Terneuzen, 11 november 2020
Persbericht

Scalda studenten bereiden zich voor op de Skills Heroes Vakwedstrijden
Diverse opleidingsteams van Scalda zijn volop bezig met de voorbereidingen van de Skills Heroes
Vakwedstrijden ondanks de beperkingen i.v.m. de Covid-maatregelen. Momenteel worden er
verschillende voorrondes georganiseerd waarbij de maatregelen vanzelfsprekend worden
nageleefd. Het doel van deze voorrondes is de beste studenten van Scalda te selecteren die
namens de mbo onderwijsinstelling mogen deelnemen aan het NK Vakwedstrijden in maart 2021.
Scalda doet dit jaar weer met 23 Vakwedstrijden mee aan de Skills The Finals. In tegenstelling tot
voorgaande jaren worden de NK wedstrijden niet op een centrale plaats gehouden, maar verspreid
door het hele land. De oorspronkelijke locatie, de RAI in Amsterdam, is geannuleerd. Aan de
deelnemende mbo scholen is gevraagd om een of meerdere NK’s op hun school te organiseren.
Scalda organiseert in maart drie Skills NK wedstrijden op de locaties Vlissingen, Middelburg en Goes.
Op 11 en 12 maart 2021 komen de 50 beste studenten in hun vakgebied naar Zeeland om deel te
nemen aan de wedstrijden CAD tekenen, Juridische medewerker en Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen. Scalda is van plan om deze studenten een onvergetelijke ervaring te laten opdoen. “Ze
behoren ten slotte allemaal tot de aankomende toppers van Nederland en die gaan we koesteren“,
aldus de trotse skills-coördinator Bianca van der Meijden.
Voorrondes
Momenteel hebben er al vijf voorrondes plaatsgevonden binnen de muren van Scalda en de
komende weken tot 30 november, zullen er nog een tiental voorrondes gehouden worden. De
voorrondes worden minder groots en uitbundig opgezet dan voorgaande jaren maar ze blijven een
goede oefening voor de praktijkexamens. Bij elke voorronde is een professionele jury aanwezig die
de landelijke criterialijsten van Skills Netherlands gebruikt om de deelnemende studenten te
beoordelen.
NK in maart
“Maart is gelukkig nog ver weg. Scalda presteert al jaren ver boven gemiddeld in vergelijking met
andere mbo scholen in het land, dat komt ook mede dankzij een goede voorbereiding en de
betrokkenheid van zeer gedreven vakdocenten. We zetten ook altijd stevig in op teambuilding maar
dat alles is nu in deze situatie veel moeilijker dan voorgaande jaren. Natuurlijk heerst er ook angst
dat door de Corona maatregelen het NK uitgesteld of afgezegd moet worden, maar toch wint onze
positieve kijk en ons enthousiasme.” aldus Bianca van der Meijden. “Ondanks dat het NK anders zal
zijn, minder grootst en verspreid over het hele land, gaan we er voor zorgen dat onze studenten zich
ook bij de toppers in hun vakgebied kunnen scharen en een onvergetelijke ervaring gaan meemaken.
En wij als docenten trouwens ook, want de verbondenheid en passie is nergens zo groot als bij de
Skills wedstrijden.”
Skills Talents
Ook de vmbo Skills Talents wedstrijden vinden dit jaar decentraal plaats. De 10 vakrichtingen zijn
allemaal op een andere plek in het land. “Jammer dat het niet centraal is vinden de vmbo-docenten
omdat we normaliter met een hele bus uit Zeeland met 30 leerlingen van allemaal verschillende
scholen naar het NK zouden gaan. We bleven ook altijd slapen in een bungalowpark wat natuurlijk
een onvergetelijke ervaring was voor de leerlingen. Nu gaan we gewoon met ons eigen kleine team

met de auto naar betreffende wedstijd. Jammer maar dit is het best haalbare in deze tijd en we zijn
blij dat Skills Netherlands dit toch oppakt samen met de scholen“, aldus Evita Buize, Skills teamleider.
Covid-19 maatregelen
Vanzelfsprekend worden alle maatregelen nageleefd en gaan de NK wedstrijden alleen door als de
landelijke maatregelen versoepeld worden. Scalda studenten/docenten zullen geen onnodige
reisbewegingen maken zolang de maatregelen van kracht zijn.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bianca van der Meijden, meijbi@scalda.nl 06-46054428,
Skills coördinator Scalda
Fotobank: vrij te gebruiken: https://skillszeeland.nl/fotos-heroes/
Voorrondes om een kijkje te nemen: (allen in Goes) tijden en lokalen zijn op te vragen bij
ondergetekende, de voorrondes zijn niet voor publiek toegankelijk.
➢ 12 nov voorronde apothekersassistente. Een recept afleveren aan de balie met instructie en
een zelfzorgadvies geven
➢ 16 nov voorronde kappers. Thema door de jaren heen. Een dames en heren model knippen
en stylen, en een moodboard inleveren
➢ 26 nov voorronde Verpleegkunde. staat een zorgvrager met diabetes en hartfalen in de
thuissituatie centraal. Doel is dat de student zorg verleent aan deze zorgvrager, tijdig risico's
signaleert en de juiste interventies uitvoert.
Deelnemende opleidingen per Vakrichting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kok
Gastheer/Gastvrouw
Hotelreceptionist
Autotechnicus
Bouwtimmerman
CAD-tekenaar
Sanitaire en verwarmingstechnicus
Electrotechnicus gebouwen
Directiesecretaresse/managementassistent
Juridisch dienstverlener
Medewerker evenementen organisatie (Marketing)
Verkoopspecialist
Bedrijfsadministrateur/ financieel administratief medewerker
Kapper
Schoonheidsspecialiste
Doktersassistent
Apothekersassistent
Tandartsassistent
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Verpleegkundige
Bloembinder
Dierverzorger
Hovenier

