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Middelburg, 30 januari 2020 
 

PERSBERICHT 
 

27 Zeeuwse vmbo-leerlingen geselecteerd voor het 
Nationaal Kampioenschap Skills vakwedstrijden  
 
Vandaag, donderdag 30 januari 2020, vond het Provinciaal Kampioenschap Skills Talents 
plaats op drie verschillende Scalda locaties. Uit 72 deelnemende leerlingen zijn 27 leerlingen 
geselecteerd om door te gaan naar het Nationaal Kampioenschap vakwedstrijden “Skills The 
Finals” op 5 maart in de Frieslandhallen in Leeuwarden waar 100 jonge vmbo leerlingen het 
tegen elkaar opnemen. Afgelopen jaar zijn de Zeeuwen uitgeroepen tot het beste provincieteam 
van Nederland. Ze hebben de zware taak om de titel beste vmbo provincie van Nederland te 
behouden.  
 
Provinciaal Kampioenschap 
De wedstrijden in negen verschillende vakrichtingen vonden plaats van 13:00 tot 15:00 op de Scalda 
locaties Vlissingen, Middelburg en Goes. Naast het Provinciaal Kampioenschap hebben de leerlingen 
die meededen binnen de vakrichting Horeca, Bakkerij en Recreatie ook gestreden in de Cooking 
Battles, georganiseerd door Foodlab Zeeland. Deze wedstrijd duurde vrijwel de hele dag. 
 
Winnaars Skills Talents 
Aan het Provinciaal Kampioenschap deden in totaal 24 teams, 72 leerlingen van 11 Zeeuwse vmbo-
scholen mee. De deelnemers hebben gestreden binnen negen vakrichtingen. De verschillende 
locaties van het Calvijn college wonnen samen in maar liefst 5 vakrichtingen variërend van 
Tuinaanleg, Bouwen & wonen, Zorg & welzijn, Economie en ondernemen, Produceren, installeren en 
energie.  
 
Centrum voor Top Techniek haalde de winst binnen bij Media Vormgeving en ICT. Het team van CSW 
Toorop – won in de vakrichting Dienstverlening & Producten, het Lodewijk College was het beste team 
Horeca, Bakkerij en Recreatie waarbij Pontes College en Pieter Zeeman de prijs voor beste bediening 
en beste keukenteam in de wacht sleepte.  
 
 
Zeeland Sharks finaleteam 
De 27 leerlingen die het Provinciaal Kampioenschap hebben gewonnen, vertegenwoordigen de 
provincie Zeeland tijdens de landelijke finale van Skills Talents op 5 maart in Friesland. Als 
provincieteam “Zeeland Sharks” strijden deze leerlingen in de finale tegen de andere provincieteams. 
Voorgaande jaren scoorden de Zeeland Sharks in meerdere vakrichtingen erg hoog waardoor de 
gemiddelde scores de hoogste van Nederland waren en ze zichzelf dus een jaar lang het beste vmbo 
vakmanschapsteam van Nederland mochten noemen. 
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Meer informatie 

Fotomateriaal (vrij te gebruiken) https://skillszeeland.nl/fotos-talents/ 
 
Meer informatie over de uitslagen en wedstrijden van Skills Talents: www.skills-talents.nl  
Meer informatie over Zeeland Sharks: www.skills-talents.nl/zeeland-sharks  
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De namen van de deelnemende leerlingen zijn op te vragen bij onderstaande.  
 
Dit persbericht is in overleg met alle deelnemende scholen verstuurd.  

 
 
Voor nadere informatie over Skills Talents kunt u terecht bij:  
Bianca van der Meijden 
Skills Coördinator Scalda en tevens regioanaal aanspreekpunt als ondersteuner van de Zeeuwse 
bestuurders onderwijs.  
06-46054428 
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