiseer jij de werkzaamheden en je helpt bij het maken van de personeelsroosters. Je 

verdeelt taken onder medewerkers en bewaakt de voortgang en voorschriften. Daarnaast zorg je voor de inkoop van 

producten en goederen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een mbo-diploma niveau 3 Zelfstandig werkend kok;

 » een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en 

leerbanenmarkt.nl (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Kok

Niveau 4

Leerweg BBL

Duur 1 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*

* Meer informatie over Start College vind je op bladzijde 23.



Manager/ondernemer Horeca

Meewerkend horeca ondernemer
Als meewerkend horeca ondernemer werk je mee in je eigen bedrijf. Je geeft hierbij leiding aan je medewerkers maar 

werkt ook mee in de keuken, het restaurant of café. Het werk is dus zeer afwisselend. Je bent (mede)verantwoordelijk 

voor het beleid en streeft naar winstgevendheid en continuïteit. Je werkt bij of bent zelf eigenaar van een kleinschalige 

horeca-onderneming.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Manager/ ondernemer horeca
Als manager/ondernemer horeca werk je in een middelgroot of groot hotel en/of restaurant. Je geeft leiding aan 

een groep medewerkers en werkt mee in het restaurant, de frontoffice of bij andere afdelingen. Het werk is dus zeer 

afwisselend. Je bent (mede)verantwoordelijk voor het beleid en streeft naar winstgevendheid en continuïteit. Je kunt 

ook een eigen horecabedrijf beginnen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.
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Opleidingsinformatie

Branche

Manager / 

ondernemer 

Horeca

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Opleidingsinformatie

Branche

Manager / 

ondernemer 

horeca

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 4 jaar

Locatie(s) Middelburg

Praktijkroute Zie bladzijde 27

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Hospitality-

professional*

Restaurant Puur à la Carte
Genieten van een heerlijke lunch of een exquise 

diner en daarbij ook een bijdrage leveren aan 

ons onderwijs? Daarvoor kun je terecht in Res-

taurant Puur à la Carte in Middelburg! Geniet 

van gerechten die waar mogelijk bereid zijn met 

verse Zeeuwse biologische producten.

puuralacarte.nl



PUUR
a la cartea la carte

Word jij dé hospitality-professional van de toekomst?  

Beroepen in de hospitality-branche zijn gericht op gastvrijheid, waarbij de gast centraal staat. Als hospitality-professional verken je verschillende vakgebieden vanuit 

de praktijk en oriënteer je je op verschillende (internationale) doelgroepen, trends en ontwikkelingen in de zeer dynamische hospitality-branche, waaronder die van 

toerisme, recreatie, evenementen en horeca. Jouw interesses en talenten zijn belangrijk en samen met je coach geef je je studieloopbaan vorm. Door je meertaligheid 

en je competenties word je een zeer gewilde professional.

De brede basisfase Hospitality-professional volg je bij de opleidingen:

• zelfstandig medewerker gastheer/-vrouw

• meewerkend horeca ondernemer 

• manager/ondernemer horeca

• leidinggevende travel & hospitality 

• zelfstandig medewerker travel & hospitality 

• leidinggevende leisure & hospitality

• zelfstandig medewerker leisure & hospitality 



Dienstverlening
Niveau 2



Facilitair, Recreatie en Zorg
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Servicemedewerker dienstverlening 
Als servicemedewerker dienstverlening ben je werkzaam in verschillende werkomgevingen. Je werkt bijvoorbeeld 

bij recreatiebedrijven, (attractie)parken, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, basisscholen, kantoren, 

groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen of sportaccommodaties. Dat zijn vaak bedrijven 

die diensten verlenen aan individuele klanten of aan groepen klanten. Je werkzaamheden zijn daarbij ondersteunend 

van aard.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding). 

* Onder strikte voorwaarden kan de opleiding korter. Dit zal tijdens het kennismakingsgesprek aan de orde 

komen. Je kunt je niet inschrijven voor de verkorte opleiding.

Opleidingsinformatie

Branche
Facilitair, 

Recreatie en Zorg

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar*

Locatie(s)
Goes , Terneuzen
& Middelburg

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*

Helpende Zorg en Welzijn
Als helpende zorg en welzijn kun je gaan werken in de eigen woonomgeving van een cliënt, maar ook in een 

leefomgeving waarin de cliënt langdurig, tijdelijk of alleen een aantal uren per week verblijft. Je werkt bijvoorbeeld in 

een verzorgingshuis, verpleeghuis, in de thuiszorg en het WMO-domein, een woonzorgcentrum, de kinderopvang, 

een woonvorm voor begeleid wonen, het ziekenhuis of (speciaal) onderwijs. De helpende zorg en welzijn voert 

ondersteunende taken uit voor een of meer cliënten en diens betrokkenen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een vmbo-b diploma of;

 » Een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Facilitair, 

Recreatie en Zorg 

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes & Terneuzen

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*

Medewerker Recreatie en Toerisme
Als medewerker Recreatie en Toerisme voer je sportieve en recreatieve activiteiten uit, je begeleidt gasten/

deelnemers en houdt toezicht. Je bent sociaal, gastvrij en weet gasten/deelnemers te onderhouden, vermaken en 

enthousiasmeren. Je werkt bijvoorbeeld bij recreatiebedrijven, zoals campings en bungalowbedrijven, attractieparken 

en groepsaccommodaties, of in sportorganisaties, zoals fitnesscentra, indoor- en outdoor centra en sportverenigingen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een vmbo-b diploma of;

 » Een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Facilitair, 

Recreatie en Zorg 

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Middelburg & 
Terneuzen

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*

*Meer informatie over Start College vind je op bladzijde 23.



Scheepvaart



Visserij    

37Scalda opleidingsboek 

Maritiem Officier Kleine Schepen Visserij (SW5)
Als aankomend visserman wordt je zowel nautisch, technisch als op visserijgebied opgeleid.

De visserij van vandaag de dag is een geavanceerde hightechindustrie. De schepen zijn voorzien van de allernieuwste 

snufjes op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, communicatie en navigatie. Dus wie voor visserij kiest, heeft behalve 

liefde voor het vak ook gevoel voor techniek nodig.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een medische keuring zeevaart. (Aanvullende eis)

Opleidingsinformatie

Branche Visserij

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart werkgebied SW6
De visserij van vandaag de dag is een geavanceerde hightechindustrie. De schepen zijn voorzien van de allernieuwste 

snufjes op gebied van bijvoorbeeld visserij, navigatie, communicatie en veiligheid. Wie voor visserij kiest, heeft behalve 

liefde voor het vak ook gevoel voor techniek nodig. Daarnaast moet je kunnen werken in een klein team en onder sterk 

wisselende omstandigheden.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een medische keuring zeevaart. (Aanvullende eis)

Opleidingsinformatie

Branche Visserij

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Binnenvaart

Matroos binnenvaart
Met de opleiding matroos binnenvaart kun je gaan werken op diverse soorten binnenvaartschepen, zoals droge lading

schepen, tankers, containerschepen en duwstellen. Dit kan van invloed zijn op jouw takenpakket. Met de schepen

waarop je werkzaam bent worden goederen en personen vervoerd over binnenwateren tussen verschillende laad- en

losplaatsen in Europa.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een medische keuring binnenvaart. (Aanvullende eis)

 » een dienstverband van vastgesteld aantal uren bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Binnenvaart

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Schipper binnenvaart
Als schipper binnenvaart werk je samen met bemanningsleden op een binnenvaartschip en vervoer je goederen en

personen over rivieren, kanalen en meren tussen verschillende laad- en losplaatsen in Europa. Je hebt een uitvoerende 

rol waarbij je bemanningsleden opdracht geeft tot nautische, technische en operationele taken en helpt zelf ook mee 

bij de uitvoering daarvan. Je ondersteunt de kapitein bij de uitvoering van het veiligheids-, milieuzorg-, kwaliteits- en 

personeelsbeleid. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of –t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een medische keuring binnenvaart. (Aanvullende eis)

 » een dienstverband van vastgesteld aantal uren bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl

Opleidingsinformatie

Branche Binnenvaart

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen



Zeevaart

“Als je op zee bent, voel je je echt helemaal 

vrij. Natuurlijk moet je wel sterk in je schoenen 

staan omdat je toch vaak lange periodes van 

huis weg bent.”

- Jarne Hacquaert -
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Maritiem officier kleine schepen, Nautisch of Technisch
Als maritiem officier kleine schepen ga je voor een uitdagende en verantwoordelijke baan in een dynamische, 

internationale wereld waarin geen dag hetzelfde is. Om dit te kunnen moet je van alle markten thuis zijn.  Je start je 

opleiding als maritiem officier kleine schepen en je kan zowel in de machinekamer als op de brug werken. Halverwege 

je opleiding kies je je specialisatierichting, nautisch of technisch. In deze richting kan je later aan boord doorgroeien tot 

en met de hoogste rang; kapitein of hoofdwerktuigkundige (HWTK) op kleine schepen.

Toelatingsvoorwaarden 
 »  een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een medische keuring zeevaart. (Aanvullende eis)

Opleidingsinformatie

Branche Zeevaart

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Maritiem officier alle schepen, Nautisch of Technisch
Als officier op de koopvaardij ga je voor een uitdagende en verantwoordelijke baan in een dynamische, internationale

wereld waarin geen dag hetzelfde is. Als maritiem officier alle schepen word je breed opgeleid voor zowel de nautische 

als technische functies aan boord van zeeschepen. In het derde leerjaar kies je je specialisatierichting. Je wordt dan 

verder opgeleid als specialist op nautisch of technisch gebied. Deze specialisatierichting bepaalt in welke functie je aan 

boord kan doorgroeien tot en met de hoogste rang, kapitein of hoofdwerktuigkundige (HWTK).

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een medische keuring zeevaart. (Aanvullende eis)

Opleidingsinformatie

Branche Zeevaart

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Schipper-machinist beperkt werkgebied
Je wordt opgeleid om als schipper/machinist zelfstandig te kunnen varen op kleine schepen tot maximaal 500 GT op 

reizen nabij de kust. Je werkt veelal op ondersteunende vaartuigen in de baggersector, bij het loodswezen of in de 

haven. Je kiest voor een actieve en verantwoordelijke baan waarbij een grote mate van zelfstandigheid van je wordt 

verwacht.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een medische keuring zeevaart. (Aanvullende eis)

Opleidingsinformatie

Branche Zeevaart

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen
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Wil j ij  een 

dynamisch beroep 

waar geen dag hetzelfde 

is en je veel reist? 

Dan is de scheepvaart 

iets voor jou!



Transport 
en logistiek



Chauffeur wegvervoer
Als chauffeur wegvervoer kom je nog eens ergens. Geen dag is hetzelfde. Jij zorgt ervoor dat goederen met jouw 

vrachtwagen van A naar B worden vervoerd in binnen- en buitenland.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van vastgesteld aantal uren bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Goederenvervoer 

41

Manager transport en logistiek
Het werkterrein van een manager transport en logistiek concentreert zich rond wegtransport en warehousing. Doel is 

goederenstromen, opslag en distributie soepeltjes te regelen en problemen zo vroeg mogelijk te tackelen. Een flitsende 

baan in een sector waarin geen dag hetzelfde is.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of –t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Middenkader transport en logistiek

Manager havenlogistiek
Een manager havenlogistiek plant, regelt, organiseert, legt contacten, stippelt beleid uit en geeft leiding aan anderen. 

Het werkterrein is de logistieke wereld, en dan met name die van het vervoer per schip. Je kan denken aan functies als 

cargadoor en expediteur bij een expeditie- of cargadoorsbedrijf of een ander haven gerelateerd bedrijf.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of –t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Scalda opleidingsboek 

Opleidingsinformatie

Branche Goederenvervoer

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 1,5 - 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Opleidingsinformatie

Branche

Middenkader 

transport en 

logistiek

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 - 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Opleidingsinformatie

Branche

Middenkader 

transport en 

logistiek

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 - 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen
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Transport en Logistiek
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Logistiek medewerker
Een logistiek medewerker zorgt in een distributiecentrum, magazijn of warehouse voor het laden en lossen van 

goederen. Hij controleert de levering op aantal, houdbaarheid, kwaliteit en schade en plaatst ze in het magazijn of 

maakt ze gereed voor verzending.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van vastgesteld aantal uren bij een erkend leerbedrijf.  

Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Transport en 

Logistiek

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 1 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Logistiek teamleider
De juiste goederen op het juiste moment en op de juiste plaats, dat is waar logistiek om draait. Als logistiek teamleider 

ben je verantwoordelijk voor allerlei taken in het magazijn. Je organiseert, plant en verdeelt werkzaamheden van 

medewerkers. Als je van regelen en aanpakken houdt en aan een klein teamleiding wil geven, dan is de functie van 

logistiek teamleider echt iets voor jou.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van vastgesteld aantal uren bij een erkend leerbedrijf.  

Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Transport en 

Logistiek

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Logistiek Supervisor
Als Logistiek supervisor werk je binnen een bedrijf of afdeling waar alles draait om logistieke processen. Denk aan 

een warehouse, een groothandel, een productiebedrijf, een commerciële import-  of export afdeling, een logistiek 

dienstverlener of aan een distributiebedrijf. Als logistiek supervisor beheer en bewaak je het logistieke proces, maak 

je personeelsplanningen, zorg je dat voorraden op peil zijn en stuur je een team aan. Tot slot regel je dat goederen 

op het juiste moment op de juiste plek zijn. Ben jij klantgericht, houd je van procesmatig werken en denk je graag in 

oplossingen? Dan is dit beroep echt iets voor jou.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 3 in de richting logistiek, bijvoorbeeld Logistiek Teamleider

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op www.

stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Transport en 

Logistiek

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen



43Scalda opleidingsboek 

Wat er zo leuk is

aan Logistiek?

Het is overal en het 

is nooit hetzelfde!

- Cheyenne van de Linde -



Techniek
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Engineering

Technicus Engineering
Als technicus engineering kun je aan de slag in verschillende sectoren. Je kunt werken in de Metaal- of Windsector, de 

Installatietechniek, Machinebouw of in de Mechatronica. Variërend van het klein-, midden- tot grootbedrijf. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een havo-diploma met het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid 

(instroom in leerjaar 2 is dan mogelijk) of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Engineering

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 4 jaar

Locatie(s)
Terneuzen 

& Vlissingen

Technicus engineering elektrotechniek
Als technicus engineering elektrotechniek ben je de ontwikkelaar van de gehele installatie, gericht op elektrotechniek en 

elektronica. 

Toelatingsvoorwaarden 
Voor de (verkorte) BBL-opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een havo-diploma met het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid  

(instroom in leerjaar 2 is dan mogelijk) of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3 (bij voorkeur elektrotechniek niveau 3) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Engineering

Niveau 4

Leerweg BBL

Duur 2 - 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra
Als middenkaderfunctionaris ben je betrokken bij het voorbereiden en realiseren van projecten.  Of dat grote, kleine, 

nationale of internationale projecten zijn hangt af van waar je werkt. Je kunt ontwerpen uitwerken, de uitvoering 

voorbereiden, metingen verrichten, resultaatgericht overleg voeren, goed regelen en plannen. Je blijft je altijd realiseren 

dat je deel uitmaakt van het grote geheel. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche

Middenkader 

functionaris bouw 

en infra

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen



Laboratoriumtechniek

Installatietechniek
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Allround Laborant
Als laborant werk je zorgvuldig en gestructureerd. Je controleert of de monsters die je binnenkrijgt geschikt zijn om 

te onderzoeken en maakt ze klaar voor analyse (drogen, verdunnen, centrifugeren of oplossen). Daarna ga je testen of 

onderzoeken.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche
Laboratorium-

techniek

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Chemisch-fysisch analist
Je werkt op een laboratorium. Hier zoek je uit of de kwaliteit van een productie voldoende is, je test of verbetert (nieuwe) 

producten. Binnen de industrie moeten er elke dag antwoorden boven tafel komen over alles wat ze maken, of wíllen 

gaan maken. Samen met je team lever jij die antwoorden. Over voedsel, rubber, papier, glas, beton, plastic en ga zo maar 

door. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Laboratorium-

techniek

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Eerste monteur woning
Als eerste monteur woning werk je in wisselende maar herkenbare omstandigheden in de woningbouw of bij particuliere 

klanten. Je houdt je daar bezig met aanleg en onderhoud van werktuigkundige installaties en onderhoud van toestellen. 

Je doet je werk voornamelijk in woningen en woongebouwen (flats). 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een mbo-diploma niveau 2 (bij voorkeur monteur werktuigkundige installatie niveau 2) en; 

 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Installatietechniek

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Monteur werktuigkundige installaties
Als monteur werktuigkundige installaties beschik je over ruimtelijk inzicht. Je hebt een collegiale en een klantvriendelijke 

houding. Je doet je werk op uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld in woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, 

utiliteitsbouw (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen). 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Installatietechniek

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes



Elektrotechniek
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Monteur elektrotechnische installaties
Naast het aanleggen, onderhouden en repareren van een elektrotechnische installatie, zorg jij ook voor datanetwerken, 

telecominstallaties en gebouwbeheersystemen. Je maakt in een werkplaats / werkveld elektrotechnische onderdelen of 

complete producten. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Elektrotechniek

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Eerste monteur elektronische industriële installaties 
en systemen

Naast het aanleggen, onderhouden en repareren van een elektrotechnische installatie in de woon- en utiliteitsbouw, 

zorg jij ook voor datanetwerken, telecominstallaties en gebouwbeheersystemen. Je maakt in een werkplaats / werkveld 

elektrotechnische onderdelen of complete producten. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Elektrotechniek

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit
Naast het aanleggen, onderhouden en repareren van een elektrotechnische installatie in de woon- en utiliteitsbouw, 

zorg jij ook voor datanetwerken, telecominstallaties en gebouwbeheersystemen. Je maakt in een werkplaats / werkveld 

elektrotechnische onderdelen of complete producten. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Elektrotechniek

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen



Gebouwde omgeving
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Metselaar

Als metselaar werk je in de bouw. Je werkt bijvoorbeeld aan huizen, appartementen, kantoren, kerken en scholen. Je zorgt 

met vakmanschap voor het metselwerk in de nieuw of verbouw van woningen en bedrijfspanden. Je maakt wanden, 

vloeren en doet ook voeg- en tegelwerk.

Toelatingsvoorwaarden 
 » in het bezit van een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Timmerman
Als timmerman ben je werkzaam in de bouw. Alles wat je maakt, kun je terugzien in bijvoorbeeld huizen, appartementen, 

kantoren, kerken en scholen. Je maakt kozijnen, je hangt deuren af in woningen of bedrijfspanden, je verricht 

reparatiewerkzaamheden, je betimmert daken, of je maakt bekistingen voor funderingen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Medewerker technische dienst (Servicemedewerker gebouwen)

Als medewerker technische dienst ben je een creatieve alleskunner met twee rechterhanden! Een allround klusser die in 

een handomdraai de irritaties van anderen wegwerkt: je vervangt een kapot deurslot, verhelpt een lekkende kraan, hangt 

een kapstok op, zet een trapleuning vast en je voorkomt een overstromende dakgoot. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Terneuzen, Goes 

& Vlissingen

Schilder
De schilder doet onderhoud aan buiten- en binnenschilderwerk. Dat kan in bestaande bouw zijn, maar ook in 

nieuwbouwprojecten. Je werkzaamheden bestaan uit het voorbehandelen van ondergronden, verfsystemen aanbrengen, 

beglazingssystemen plaatsen, wanden etc. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes



Allround metselaar
In de bouw zet je als allround metselaar elke dag wat neer. Het resultaat kun je jarenlang terugzien in alles waaraan je 

meewerkt zoals huizen, appartementen, kantoren, kerken of scholen. Je zorgt met vakmanschap voor het metselwerk in 

de nieuw of verbouw van woningen en bedrijfspanden. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Allround Timmerman
In de bouw zet je elke dag wat neer. Als allround timmerman heb je meer verantwoordelijkheid en kun je zelfstandig 

werken en ondersteun je andere collega’s bij bijvoorbeeld kozijnen maken, of bij het afhangen van deuren, het verrichten 

van reparatiewerkzaamheden, of het betimmeren van daken. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Gezel Schilder
De gezel schilder doet onderhoud aan buiten- en binnenschilderwerk.  Je werkzaamheden bestaan uit het 

voorbehandelen van ondergronden, verfsystemen aanbrengen, beglazingssystemen plaatsen, wanden etc. Als gezel 

schilder heb je een grotere verantwoordelijkheid dan een schilder. Je werkt zelfstandig en kunt je eigen werk beoordelen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Vakman grond-, water- en wegenbouw
Als grond- water en wegenbouwer verricht je werkzaamheden in de sector grond-, water- en wegenbouw, een onderdeel 

van de bedrijfstak bouw-infra. Je werkt voor kleine, middelgrote of grote bedrijven of als zzp-er. Je houdt je bezig met 

de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, 

waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes
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Allround vakman grond-, water- en wegenbouw
Je bent werkzaam in een bedrijf, dat gespecialiseerd is in grond-, water- en wegenbouw. Je verricht zelfstandig 

werkzaamheden bij de aanleg en het onderhoud van weg,- en waterbouwkundige constructies, bestratingen, 

oeverconstructies en rioolconstructies.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2; 

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche
Gebouwde 

omgeving

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes
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Metaal en Werktuigbouwkunde

Constructiewerker
Als constructiewerker werk je voornamelijk bij constructiebedrijven die uiteenlopende constructies vervaardigen voor 

diverse industriële bedrijfstakken. Je werkt vooral met staaf-, plaat-, profiel- en pijpmateriaal. Je vervaardigt eenvoudige 

constructies en deelconstructies. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen

Basislasser
Als basislasser werk je voornamelijk in de metaalindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie, scheepsbouw, 

transportmiddelenindustrie en de bouw. Je werkt vooral binnen het bedrijf en een enkele keer op locatie bij 

opdrachtgevers.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen
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Pijpenbewerker
Als pijpenbewerker werk je zowel binnen het bedrijf als op locatie bij opdrachtgevers, zoals bij grote bedrijven in 

uiteenlopende bedrijfstakken bijvoorbeeld scheepsbouw, petrochemie, offshore en voedingsmiddelenindustrie. Je 

vervaardigt onderdelen van leidingwerk, plaatst, monteert, onderhoudt en modificeert deze pijpdelen op locatie.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Terneuzen

Verspaner
Als verspaner werk je over het algemeen in een werkplaats van een bedrijf. Je werkt vooral voor toeleverende bedrijven 

aan bijvoorbeeld de machine-, transportmiddelen-, elektrotechnische- en medische en optische industrie. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen



Allround pijpenbewerker
Als allround pijpenbewerker werk je zowel binnen het bedrijf als op locatie bij opdrachtgevers, zoals bij grote bedrijven 

in uiteenlopende bedrijfstakken bijvoorbeeld scheepsbouw, petrochemie, offshore en voedingsmiddelenindustrie. Je 

vervaardigt onderdelen van leidingwerk, plaatst, monteert, onderhoudt en modificeert deze pijpdelen op locatie in 

leidingsystemen en zorgt voor de correcte aansluiting. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. 

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s) Terneuzen
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Allround lasser
Als allround lasser werk je zowel binnen het bedrijf als buiten het bedrijf op locatie bij opdrachtgevers. Je werkt in de 

metaalproductenindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie, scheepsbouw, transportmiddelenindustrie en 

in de bouw. Je voert laswerkzaamheden uit in alle voorkomende posities en volgens de vereiste lascertificaten behorende 

bij het bedrijf. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s)
Vlissingen & 

Terneuzen

Eerste monteur mechatronica
De eerste monteur mechatronica werkt op locatie of bij de klant aan een bekend pakket van mechatronische producten. 

Dit kunnen machines zijn voor onder andere de fruitteelt, de visteelt, e.d. voedselindustriële- en verpakkingsmachines. Je 

beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dus laat je nooit een situatie onveilig achter. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 (Monteur mechatronica) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen 

Monteur mechatronica
Als monteur mechatronica voer je onderhoud uit aan mechatronische producten zoals onder andere. machines voor 

voedsel- en verpakkingsindustrie. Je verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Je beschikt over algemene 

basiskennis en basisvaardigheden, die voor het vervaardigen van mechatronische producten nodig zijn. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen 



Technicus mechatronica systemen
Je werkt bij kleine of grote metaalbedrijven in de industrie en apparatenbouw. Die zowel halffabricaten als een compleet 

eindproduct afleveren, zoals mechanische producten en machines.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een mbo diploma niveau 3; Eerste monteur mechatronica en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 4

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Allround precisieverspaner
De allround precisieverspaner is een allround vakman die werkt met uiteenlopende draai- en freesmachines, 

conventioneel en CNC-gestuurd. Over het algemeen maak je kleine series producten, maar ook ‘enkelstuks’. Je kunt goed 

zelfstandig, geconcentreerd en systematisch werken. Bovendien ben je creatief en heb je goed ruimtelijk inzicht.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen
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Allround constructiewerker
Als allround constructiewerker werk je zowel binnen als buiten het bedrijf op locatie bij opdrachtgevers. Je werkt 

voornamelijk bij constructiebedrijven die uiteenlopende constructies vervaardigen voor diverse industriële bedrijfstakken. 

Je werkt met staaf-, plaat-, profiel- en pijpmateriaal. Je maakt uiteenlopende constructies en deelconstructies variërend in 

complexiteit.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s)
Vlissingen & 

Terneuzen

Constructie- en plaattechnoloog
Je bent werkzaam bij bedrijven in de metaalproductie industrie, zoals machine- en apparatenbouw, transportmiddelen, 

scheepsbouw of voedingsmiddelenindustrie. Hier werk je aan onder andere constructie, plaatwerk en lassen. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » mbo diploma niveau 3, bij voorkeur Allround Constructiewerker in verband met technische kennis en vaardigheden 

en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uren bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche

Metaal en 

Werktuigbouw-

kunde

Niveau 4

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen



Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen 
Als basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen werk je bij een autobedrijf gericht op personenauto’s, bedrijfsauto’s 

of trucks. Je bent voornamelijk bezig met standaard onderhoudsbeurten. Denk hierbij aan banden, uitlaat, accu, 

schokdempers, remmen, olie, filters, etc. Verder voer je eenvoudige reparaties en montages uit aan het voertuig en 

onderhoudt en repareer je machines en installaties. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of; 

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en; 

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. 

Opleidingsinformatie

Branche Mobiliteit

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Mobiliteit

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen 
Als allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen stel je diagnoses bij lastige storingen. Jij voert de moeilijke 

reparaties en onderhoudsbeurten uit. In auto’s zit steeds meer elektronisch gestuurde apparatuur. Je bent dan ook steeds 

minder bezig met ‘zwarte handen’ en ‘sleutelen’, maar meer met elektronica. Je onderhoudt en repareert daarnaast ook 

machines en installaties. Je werkt zelfstandig, zorgvuldig en klantgericht. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)             

Opleidingsinformatie

Branche Mobiliteit

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

Duur 1 - 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen
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Je bent gespecialiseerd in ingewikkelde reparaties en je spoort klachten en storingen op waarvan de oorzaak moeilijk te 

vinden is. Je zoekt creatief naar oplossingen, weet hoe de systemen in auto’s werken en bent het aanspreekpunt voor je 

collega’s, leveranciers en klanten. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf.  

Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen 
Opleidingsinformatie

Branche Mobiliteit

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 - 4 jaar

Locatie(s) Vlissingen
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Maintenance en Procestechniek

Procesoperator B
Je zorgt ervoor dat het productieproces in een fabriek goed verloopt. Als er iets mis dreigt te gaan, kun je ingrijpen, 

bijsturen of storingen verhelpen. Ook zorg je ervoor dat de kwaliteit van de producten die gemaakt worden goed is 

en goed blijft. Je doet dat met allerlei bedienings- en controleapparatuur. Deze opleiding gaat volgend schooljaar 

samenwerken met Scalda Groen College in Goes. Door deze samenwerking is de opbouw en inhoud van de opleiding 

voor beide locaties in de eerste twee jaar gelijk, waarbij in Terneuzen het accent ligt op chemie en in Goes op de Food-

kant. Gedurende de opleiding kies je het niveau en na twee jaar kies je je specialisatie: chemie (in Terneuzen) of Food (in 

Goes). Bij deze opleiding kun je vanaf nu uit twee uitstroomrichtingen kiezen, namelijk food of chemie. Deze opleiding 

start je in Goes of Terneuzen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 of;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op 

www.stagemarkt.nl. 

* Onder strikte voorwaarden kan de opleiding korter. Dit zal tijdens het kennismakingsgesprek aan de orde komen. Je 

kunt je niet inschrijven voor de verkorte opleiding.

Opleidingsinformatie

Branche
Maintenance en 

Procestechniek

Niveau 3

Leerweg BBL

Duur 3 jaar *

Locatie(s) Terneuzen

Procesoperator C
Als procesoperator C kun je terecht komen in een leidinggevende functie. Hiervoor is organisatietalent en zelfstandigheid 

een pré. Je moet flexibel zijn en om kunnen gaan met diverse werkzaamheden tegelijk. Denk aan beheren van 

productieprocessen, procesverbetering en medewerkers aansturen. Goed communiceren is belangrijk, omdat je met 

veel verschillende mensen werkt. Zowel schriftelijk als mondeling kun je uitleggen wat je bedoelt. Deze opleiding gaat 

volgend schooljaar samenwerken met Scalda Groen College in Goes. Door deze samenwerking is de opbouw en inhoud 

van de opleiding voor beide locaties in de eerste twee jaar gelijk, waarbij in Terneuzen het accent ligt op chemie en 

in Goes op de Food-kant. Gedurende de opleiding kies je het niveau en na twee jaar kies je je specialisatie: chemie (in 

Terneuzen) of Food (in Goes).

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo, -k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een mbo-diploma Procesoperator B en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Maintenance en 

Procestechniek

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 - 4 jaar

Locatie(s) Terneuzen

Technicus service en onderhoud (Maintenance Engineer) 
Je werkt bij productie, of servicebedrijven, waar je storingen verhelpt, verbeteringen aanbrengt en modificaties doet 

aan elektrotechnische- en/of werktuigkundige apparaten en installaties. Voorbeelden daarvan zijn (productie)machines 

en installaties voor de procesindustrie of voor de voedselverwerking of machines voor de productie van kleinere 

producten.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Maintenance en 

Procestechniek

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 4 jaar

Locatie(s)
Terneuzen 

& Vlissingen



ICT en 
Mediavormgeving
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IT Systems and devices

Allround medewerker IT systems and devices 
Jij bent het aanspreekpunt voor de complete infrastructuur in een moderne bedrijfsomgeving. Je werkt aan het netwerk, 

de computers en devices (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops/notebooks, desktops, IoT devices, smart home devices, 

AV-apparatuur, VR/AR-devices en drones). Je installeert, lost problemen op en geeft instructies. Je moet dus niet alleen 

goed met de techniek om kunnen gaan, maar ook met mensen! Als medewerker beheer ICT stel je je klantvriendelijk, 

klantgericht en flexibel op. Je kunt goed samenwerken, je overziet de gevolgen van jouw handelen en je werkt  

nauwkeurig. Daarnaast heb je doorzettingsvermogen, ben je oplossingsgericht en je kunt goed omgaan met tijdsdruk.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche
IT Systems 

and devices

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2 - 3 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen

Expert IT systems and devices
Als expert IT systems and devices draag je de verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende 

netwerkinfrastructuur met alle componenten en devices. Je werkt met mobiele telefoons, tablets, laptops/notebooks, 

desktops, IoT devices, smart home devices, AV-apparatuur, VR/AR-devices en drones. Je beheert daarnaast op technisch 

vlak de applicaties binnen een organisatie. Ook heb je kennis van security. Je benadert alle werkzaamheden met een 

proactieve houding, waarbij je oog hebt voor de bedrijfsprocessen. Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen voor 

technologische vraagstukken. Je zorgt dat je voortdurend bijblijft op je vakgebied. Daarnaast stel je je klantgericht, kritisch 

en flexibel op.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

ICT Support

Medewerker ICT Support
Jouw belangrijkste taken zijn het installeren en configureren van systemen en devices. Je voert activiteiten uit op het 

vlak van het in elkaar zetten, reparatie en het verlenen van service van devices (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops/

notebooks, desktops, IoT devices, smart home devices, AV-apparatuur, VR/AR-devices en drones). Als medewerker ICT 

support stel je je klantvriendelijk, klantgericht en flexibel op. Je kunt goed samenwerken, je overziet de gevolgen van jouw 

handelen en je werkt  nauwkeurig. Daarnaast heb je doorzettingsvermogen, ben je oplossingsgericht en je kunt goed 

omgaan met tijdsdruk.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche ICT Support

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen

Opleidingsinformatie

Branche
IT Systems 

and devices

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Vlissingen

Scalda opleidingsboek 

Studenttevredenheid

7,3
Dit oordeel komt uit de JOB-Monitor
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Software development

Software developer
Als software developer maak en beheer je software voor talloze toepassingen, zoals websites, games, industriële software, 

zorgtoepassingen, onderwijssoftware en software voor de financiële wereld. Dit doe je meestal bij een ICT-bedrijf, 

gamebedrijf, mediabedrijf, of een ICT-afdeling. Je verdiept je in veel verschillende werkmethodieken, programmeertalen 

en informatiesystemen. Je hebt technisch inzicht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Als het om 

kleine software onderdelen of toepassingen gaat, heb je zelf de eindverantwoordelijkheid. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Software 

development

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 4 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen

Mediavormgeving

Mediavormgever
Als mediavormgever maak je allerlei media-uitingen. Die zie je overal om je heen, in bewegend en stilstaand beeld. Je 

kunt dan denken aan posters, flyers, visitekaartjes, een huisstijl voor een onderneming, een commercial of de vormgeving 

van een interactieve app. Je leert projectmatig werken en met een planning en taakverdeling in de hand werk je aan een 

goed doordacht concept, werk je het concept uit tot een ontwerp, om het daarna te te maken.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » aanvullende eisen zoals verplicht meelopen, intakegesprek met ouderejaars, motivatiebrief,  

meedoen aan intakedag.

Opleidingsinformatie

Branche Mediavormgeving

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 - 4 jaar

Locatie(s)
Terneuzen & 

Vlissingen

“De hele dag creatief bezig zijn, dat is echt het 

allerleukste aan deze opleiding. Alle opdrachten 

die we op school krijgen, doen we voor echte 

opdrachtgevers. Het is belangrijk dat je 

zelfstandig kunt werken en dat je je 

werkzaamheden goed plant.”

- Angela Schuitert -

Scalda opleidingsboek 



59Scalda opleidingsboek 

Wist je dat 

je bij de opleiding

Mediavormgeving 

aan de slag gaat 

voor echte klanten?



Groen 
en Dier



Medewerker paardensport en -houderij
Vind jij het interessant om alles te weten over huisvesting, voeding en de gezondheid van paarden? Dan is de opleiding 

Medewerker paardensport en -houderij vast iets voor jou! Medewerker paardensport en -houderij is een veelzijdig beroep. 

Je bent verantwoordelijk voor het welzijn, goede voeding en de verzorging van de paarden. Is er iets met een paard aan 

de hand, dan zie je dat direct. Je bent niet bang voor vieze handen, want het schoonmaken van boxen, stal of weide hoort 

er vanzelfsprekend bij.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche
Paardensport 

en -houderij

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Paardensport en -houderij

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij
Als vakbekwaam medewerker paardensport en –houderij werk je in een paardenhouderijbedrijf. Je traint de 

paarden, houdt je bezig met de dagelijkse verzorging, geeft instructies aan ruiters en je organiseert evenementen. 

Je stelt  jezelf dienstverlenend op en je kunt omgaan met verschillende soorten mensen. Je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en stelt de behoeften van het paard voorop. Je stemt wat de eigenaar van het paard wil 

altijd af met waar het paard toe in staat is. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid en leefomgeving van het paard.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs van havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche
Paardensport 

en -houderij

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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Bedrijfsleider paardensport en -houderij
Als bedrijfsleider paardensport en -houderij kan je goed paardrijden en heb je instructie-ervaring. Je beschikt 

over specialistische kennis van de gezondheid en het gedrag van paarden. Bovenal leid je het bedrijf en ben je 

verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Als bedrijfsleider heb je een ondernemende, commerciële en proactieve 

houding. Maatschappelijke ontwikkelingen zie je als kansen voor het bedrijf en je hebt hierbij voortdurende aandacht 

voor de wensen van de diverse klanten (die verschillende belangen kunnen hebben). 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Paardensport 

en -houderij

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Studenttevredenheid

7,2
Dit oordeel komt uit de JOB-Monitor



Medewerker bloem, groen en styling
Beschik je over een grote dosis creativiteit? Houd je van bloemen? En heb je gevoel voor styling en oog voor trends? Dan 

past de opleiding Medewerker bloem, groen en styling echt bij jou! Tijdens de opleiding leer je welke bloemen, kleuren 

en materialen het beste bij welke momenten passen. Een romantisch bruidsboeket, een bosje bloemen of een sfeervol 

kerststuk? We leren je hoe je ze schikt tot prachtige bloemwerken. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche
Bloem, groen 

en styling

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Bloem, groen en styling

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
Het werken met kleur, vorm en materiaal vormt de basis van de opleiding Vakbekwaam medewerker bloem, groen 

en styling. Naast plantenherkenning en de verzorging van kamerplanten en snijbloemen besteden we aandacht aan 

vormgeving en design. Ook klantgericht denken en werken is belangrijk, want straks vragen klanten om jouw advies en 

deskundigheid.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche
Bloem, groen 

en styling

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Vakexpert bloem, groen en styling
In de opleiding Vakexpert bloem, groen en styling krijg je les in bloemschikken en het maken van (grote) bloemwerken. 

Etaleren en presenteren spelen een belangrijke rol. De vakexpert bloem, groen en styling is daarnaast innovatief en kan 

ruimtelijk denken. Wil je eventueel later een eigen bloemenwinkel beginnen, dan is naast de praktische vaardigheden ook 

de economische kennis van belang.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Bloem, groen 

en styling

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

“Met grote bloemwerken maak ik de wereld 

graag een beetje mooier. Daarom heb ik 

gekozen voor de opleiding Bloem, groen en 

styling.”

- Daphne Borgo -
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Medewerker hovenier
Werk je graag in de buitenlucht en houd je van aanpakken? Dan is de opleiding Medewerker hovenier iets voor jou! Je 

leert tuinen, parken en plantsoenen aan te leggen en te onderhouden. Je bent handig en je werkt veel met machines.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding); 

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Hovenier

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Hovenier

Vakbekwaam hovenier
Ben je ondernemend, werk je graag in de buitenlucht en houd je van aanpakken? Dan is de opleiding Vakbekwaam 

hovenier iets voor jou! Je leert tuinen, parken en plantsoenen aan te leggen en te onderhouden. Je hebt contacten met 

de klant en je kunt medewerkers begeleiden.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs van havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Hovenier

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Opzichter/uitvoerder groene ruimte
Als Hovenier verdiep je jezelf in het vormgeven en onderhouden van kleine tuintjes tot stadsparken en “groene” 

woontorens. Je werkt mee aan een groene toekomst, met ruimte voor fauna zoals vlinders, bijen, libellen, etc. Als 

leidinggevende houd je je bezig met medewerkers begeleiden, voorbereiding, veiligheidseisen en toezicht houden op 

een goede uitvoering.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Hovenier

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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Medewerker dierverzorging
Vind jij het interessant om alles te weten over huisvesting, voeding en de gezondheid van dieren? Dan is de opleiding 

Medewerker dierverzorging vast iets voor jou! Dierverzorger is een veelzijdig beroep. Je bent verantwoordelijk voor het 

welzijn, goede voeding en de verzorging van de dieren. Is er iets met een dier aan de hand, dan zie je dat direct. Je bent 

niet bang voor vieze handen, want het schoonmaken van hok, stal of aquarium hoort er vanzelfsprekend bij.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche Dierverzorging

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Dierverzorging

Vakbekwaam medewerker dierverzorging
Als vakbekwaam medewerker dierverzorging ben je verantwoordelijk voor het welzijn, goede voeding en de verzorging 

van de dieren. Is er iets met een dier aan de hand, dan zie je dat direct en handel je volgens de voorschriften. Je bent niet 

bang voor vieze handen, want het schoonmaken van hok, stal of aquarium hoort er vanzelfsprekend bij. Je werkt alleen of 

in teamverband en soms stuur je medewerkers aan.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche Dierverzorging

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Bedrijfsleider dierverzorging
Een bedrijfsleider dierverzorging weet ontzettend veel over de verzorging van dieren. Je bent verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering van het bedrijf waar je werkt. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het welzijn, goede voeding 

en de verzorging van de dieren. Is er iets met een dier aan de hand, dan zie je dat direct. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Dierverzorging

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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“Als klein meisje vond ik dieren al fantastisch! 

Bij de opleiding kon je een voorkeur aangeven 

voor bepaalde dieren en ik werd ingedeeld bij 

reptiel. Daar was ik super blij mee!

- Yaelle van Brouwershaven -
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Medewerker veehouderij
Houd je van dieren, ben je economisch ingesteld en heb je technisch inzicht? Dan is de opleiding Medewerker 

veehouderij iets voor jou! Dagelijks besteed je aandacht aan de voeding, de verzorging en het welzijn van de dieren. Je 

werkt mee aan een goede huisvesting, gezondheid en productie.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) en; 

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf.  

Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Veehouderij

Niveau 2

Leerweg BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Veehouderij

Vakbekwaam medewerker veehouderij
Houd je van dieren, ben je economisch ingesteld en heb je technisch inzicht? Dan de opleiding Vakbekwaam medewerker 

veehouderij iets voor jou!  Dagelijks besteed je aandacht aan de voeding, de verzorging en het welzijn van de dieren. Je 

bent verantwoordelijk voor een goede huisvesting, gezondheid en productie. Je verricht je werkzaamheden zelfstandig of 

in teamverband. Ook kun je medewerkers aansturen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf.  

Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl.

Opleidingsinformatie

Branche Veehouderij

Niveau 3

Leerweg  BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Medewerker agrarisch loonwerk
Als medewerker agrarisch loonwerk werk je bij een loonbedrijf en je verricht via het bedrijf werkzaamheden in de 

akkerbouw, tuinbouw en bij veehouderijbedrijven. Je werkt voornamelijk in de buitenlucht, op verschillende locaties met 

wisselende producten, collega’s en machines. Met machines bewerk je de grond, verzorg je de gewassen in en op de 

grond. Je zult ook een bijdrage leveren aan transport van producten waaronder mest en/of het beheer van grond voor 

natuurontwikkeling.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Loonwerk

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Loonwerk

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
Natuur- en landbouwgebieden, infrastructuur boven en onder de grond: onze omgeving is gevormd met machines, 

bestuurd door loonwerkers. Vakbekwaam medewerkers loonwerk werken met moderne machines. Als vakbekwaam 

medewerker agrarisch loonwerk werk je bij een loonbedrijf en werk je mee met andere loonwerkers, op verschillende 

locaties. Vaak heb je een rol in de organisatie van de werkzaamheden die er gedaan moeten worden.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 en;

 » een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf.  Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Loonwerk

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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Medewerker teelt
Werken in de akkerbouw, fruitteelt en (glas)tuinbouw betekent vaak bezig zijn met machines en werktuigen. 

Als medewerker teelt heb je de kennis en de vaardigheden voor het zaaien, planten, verzorgen en oogsten van de 

gewassen. En of het nu aardappelen, bieten, granen, appels, peren, rozen, tomaten of paprika’s zijn: als teler verbouw je 

producten die onmisbaar zijn voor de consument.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche Teelt

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Teelt

Vakexpert teelt en groene technologie
Gewassen zaaien, planten verzorgen en oogsten, de grond bewerken en het vele transport vragen gespecialiseerde 

vakmanschap en kennis van de teler. Je hebt altijd te maken met het weer en de tijdsdruk van planning en organisatie. 

Als vakexpert teelt werk je met  geavanceerde productiemethoden. Je stuurt een team aan en hebt veel kennis van de 

bedrijfsvoering. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Teelt

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Aquacultuur (Vakexpert teelt op water)
Aquacultuur hoort bij Zeeland, net als Scalda. Logisch dus dat wij de opleiding hebben waarmee je als vakexpert teelt op 

water meteen aan de slag kunt in deze typisch Zeeuwse sector! Tijdens de opleiding leer je alles over innovatief kweken 

van zoutwaterdieren (vissen, schaal- en schelpdieren) en het kweken en oogsten van zilte gewassen (hogere planten, 

zeekraal, wieren en algen). De opleiding heeft een duidelijke link met de traditionelere teelt opleidingen van Scalda en 

legt de nadruk op toegepaste mariene biologie en biobased business.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Opleidingsinformatie

Branche Teelt

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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Vakbekwaam medewerker teelt
Of het nu aardappelen, bieten, granen, appels, peren, rozen, tomaten of paprika’s zijn: als teler verbouw je producten die 

onmisbaar zijn voor de consument. Werken met geavanceerde productiemethoden en het bezig zijn met gewassen en 

producten zijn aantrekkelijke aspecten van het beroep. Als vakbekwaam medewerker teelt voer je je werkzaamheden 

alleen of in teamverband uit. Je kunt dit team ook aansturen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche Teelt

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Studenttevredenheid

7,3
Dit oordeel komt uit de JOB-Monitor



Procesoperator B (Food)
Als Foodoperator werk je in de voedingsmiddelenindustrie en ben je verantwoordelijk voor het hygiënisch verwerken van 

grondstoffen tot een eindproduct en het verpakken. Je zorgt ervoor dat het productieproces in een fabriek goed verloopt. 

Als er iets mis dreigt te gaan, kun je als operator ingrijpen, bijsturen of storingen verhelpen. Ook zorg je ervoor dat de 

kwaliteit van de producten die gemaakt worden goed is en goed blijft. Je doet dat met allerlei bedienings- en controle-

apparatuur. Deze opleiding Operator kun je volgen op niveau 3 of niveau 4 en ontwikkelen we samen met de operator-

opleidingen in Terneuzen. Door deze samenwerking is de opbouw en inhoud van de opleiding voor beide locaties in de 

eerste twee jaar gelijk, waarbij in Terneuzen het accent ligt op chemie en in Goes op de Food-kant. Na twee jaar kies je je 

specialisatie: chemie (in Terneuzen) of Food (in Goes). 
 
Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 »  een mbo-diploma niveau 2.

Opleidingsinformatie

Branche
Food en 

Technologie

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes 

Procesoperator C (Food)
Als Foodoperator werk je in de voedingsmiddelenindustrie en ben je verantwoordelijk voor het hygiënisch verwerken van 

grondstoffen tot een eindproduct en het verpakken. Je zorgt ervoor dat het productieproces in een fabriek goed verloopt. 

Als er iets mis dreigt te gaan, kun je als operator ingrijpen, bijsturen of storingen verhelpen. Ook zorg je ervoor dat de 

kwaliteit van de producten die gemaakt worden goed is en goed blijft. Je doet dat met allerlei bedienings- en controle-

apparatuur. Deze opleiding Operator kun je volgen op niveau 3 of niveau 4 en ontwikkelen we samen met de operator-

opleidingen in Terneuzen. Door deze samenwerking is de opbouw en inhoud van de opleiding voor beide locaties in de 

eerste twee jaar gelijk, waarbij in Terneuzen het accent ligt op chemie en in Goes op de Food-kant. Na twee jaar kies je je 

specialisatie: chemie (in Terneuzen) of Food (in Goes). 
 
Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 »  een mbo-diploma niveau 3.

Opleidingsinformatie

Branche
Food en 

Technologie

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes 

Food en Technologie
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Zorg 
en Welzijn



Apothekersassistent
Apothekersassistenten weten alles over medicijnen en zorgen ervoor dat mensen goed geïnformeerd naar huis gaan. Je 

hebt met patiënten te maken, maar ook met huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Je werkt zelfstandig en in een 

team. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Assisterende 

gezondheidszorg

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Een combinatie met 
Doktersassistent is mogelijk.

Assisterende gezondheidszorg

Doktersassistent
Als doktersassistent ben je de spil in de medische praktijk. Je bent altijd het eerste aanspreekpunt voor patiënten en 

assisteert de behandelaar bij een onderzoek of behandeling. Ook het geven van voorlichting, het plannen van het 

spreekuur en het schrijven van herhalingsrecepten behoren tot je taken.  

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Assisterende 

gezondheidszorg

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Een combinatie met 
Apothekersassistent is mogelijk.

Tandartsassistent
Als tandartsassistent help je de tandarts of specialist bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van tandheelkundige 

behandelingen. Zo maak je bijvoorbeeld materiaal voor vullingen en gebitsafdrukken klaar. Je voert ook zelfstandig 

handelingen uit, zoals het maken van foto’s en het aanbrengen van fluoride-applicaties. De opvang en begeleiding van 

patiënten behoort ook tot je taken. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche
Assisterende 

gezondheidszorg

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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Helpende Zorg en Welzijn
Als helpende zorg en welzijn kun je gaan werken in de eigen woonomgeving van een cliënt, maar ook in een 

leefomgeving waarin de cliënt langdurig, tijdelijk of alleen een aantal uren per week verblijft. Je werkt bijvoorbeeld in 

een verzorgingshuis, verpleeghuis, in de thuiszorg en het WMO-domein, een woonzorgcentrum, de kinderopvang, 

een woonvorm voor begeleid wonen, het ziekenhuis of (speciaal) onderwijs. De helpende zorg en welzijn voert 

ondersteunende taken uit voor een of meer cliënten en diens betrokkenen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » Een vmbo-b diploma of;

 » Een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Opleidingsinformatie

Branche
Facilitair, 

Recreatie en Zorg

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s)
Goes 

& Terneuzen 

Deze 

opleiding is 

onderdeel van 

Start College*
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Zorgprofessional
Als zorgprofessional ben je de zorgmedewerker van de toekomst. Je hebt kennis van het werkveld van een 

verpleegkundige, verzorgende-IG en maatschappelijke zorg. Je bent flexibel, breed inzetbaar en daardoor kun je op 

verschillende afdelingen binnen de zorg aan de slag. Je bent vertrouwd met diverse doelgroepen en je kunt inspelen op 

de actualiteiten binnen de zorg. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3; 

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Zorgprofessional

Niveau 3 en 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s)
Goes &  

Terneuzen

Kindprofessional
Als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je een 

kindprofessional. Als kindprofessional (niveau 3) kun je werken in alle verschillende vormen van kinderopvang. Je richt 

je op opvoedings- en begeleidingsvragen die bij de ontwikkeling van het kind horen en geeft daarbij professionele 

begeleiding. Als kindprofessional (niveau 4) werk je bij een integraal kindcentrum (IKC) of brede school. Je geeft kinderen 

professionele begeleiding en onderwijs. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;  

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3.

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op 

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

*De opleiding Kindprofessional in Bergen op Zoom is een samenwerking met Curio.

Opleidingsinformatie

Branche Kindprofessional

Niveau 3 en 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s)

Goes, Terneuzen 

& Bergen op 

Zoom*

Kindprofessional

* Meer informatie over Start College vind je op bladzijde 23.

Zorgprofessional

Facilitair, Recreatie en Zorg

Praktijkroute mogelijk
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Ervaringsdeskundige

Sociaal werk

Ervaringsdeskundige 
Als ervaringsdeskundige zet jij jouw eigen hulpverleningstraject in bij het herstel van je cliënten. Natuurlijk heb jij jouw 

hulpverleningstraject voor jezelf afgesloten en een plekje kunnen geven. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;  

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3 en;

 » een dienstverband (werk of stage) van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken 

op www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. 

 

* Heb je al eerder een soortgelijke studie gevolgd? Dan bespreken we welke leerroute het best bij jouw situatie past.

Opleidingsinformatie

Branche
Ervaringsdeskun-

dige

Niveau 4

Leerweg BBL

Duur 3 jaar*

Locatie(s) Goes 

Ik bouw met de kinderen uit de wijk een 

vertrouwensband op, zodat ze weten dat ze met 

vragen of problemen bij mij terecht kunnen. Op 

school leer ik hoe ik dit aan moet pakken en 

hiermee om moet gaan.

- Anis Karkach -

Sociaal werker
Een sociaal werker is werkzaam in vele, diverse contexten, waarin mensen ondersteuning nodig hebben om deel uit 

te maken van de maatschappij. Je werkt daarvoor vaak in of vanuit wijkaccommodaties, bijvoorbeeld als jeugd- en 

jongerenwerker. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Sociaal werk

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes 



Uiterlijke 
verzorging



Schoonheidsverzorging

Schoonheidsspecialist
Als schoonheidsspecialist verzorg en verbeter je de huid van het gezicht en lichaam van jouw klanten. Je geeft ook advies 

hoe ze hun huid thuis kunnen verzorgen. Een klantvriendelijke houding is hierbij erg belangrijk. Je houdt rekening met de 

wensen en verwachtingen van je klanten. Dit kun je in je salon aan huis doen, maar ook in grotere huidsalons, sauna- en 

wellnesscentra.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Allround schoonheidsspecialist
Als allround schoonheidsspecialist heb je een breed pakket aan behandelingen. Je geeft ook specialistische en complexe 

behandelingen. Je speelt in op onverwachte omstandigheden binnen de behandeling, maakt afwegingen en verwijst de 

klant zo nodig tijdig door naar een andere discipline. Je bent in staat om beroepsmatig te communiceren met anderen in 

de zorg (bijvoorbeeld een huidtherapeut of arts).

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;  

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Wil je eens lekker ontspannen en de huid op 

de juiste wijze laten verzorgen? 

We verwelkomen je graag in onze Huidsalon. 

De Huidsalon wordt gerund door niveau 3 

en niveau 4 studenten van de opleiding

 (Allround) Schoonheidsspecialist. 

Je kunt een afspraak maken via 

telefoonnummer: 0113 55 82 80.

Opleidingsinformatie

Branche
Schoonheids-

verzorging

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Opleidingsinformatie

Branche
Schoonheids-

verzorging

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes
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Haarverzorging

Haarstylist heer
Als haarstylist voor heren luister jij goed naar de wensen van jouw klanten die speciaal bij jou komen voor hun kapsel en 

het verzorgen van het haar. Je vertaalt die wensen naar een passend advies. Daarna voer je de totale behandeling uit: van 

wassen, föhnen, knippen/snijden, kleuren en stylen. De verzorging van baard en snor kent voor jou geen geheimen. Jij 

kunt diverse scheertechnieken toepassen en de gezichtshuid verzorgen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » en mbo-diploma niveau 2 of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op 

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Salonmanager dame
Een salonmanager is meer dan alleen een goede kapper. Een salonmanager heeft de leiding over de kapperszaak. Het kan 

zijn dat je manager bent van een kapsalon bij een groot kappersbedrijf, maar meestal ben je zelfstandig ondernemer. Je 

bent een echte vakspecialist. Je collega’s vragen jou om advies of hulp, want jij weet alles van kniptechnieken, haarverf en 

styling. Maar je bent ook een ondernemer die kansen ziet in de markt en de bedrijfsvoering van jouw zaak optimaliseert.

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, g of t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3 en;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. 

* Als derdejaars Haarstylist dame of Haarstylist heer kun je de opleiding in 1 jaar afronden. 

Opleidingsinformatie

Branche Haarverzorging

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Haarstylist dame
Als haarstylist voor dames luister jij goed naar de wensen van jouw klanten die speciaal bij jou komen voor hun kapsel en 

de verzorging van het haar. Je vertaalt die wensen naar een passend advies. Daarna voer je de totale behandeling uit: van 

wassen, knippen/snijden en kleuren tot opsteken (incl. vlechten), watergolven en permanenten. Met föhnen en stylen 

maak je een kapsel echt af. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of; 

 » een mbo-diploma niveau 2 of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Haarverzorging

Niveau 3

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Goes

Kapper
‘Als je haar maar goed zit.’  Deze uitdrukking is er niet voor niets. Een kapsel is bepalend voor iemands uitstraling en eerste 

indruk. Iemand die er goed uitziet, voelt zich ook goed. Voor jou als kapper ligt hier een prachtige uitdaging!

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding);

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. (Geldt voor de BBL-opleiding)

Opleidingsinformatie

Branche Haarverzorging

Niveau 2

Leerweg BOL en BBL

Duur 2 jaar

Locatie(s) Goes

Opleidingsinformatie

Branche Haarverzorging

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar*

Locatie(s) Goes
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Salonmanager heer
Een salonmanager is meer dan alleen een goede kapper. Een salonmanager heeft de leiding over de kapperszaak. Het kan 

zijn dat je manager bent van een kapsalon bij een groot kappersbedrijf, maar meestal ben je zelfstandig ondernemer. Je 

bent een echte vakspecialist. Je collega’s vragen jou om advies of hulp, want jij weet alles van kniptechnieken, haarverf en 

styling. Maar je bent ook een ondernemer die kansen ziet in de markt en de bedrijfsvoering van jouw zaak optimaliseert.  

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, g of t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3 en;

 » een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op  

www.stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl. 

* Als derdejaars Haarstylist dame of Haarstylist heer kun je de opleiding in 1 jaar afronden.

Opleidingsinformatie

Branche Haarverzorging

Niveau 4

Leerweg BOL en BBL

Duur 3 jaar*

Locatie(s) Goes

Onze studenten runnen op locatie Bessestraat 

in Goes hun eigen kapsalon Hairport. 

In kapsalon Hairport word je behandeld in een 

rustige professionele omgeving en in een 

persoonlijke sfeer.

Voor behandelingen in kapsalon Hairport 

kun je een afspraak maken via 

telefoonnummer: 0113 - 55 80 34.

scalda.nl/hairport
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ZUIDWEST-NL

Sport, bewegen
en dans



Medewerker sport en recreatie
Als medewerker in de sport- en recreatiesector houd je toezicht en assisteer je bij de organisatie en uitvoering van 

tal van sportieve activiteiten. Je ontvangt verschillende doelgroepen, geeft uitleg over de activiteit en door jouw 

enthousiasme zorg je ervoor dat zij met veel plezier deelnemen aan de activiteit(en). 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-b diploma of;

 » een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Er worden fysieke eisen aan je gesteld voor deze opleiding. Ook vragen we naar je motivatie.

Opleidingsinformatie

Branche Sport

Niveau 2

Leerweg BOL

Duur 2 jaar

Versneld in 1 jaar mogelijk!

Locatie(s) Goes

Sport- en bewegingsleider
Jij geeft als sport- en bewegingsleider les in sport- en bewegingssituaties aan veel verschillende doelgroepen, van 

jong tot oud. Daarnaast organiseer je projecten en evenementen. Maar ook als sportentertainer op bijvoorbeeld 

een camping of bungalowpark kun jij aan de slag. Kortom het werkveld is heel divers. Jij weet wel hoe je mensen in 

beweging krijgt!

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2.

Er worden fysieke eisen aan je gesteld voor deze opleiding. Ook vragen we naar je motivatie.

Opleidingsinformatie

Branche Sport

Niveau 3

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s)

Goes, Dordrecht 
en Roosendaal 
(Praktische 
mbo-route)

Sport           
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Sport- en bewegingscoördinator
Door jouw lessen en coaching breng jij straks iedereen het plezier van bewegen bij. Je bent dan bijvoorbeeld werkzaam 

als sportcoördinator of coach bij een sportvereniging, bij een zorginstelling of een gemeente. Je werkt met allerlei 

doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking of volwassenen die iets aan hun gezondheid 

willen doen. Maar ook als sportentertainer op een camping/bungalowpark kun jij goed aan de slag. 

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Er worden fysieke eisen aan je gesteld voor deze opleiding. Ook vragen we naar je motivatie.

Opleidingsinformatie

Branche Sport

Niveau 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s)

Goes, Dordrecht 
en Roosendaal 
(Praktische 
mbo-route)

CIOS Zuidwest-Nederland is een samenwerkingscollege van Scalda en Da Vinci College

Studenttevredenheid

8,0
Dit oordeel komt uit de JOB-Monitor





Dansprofessional
MBO DANS is dé opleiding waar jouw talent centraal staat, waar je een persoonlijke opleidingsroute volgt én waar je, 

dankzij onze unieke samenwerkingen, al gelijk met één been in de professionele (dans)wereld staat. De samenwerking 

met Theater de Kring in Roosendaal is uniek, een theater als basis van de opleiding. Van podium tot lesgeven, van 

klassiek tot urban, van organiseren tot creëren en van theater tot sociaal maatschappelijke projecten. Aan het eind van 

het eerste leerjaar bepalen we het niveau waarin je afstudeert. Zo ontwikkel jij je tot een dansprofessional met een 

open mind, klaar voor de toekomst!

Toelatingsvoorwaarden 
 » een vmbo-k, -g of -t diploma of;

 » een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;

 » een mbo-diploma niveau 2. 

Let op! Voor deze opleiding doe  je een auditie. Zodra je jezelf voor de opleiding hebt aangemeld, krijg je van ons een 

uitnodiging.

Wat bieden wij jou?
 » Een individuele opleidingsroute;

 » Een opleiding met unieke partners: een theater, dansgezelschappen, dansscholen en -organisaties;

 » Danslessen o.a. op het podium in Theater de Kring;

 » Een uniek kijkje achter de schermen van het theater en van de gezelschappen;

 » Alle ins and outs van dansondernemers en dansscholen;

 » Ervaring op doen als danser in allerlei projecten en professionele producties;

 » Een volwaardige niveau 3 en 4 opleiding, waarmee je probleemloos kunt doorstromen.

Opleidingsinformatie

Branche Dans

Niveau 3 en 4

Leerweg BOL

Duur 3 jaar

Locatie(s) Roosendaal*

*De praktijkuitvoeringslocatie voor 
dansprojecten i.s.m. Theater De Kring

Dans        

Door onze unieke samenwerkingen met o.a. 

Theater de Kring, Vuur en Vlam Produkties en 

allerlei dansscholen en -organisaties ga je gelijk 

aan de slag in de danswereld.
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Entree



Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je 

toch naar het mbo? Dan kan je terecht bij de Entreeopleiding 

van Scalda. De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende 

functies op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de 

beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken 

centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, 

loopbaanbegeleiding en burgerschap. 
 
Opbouw
Er zijn twee vormen van entreeopleidingen:

• BOL (beroepsopleidende leerweg)

• BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

Zie bladzijde 9 voor meer informatie over deze onderwijsvormen.

Profiel
Je schrijft je bij een Entreeopleiding in voor een profiel, dit is een 

beroepsrichting.

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn er meerdere profielen aan 

elkaar gekoppeld zodat je met een brede kennis de deur uitgaat. Je kunt bij 

de leerweg kiezen uit twee brede richtingen met verschillende profielen:

Mens & Ondernemen 

• Dienstverlening en zorg 

• Verkoop / retail  

• Horeca, voeding of voedingsindustrie 

 

Mens & Techniek

• Bouwen, wonen en onderhoud

• Installatie- en constructietechniek

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) heeft de Entreeopleiding de 

volgende profielen:

• Dienstverlening en zorg 

• Verkoop / retail  

• Horeca, voeding of voedingsindustrie 

• Bouwen, wonen en onderhoud

• Installatie- en constructietechniek

• Logistiek

• Plant, dier of (groene) leefomgeving

Begeleiding
Je hebt een studiecoach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je 

studiecoach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek 

langs om de voortgang te bespreken. Je studiecoach is jouw eerste 

aanspreekpunt. Naast een studiecoach heeft de Entreeopleiding een intern 

begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en 

geeft adviezen aan docenten. 

Toelatingsvoorwaarden
De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding zijn:

• Je bent 16 jaar of ouder op 31 juli in het jaar dat je de opleiding start;

• Je hebt geen vmbo-diploma;

• Je bent in staat een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden.

Kennismakingsgesprek
Wanneer je aangemeld bent voor de Entreeopleiding, nodigen we je 

uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Na deze bijeenkomst volgt een 

individueel kennismakingsgesprek. Bij beide activiteiten is het van belang 

dat je ouders/verzorgers erbij aanwezig zijn. Bij het kennismakingsgesprek 

staat jouw keuze voor de opleiding centraal, evenals de wijze waarop we je 

zo goed mogelijk kunnen helpen om je Entreediploma te behalen. 

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend 

studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de 

opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie 

waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kunt afronden. 

Kosten
Naast het wettelijk geregelde lesgeld (DUO), is het ook van belang om 

leermiddelen aan te schaffen voor jouw gekozen richting. 

Bij de opleidingsinformatie op scalda.nl onder de knop kosten, staat meer 

informatie.

Kijk voor meer informatie en de actuele opleidingslocaties op 

scalda.nl/entree
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Profielen

Assistent installatie- en constructietechniek
Je bent precies en hebt technisch inzicht

Als assistent installatie- en constructietechniek  verricht je werkzaamheden met metaal-, staaf-, 

plaat-, profiel- en pijpmateriaal met allerlei technieken en binnen diverse techniekrichtingen. Het 

is belangrijk dat je precies, rustig en geconcentreerd kunt werken. Je ondersteunt bij installatie- of 

constructiewerkzaamheden en assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid 

en milieu. Je kunt stage lopen bij zowel grote als kleine bedrijven in de installatie- of constructietechniek.

Assistent bouwen, wonen en onderhoud 
Je bent handig en hebt technisch inzicht.

Als assistent bouwen, wonen en onderhoud verricht  je werkzaamheden op de bouw. Dit kan variëren 

van opruimwerkzaamheden tot het helpen bij het uitzetten  en stellen van profielen, het maken van een 

bekisting, het storten van beton, het zetten van wanden en het maken van plafonds. Je assisteert bij alle 

voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid en milieu. Je kunt stage lopen bij verschillende 

bouwbedrijven. 

Kerncompetenties

• Handigheid

• Materiaal gevoel

• Technisch inzicht

• Tekening lezen 

• Werktempo 

• Zorgvuldigheid

Assistent dienstverlening en zorg 

Je houdt van werken met mensen en je bent sociaal.

Als assistent dienstverlening en zorg voer je ondersteunende werkzaamheden uit en maak je (werk)ruimtes 

gebruiksklaar. Je voert verzorgende en/of dienstverlenend werk uit in werk- woon- en leefomgeving, staat 

derden te woord en verwijst hen door naar de juiste persoon of ruimte.  Je assisteert bij alle voorkomende 

werkzaamheden en  let daarbij op veiligheid en milieu. Je kunt stage lopen  in een zorginstelling, buurthuis, 

schoonmaakbedrijf, kinderopvangcentrum of basisschool.

Kerncompetenties

• Dienstverlenend

• Sociale vaardigheden

• Zorgvuldigheid

• Samenwerken

• Doorzettingsvermogen

• Hygiënisch werken

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 
Je bedient graag mensen en hebt passie voor voeding.

Als assistent horeca, voeding of voedingsindustrie voer je voorbereidende werkzaamheden uit in de 

keuken of je bent werkzaam in de bediening.  Je zorgt voor een nette, hygiënische en opgeruimde 

werkomgeving.  Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid en milieu. 

Je kunt stage lopen bij een hotel, restaurant of café.

Kerncompetenties

• Hygiënisch werken

• Creatief

• Discipline

• Samenwerken

• Flexibiliteit

• Stressbestendig

Assistent verkoop/retail 
Je bent klantvriendelijk en behulpzaam.

Als assistent verkoop/retail voer je werkzaamheden uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of 

producten. Je zorgt dat de winkel er netjes, schoon en verzorgd uitziet. Je bent beleefd en vriendelijk voor 

klanten en verwijst naar de juiste producten. Je kunt stage lopen bij verschillende winkels, denk hierbij aan: 

een supermarkt, kledingwinkel, speelgoedwinkel, schoenenzaak of woonwarenhuis.

Kerncompetenties

• Contactuele vaardigheden

• Representatief

• Zorgvuldigheid

• Samenwerken

• Doorzettingsvermogen

• Stressbestendig

Kerncompetenties

• Handigheid

• Materiaal gevoel

• Technisch inzicht

• Tekening lezen

• Werktempo

• Zorgvuldigheid
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Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving
Je bent een harde werker en het liefst veel buiten

Bij de opleiding assistent plant of (groene) leefomgeving leer je om voor het groene product, materiaal en 

omgeving te zorgen. Je verricht werk op het gebied van aanleg, onderhoud en opruimwerkzaamheden 

van tuinen, parken en natuurgebieden. Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let 

daarbij op veiligheid en milieu. Je kunt stage lopen bij een loonbedrijf, hovenier, kweker, tuincentrum of 

kinderboerderij.

Assistent logistiek
Je steekt graag je handen uit de mouwen

 

Bij de opleiding assistent logistiek leer je om veel processen tegelijkertijd in de gaten te houden. Je 

assisteert bij het verwerken van de goederenstroom, laden en lossen van de vracht, houdt rekening met 

veiligheid en milieu, signaleert gebreken en je bent nauwkeurig. Je kunt als assistent logistiek bijvoorbeeld 

aan de slag bij bedrijven die zich bezighouden met transport en handel, zoals: een distributiecentrum, 

transportbedrijf, productiebedrijf of in het magazijn van een groothandel.

Kerncompetenties

• Handigheid

• Lichamelijke belastbaarheid

• Zorgvuldigheid

• Ordelijkheid

• Werktempo 

• Doorzettingsvermogen

Kerncompetenties

• Handigheid

• Initiatiefrijk

• Zorgvuldigheid

• Samenwerken

• Doorzettingsvermogen 

• Stressbestendig
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“Het fijne aan de Entreeopleiding is dat je in een 

kleine klas zit, er veel aandacht voor je is en de 

docenten je altijd helpen.”

- Demi Goedegebure -
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Vavo



Via het Vavo kun je een diploma mavo (vmbo-t), havo of vwo halen. 

Als je gezakt bent op het voortgezet onderwijs volg je bij ons in principe 

alleen de vakken waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Ook is 

het mogelijk om je profielkeuze te verbeteren door je in te schrijven 

voor certificaten (alleen 18+ studenten). Je schrijft je dan alleen in voor 

de vakken waarvoor je interesse hebt. Dat kan van pas komen als je de 

aansluiting op een vervolgopleiding wilt verbeteren. 
 
Op naar de eindstreep
We gaan ervan uit dat je niet alleen de lessen volgt, maar ook een groot 

aantal uren besteedt aan het verwerken van de leerstof; in de lessen, in het 

studiecentrum op school en thuis. Om je hierbij te helpen, krijg je een mentor 

toegewezen. De mentor houdt bij of je studie naar wens verloopt.

Onze studiebegeleider kan je helpen bij het oplossen van studie- of andere 

problemen. Het doel is dat jij op een snelle en efficiënte manier de eindstreep 

haalt. 

De lessen
Het jaarprogramma bij het Vavo kent drie periodes met lessen en één periode 

intensieve examentraining. Na elke lesperiode volgt een toetsweek. Iedere 

periode wordt beschreven in een studiewijzer, die jou van week tot week door 

de lesstof leidt. Aan het eind van het schooljaar neem je deel aan het centraal 

schriftelijk examen.

De lessen kunnen tussen 8.30 en 22.00 uur worden gegeven. De meeste lessen 

zijn overdag; alleen de lessen van de havo en het vwo kunnen op dinsdag- en 

donderdagavond plaatsvinden.

Examens
Als je examen wilt doen, krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting 

(PTA) met de omschrijving van de inhoud van elk vak, het schoolexamen, de 

toetsweken en de toetsduur. Het schoolexamen wordt in de loop van het 

schooljaar afgenomen. Enkele vakken hebben alleen een schoolexamen, maar 

de meeste vakken hebben ook een centraal examen. De centraal schriftelijke 

examens worden ieder jaar op school afgenomen volgens de Rijksregeling. 

Dit zijn dezelfde examens als die voor het voortgezet onderwijs. Het eindcijfer 

van de vakken is samengesteld uit het gemiddelde van de cijfers van de 

schoolexamens en het cijfer van het centraal schriftelijk examen.

Lesgeld/cursusgeld
De hoogte van het lesgeld/cursusgeld wordt ieder jaar door de minister 

vastgesteld. Je betaalt afhankelijk van de gekozen opleiding en de omvang van 

deze opleiding lesgeld (volledig pakket) of cursusgeld (deelpakket). Omdat je je 

telkens voor één jaar inschrijft, betaal je het lesgeld/cursusgeld per jaar. Lesgeld 

wordt door de student rechtstreeks betaald aan het Ministerie. Het cursusgeld 

betaal je aan Scalda. Studenten die via het voortgezet onderwijs worden 

uitbesteed aan het Vavo betalen aan Scalda geen les- of cursusgeld.

Tegemoetkoming studiekosten
Er zijn mogelijkheden voor studenten die bij het Vavo zijn ingeschreven om 

een tegemoetkoming in de studiekosten en/of het wettelijk lesgeld te krijgen. 

Soms is het ook mogelijk dat ouders een tegemoetkoming in de kosten krijgen. 

Tijdens het intakegesprek kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Vrijstellingen
Voor alle opleidingen geldt dat er vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Deze 

worden tijdens de intake besproken. In het algemeen geldt dat certificaten en 

afgeronde onderdelen van het examendossier van de betreffende opleidingen, 

die nog geen 10 jaar oud zijn, vrijstellingen kunnen opleveren. Voor studenten 

vwo met een havo-diploma is er een vrijstelling voor het vak maatschappijleer.

Behaal een Cambridge English certificaat
Wil jij je onderscheiden van anderen? Of ben je op zoek naar een extra 

uitdaging naast het Vavo? Neem dan deel aan het Cambridge English B2 First 

programma van Scalda. Je behaalt een internationaal erkend certificaat dat je 

hele leven geldig is.

Ervaring van een deelnemer: “Ik was erg onzeker over mijn kunde in de Engelse 

taal. Met Cambridge wist ik dat ik meer zelfvertrouwen zou krijgen. Ik heb 

nu zelfs een Engelstalige baan en ik bel veel makkelijker met internationale 

vrienden. Mijn onzekerheid is zo goed als weg. Ik ben er elke week maar een 

paar uur mee bezig geweest. Ik ervaarde het niet als een last naast mijn andere 

vakken, maar als een leuke toevoeging aan het reguliere lesprogramma.”
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MAVO (VMBO-T) in 1 jaar

Met deze opleiding kun je je mavodiploma halen. Je kunt kiezen uit één van de vier profielen/sectoren die wij aanbieden: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en 

Landbouw. Je kunt deze opleiding ook volgen om een ander profiel te kiezen. Deze opleiding is in Goes en Terneuzen (bij voldoende aanmeldingen) in voltijd en in 

deeltijd te volgen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start.

 » Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.

 » Je hebt deelgenomen aan het eindexamen mavo (vmbo-t) of vmbo-g en bent gezakt.

 » Je hebt een eindrapport van klas 3 mavo/vmbo-g/t in je bezit en je hebt minstens een 5 voor de vakken die je kiest.

 » Je hebt een diploma vmbo-k.

 » Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen I voor alle vaardigheden.

 » Instaptoetsen kunnen deel uitmaken van de toelating.

HAVO Basisjaar

Binnen deze opleiding kies je uit één van de havo-profielen. Binnen dit jaar sluit je vier verplichte gemeenschappelijke vakken en één profielvak af met een examen. 

Daarnaast volg je nog drie verplichte basisvakken. Deze vakken heb je nodig voor je profiel en worden gegeven op havo 4-niveau. Het jaar daarop ga je verder met 

je havo en volg je de vakken die je nog nodig hebt om een diploma te kunnen halen. Zowel in Goes als Terneuzen is deze opleiding in voltijd en deeltijd te volgen.

Zo haal je dus in twee jaren je havodiploma. De studievoortgang van de basisvakken wordt bepaald door middel van voortgangstoetsen. Drempelloos instromen 

kan met een mavodiploma (vmbo-t) met een extra vak. Is dit niet aanwezig dan volgen de volgende toelatingseisen:

Toelatingsvoorwaarden 
 » Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start.

 » Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.

 » Je hebt een eindrapport van klas havo 3 waaruit blijkt dat je naar klas havo 4 bevorderd bent.

 » Je bezit een diploma mavo/vmbo-t met een gemiddeld eindcijfer van 6,5. 

 » Je hebt op de mavo (vmbo-t) naast Nederlands en Engels eindexamen gedaan in minimaal één moderne vreemde taal of wiskunde en je hebt eindexamen 

gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar de havo mogelijk maakt (minimaal 3 vakken die passen in een profieldeel van de havo).

 » Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

HAVO in 1 jaar

Binnen de opleiding havo kies je uit één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. 

Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen. Zowel in Goes als Terneuzen is deze opleiding in voltijd en deeltijd te volgen. 

Drempelloos instromen kan met een mavodiploma (vmbo-t) met een extra vak. Is dit niet aanwezig dan volgen de volgende toelatingseisen:

Toelatingsvoorwaarden 
 » Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start.

 » Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.

 » Je hebt een eindrapport van havo 4 waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar havo 5.

 » Je hebt een eindrapport van vwo 4 waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar vwo 5.

 » Je bent gezakt voor het havo-diploma.

 » Je bent in havo 4 blijven zitten met niet meer dan vier tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken.

 » Je bent in vwo 4 blijven zitten met niet meer dan zes tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken. Hierbij geldt dat een cijfer 5 voor één tekort staat, 

een cijfer 4 voor twee tekorten en een cijfer 3 voor drie tekorten.

 » Je hebt voor de verplichte basisvakken minimaal een 5,0 gehaald (havo basisjaar).

 » Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

 » Instaptoetsen kunnen deel uitmaken van de toelating.
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VWO in 1 jaar

De opleiding vwo is alleen in Goes in voltijd en in deeltijd te volgen. Je kiest uit één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur 

& Gezondheid en Natuur & Techniek. Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen.

Toelatingsvoorwaarden 
 » Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start.

 » Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.

 » Je bent gezakt voor het vwo.

 » Je bent in vwo 5 blijven zitten met niet meer dan vijf tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken.

 » Je hebt een eindrapport van vwo 4, waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar vwo 5 met een gemiddeld eindcijfer van 6,5 voor alle vakken die je bij ons kiest.

 » Je bezit een havodiploma met een gemiddeld eindcijfer van 6,5. 

 » Je hebt eindexamen gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar het vwo mogelijk maakt.

 » Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden. 

 

Meer informatie:

Goes:  0118 - 55 86 00

vavo@scalda.nl

scalda.nl/vavo
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“De sfeer is erg goed. Heel volwassen eigenlijk. 

Er wordt van je verwacht veel verantwoorde-

lijkheid te nemen en zelfstandig te werken. Mijn 

klasgenoten en ik, we weten allemaal precies 

waar we het voor doen.”

- Channa van Balen -



Volg de LOB-lessen op je huidige school

Volg je onderwijs op een Zeeuwse school voor voortgezet onderwijs, maak dan de 

opdrachten in de Zeeuwse LOB-website (Intergrip). Jouw loopbaanblog wordt gebruikt 

in je kennismakingsgesprek bij Scalda. Bespreek de opdrachten met je mentor, met de 

decaan, met een vakdocent die lesgeeft in de richting die jij op wil, met klasgenoten en 

thuis.

Praat erover
Praat met mensen die nu een mbo-opleiding volgen of met mensen die werken in de 
richting die jij op wil. Vraag hen een eerlijk beeld te schetsen van hun beroep of hun 
opleiding; de leuke kanten, maar ook de minder leuke of zware kanten ervan.

Eerste hulp 
bij studiekeuze

Je staat op het punt om een 

belangrijke keuze te maken: welke 

opleiding is de beste opleiding voor 

jou? Alleen jij kunt het antwoord 

geven op deze vraag. Goed 

voorbereid te werk gaan, is dus wel 

handig. Maar wat als je geen enkel 

idee hebt wat je wilt worden? Hoe 

weet je dan naar welke opleiding je 

moet gaan kijken, of welke open dag 

je moet gaan bezoeken? Misschien 

kom je met deze tips een stapje 

verder om je uiteindelijke keuze te 

maken!
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Bezoek een of meer open dagen of kom langs tijdens 

een inloopmiddag 

Een open dag is een goede manier om met toekomstige docenten en 

medestudenten te praten, stagebedrijven te ontmoeten en sfeer te proeven. 

Tijdens een inloopmiddag word je in een kleine groep ontvangen, kun je 

rondkijken in onze school terwijl deze ‘in bedrijf ’ is, voorlichting krijgen en al je 

vragen stellen.
Scalda opleidingsboek 

Kijk eens op scalda.nl en op andere websites

Daar vind je informatie over beroepen en opleidingen.

Open dagen
19 november 2021
4 februari 2022

Scheepvaartdag
5 februari 2022

scalda.nl/opendag



Loop een dag mee
Wanneer je weet welke opleiding je wilt volgen, en je wil ervaren hoe het er in die 

opleiding aan toe gaat, dan is een meeloopdag- of activiteit iets voor jou. Kijk voor 

informatie over activiteiten in schooljaar 2022-2023 op scalda.nl/studiekeuze. Zit je 

nu op een Zeeuwse school voor voortgezet onderwijs, houd dan de Zeeuwse LOB-

website (Intergrip) in de gaten. 

(Vrijblijvend) studieadvies

Wanneer je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek 

of kennismakingsactiviteit. Als er voor de opleiding aanvullende toelatingseisen gelden, 

dan worden deze tijdens het kennismakingsgesprek getoetst. De uitslag hiervan bepaalt 

of je geplaatst kan worden of niet. Bij alle overige opleidingen krijg je een vrijblijvend 

studieadvies.

Verder kijken
Mocht het vrijblijvende studieadvies negatief zijn, dan is het aan jou om te 

beslissen of je dit opvolgt of niet. Als je besluit om het advies op te volgen en een 

andere opleiding wil kiezen, dan helpen we je graag verder om een opleiding te 

vinden die bij je past.

Meld je aan voor 1 april!
Zie bladzijde 7.
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Ben je er nog niet uit?

Lees meer op scalda.nl/studiekeuze
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Beleef Scalda tijdens de

Inloopdagen

Persoonlijke rondleiding, 
speeddaten met studenten 

en meer!

Meer info, data en aanmelden op 
scalda.nl/inloopdagen


