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Utrecht, 31 maart 2022 

 

Talentvolle vmbo’ers vallen in de prijzen bij finale Skills Talents  

 

Op 31 maart 2022 vond de nationale finale van Skills Talents plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. 18 

leerlingen uit de regio Zeeland en omstreken hebben gestreden in het team “POWERD BY SCALDA” 

tegen andere vmbo-leerlingen uit het hele land. De teams van het Lodewijk College Terneuzen, Calvijn 

College Krabbendijke Kerkpolder en RGO Beroepencampus Middelharnis, behaalden 3 zilveren en 2 

bronzen medailles.  Skills Talents zijn vakwedstrijden voor het vmbo. 

 

Er werd gestreden in teams van twee leerlingen in 9 verschillende wedstrijden en op verschillende 

locaties. De teams hebben zich gekwalificeerd tijdens de kwalificatierondes op 10 februari, 

georganiseerd op de diverse Scalda locaties. Volgens Chris Duijzer, docent van het Calvijn College, 

moeten we volgend jaar met veel meer scholen meedoen omdat het echt een onvergetelijke ervaring 

is voor de leerlingen. Ook volgens Rinus de Blaaij, docent Lodewijk College, was het weer een top event 

waar zijn leerlingen zo ontzettend veel van leren en dat nemen ze de rest van hun leven mee.  Zowel de 

voorrondes als het NK waren onvergetelijk.  

 

Over Skills Talents 

Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor het vmbo. Derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen krijgen 

door de wedstrijden een podium om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien. De opdrachten die 

de leerlingen tijdens de wedstrijden uitvoeren, zijn ontwikkeld door docenten en sluiten daarom aan bij 

het lesprogramma. De nationale finales worden georganiseerd door WorldSkills Netherlands in 

samenwerking met mbo-scholen. Alle teams trainen tijdens de lessen en organiseren zelf een voorronde 

op hun eigen school, dan volgt er een regionale kwalificatieronde en vervolgens het NK. 

 



Uitreiking:  

De prijsuitreiking was spectaculair met danceoptredens en de presentatrice Shelly Sterk maakte er 

samen met Tim Senders een feestje van. De leerlingen kregen hun medailles uitgereikt op een immens 

groot podium, waardoor de ervaring nog een uniekere herinnering wordt.   

 

Informatie over de wedstrijden en de uitslagen zijn te vinden op skillstalents.nl en 

https://worldskillsnetherlands.nl/stf/uitslagen/ 

 

 

Vakrichting Skills Talents    School     medailles 

• Bouwen, Wonen & Interieur  RGO Beroepencampus Middelharnis zilver 

• Horeca, Bakkerij & Recreatie  Lodewijk College Terneuzen  zilver 

• Produceren, Installeren & Energie  Calvijn College Krabbendijke Kerkpolder zilver 

 

• Media, Vormgeving & ICT   RGO Beroepencampus Middelharnis brons 

• Dienstverlening & Producten  RGO Beroepencampus Middelharnis brons 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Noot voor de redactie: 

 

 

 

Foto’s van de wedstrijden en de winnaars zijn te vinden op: https://skillszeeland.nl/fotos-talents/ en vrij 

te gebruiken. 
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
Voor nadere informatie over Skills Talents kunt u terecht bij:  

Bianca van der Meijden 

Skills Coördinator Scalda 

E-mail: bvandermeijden@scalda.nl 

Tel: 06-46 05 44 28 

 

mailto:bvandermeijden@scalda.nl

	PERSBERICHT
	PERSBERICHT
	Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

