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Bewaar deze gids goed! 

 
 
Inleiding 
 
 
Deze gids geeft informatie over allerlei zaken die te maken hebben met het volgen van een 
opleiding bij Metaalwerk Bedrijfsopleiding Zeeland 
 
De informatie is in eerste instantie bestemd voor jezelf, maar wellicht ook van belang voor je ouders 
of verzorgers. De gids bevat informatie over algemene zaken en voorzieningen, maar ook over de 
regels waar een ieder zich aan dient te houden. 
 
Mocht je na het lezen van de informatiegids nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de 
medewerkers van Metaalwerk. Zij staan je graag te woord. 
 
We wensen je een fijne en leerzame periode bij Metaalwerk Bedrijfsopleiding Zeeland!  
 
 
 
Vlissingen, september 2022 
 
Namens de medewerkers van Metaalwerk  
 
E. Meyjes 
Manager Metaalwerk  
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1. Huisvesting en organisatie 
 
 
Huisvesting 
 
Metaalwerk is gevestigd in het techniekcentrum Technum te Vlissingen en het CTT in Terneuzen 
 
Bezoekadres : Edisonweg 4a, 4382 NW Vlissingen  
Postadres : Postbus 5055, 4380 KB  Vlissingen 
Telefoon :  (0118) 55 88 89  
Bezoekadres  :  Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen 
Telefoon :  (0115) 64 18 89 
 
E-mail : info@leerbedrijfvakwerk.nl 
Internet : www.metaalwerkzeeland.nl 
 

Organisatie 
 
Bestuur 
Dhr. W.A. Bierens, Manager Production Damen Yachting voorzitter)                       
Dhr. M. Wattel, productiemanager Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. 
Mevr. J.W. Hollestelle, directeur/eigenaar Koninklijke Hollestelle Groep  
Mevr. M.F. Koppejan 
Dhr. P.M.R.J. Verdurmen, directeur Feyter Industrial Services B.V. en Thermosan Engineering B.V. 
Dhr. A.J. Langebeke, bedrijfsleider Dumaco ’s-Gravenpolder 
Dhr. R. Spronk, Yard Director Heerema 
 
Medewerkers  Functie     Telefoon 
Dhr. H.T. Berendsen  Leermeester     (0118) 55 88 79 
 -  Constructiewerk  
 -  Mechatronica 

-  Pijpenbewerken 
 
Dhr. L. Vervaat Leermeester  (0118)  558879 

- Lassen 
  
Mevr. A.B. Kooiman  Management Assistente   (0118) 55 88 89 
 
Dhr. E. Meyjes   Manager Vakwerk    (0118) 55 88 89 
          06 55 723 555 
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2.  Hoe zit de opleiding in elkaar? 
 
 
 
Metaalwerk verzorgt praktijkopleidingen voor bedrijven in de metaalindustrie in de regio Midden en 
Noord Zeeland en Zeeuws Vlaanderen 
 
Als je bij ons in opleiding komt, heb je een leer-arbeidsovereenkomst met een bedrijf dat de 
praktijkopleiding aan Metaalwerk heeft uitbesteed. 
 
Het reguliere twee- of driejarige opleidingstraject ziet er per week als volgt uit: 
- 1 dag Metaalwerk  
- 1 dag Scalda. 
- 3 dagen Leerbedrijf. 
Van dit traject kan in overleg met de werkgever worden afgeweken. 
 
Praktijkdeel: Metaalwerk verzorgt de praktische oefening en training, evenals de begeleiding en 

beoordeling.  
 Theoriedeel: dit wordt verzorgd door Scalda. 
Leerbedrijf :   Tijdens de overige werkdagen doe je hier de benodigde werkervaring op. 
 
 
Voortgang van de opleiding 
De leermeesters beoordelen eenmaal per drie maanden de vorderingen van de leerling. Een kopie 
van deze beoordeling wordt ter informatie naar het leerbedrijf verzonden. Tijdens periodiek overleg 
tussen de mentor van Scalda en de leermeesters van Metaalwerk wordt de voortgang van de 
opleiding van de leerling besproken. 
 
  
Diploma 
De leerling die alle beroeps- en/of projecttaken en de theorievakken heeft afgerond mag een Proeve 
van Bekwaamheid afleggen. Wanneer deze als voldoende wordt beoordeeld en ook de resultaten 
van de theorie voldoende zijn, dan ontvangt de leerling een diploma van Scalda. 
De begeleiding van de beroepstaken en het afleggen van de Proeve van bekwaamheid van de 
opleidingen op niveau 2 en 3 kunnen op verzoek van de werkgever worden uitbesteed aan 
Metaalwerk.   
 
 
Contact ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers kunnen, als daar behoefte aan is, altijd contact opnemen met Metaalwerk om te 
informeren naar het verloop van de opleiding. De leermeesters van Metaalwerk zijn ook aanwezig 
tijdens de contactavonden van Scalda. 
In september worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een kennismaking bij Metaalwerk. 
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3.  Lestijden en vakantierooster 
 
 
 
Lestijden 
 

1e deel ochtend 08.00 – 09.45 uur 

Koffiepauze 09.45 – 10.00 uur 

2e deel ochtend 10.00 – 12.00 uur 

Lunchpauze 12.00 – 12.30 uur 

1e deel middag 12.30 – 14.30 uur 

Koffiepauze 14.30 – 14.45 uur 

2e deel middag 14.45 – 16.30 uur 

 
 
 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 

Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 26 februari 2023 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023  

Pasen 9 en 10 april 2023  

Meivakantie  29 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023  

2e pinksterdag Maandag 29 mei 2023  

Zomervakantie 15 juli 2023 27 augustus 2023 

                                  
 
 
Let op: 
 
- De werkgever heeft een eigen vakantierooster. Dit kan afwijken van  bovenstaand 

vakantierooster. 
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4.  Aan-  en afwezigheid 
 
 
Aanwezigheidsregistratie 
Door de leermeester wordt een dagstaat bijgehouden waarop alle bijzonderheden met betrekking 
tot je aan- en afwezigheid worden vermeld. Deze gegevens worden wekelijks doorgegeven aan de 
werkgever. 
 

Als regel wordt aangehouden dat je bij aanvang van de schooltijd in werkkleding op de werkplek 
aanwezig bent. 
 
 
Te laat komen 
Te laat komen, om wat voor reden dan ook, zal door de leermeester geregistreerd worden. Bij het 
herhaaldelijk te laat komen treden wij in overleg met de werkgever om indien gewenst passende 
maatregelen te nemen. 
 
 
Ziekmelding 
• Als je door ziekte verhinderd bent om Metaalwerk te bezoeken, dan dien je ‘s morgens tussen 

8.30 en 9.30 uur de administratie hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. 
Telefoonnummer: (0118) 55 88 89 of (0115) 64 18 89 of 06 55 723 555 

• Je dient ook altijd je werkgever te informeren over je afwezigheid door ziekte. 
• Als je door ziekte verhinderd bent om Scalda te bezoeken, dien je dit tussen 8.00 en 9.30 uur 

telefonisch te melden bij de servicebalie.  
Telefoonnummer: (0118) 55 88 00. 

 
 
Betermelding   
• Bij het hervatten van de lessen bij Metaalwerk of Scalda dien je ‘s morgens  

vóór 9.00 uur de administratie van je werkgever hiervan in kennis te stellen. 
 
 
Verzuim 
Leerlingen mogen zonder geldige redenen géén lessen verzuimen bij Metaalwerk. 
 
 
Geoorloofd verzuim 
Verlof dient vooraf te worden aangevraagd bij de leermeester en wordt alleen toegestaan na 
overleg en goedkeuring van de werkgever. De leermeesters registreren alle afwezigheid op de 
dagstaat. 
 

 
Ongeoorloofd verzuim 
Bij ongeoorloofd verzuim, zoals spijbelen en te laat komen, treden wij in overleg met de werkgever. 
Bij herhaald en ongewijzigd gedrag na terechtwijzing, kan dit het beëindigen van de opleiding tot 
gevolg hebben. 
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5.  Voorzieningen 
 
Boeken en leermiddelen 
De deelnemer bestelt zelf de boeken en ontvangt bij aanvang van het schooljaar van Metaalwerk 
nog leermiddelen en enkele boeken in bruikleen die nodig zijn voor de theorie en de praktijk van de 
opleiding. De boeken in bruikleen worden slechts éénmaal verstrekt. Na afronding van de opleiding 
dienen de boeken die in bruikleen zijn verstrekt ingeleverd te worden bij de management assistente. 
De kosten van de boeken die ontbreken of zodanig beschadigd zijn dat ze onbruikbaar zijn worden 
in rekening gebracht bij de leerling. 

 

 

Was- en kleedruimte 
De deelnemer kan zich omkleden in de kleedruimte van Metaalwerk. Deze ruimte wordt door de 
leermeester tijdens de lestijden afgesloten.  
 
 
Locker 
Voor het opbergen van waardevolle eigendommen wordt een locker met hangslot ter beschikking 
gesteld. 
Bij verlies of diefstal van het hangslot en/of de sleutel dient de leerling, in overleg met de 
leermeester, zorg te dragen voor een nieuw slot met sleutels. De kosten hiervan komen voor 
rekening van de leerling.  
 
Metaalwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. verlies of diefstal van privé-
eigendommen van de leerlingen. 
 
 
Gereedschapskist 
Iedere leerling krijgt van zijn leermeester een standaard gereedschapskist. 
Na inspectie en goedkeuring van de verstrekte kist en gereedschappen wordt door de leerling een 
inhoudsopgave ondertekend en ingeleverd bij de administratie. 
 
De leerling is aansprakelijk voor het veroorzaken van opzettelijke schade aan de gereedschapskist 
en/of de gereedschappen. Dit geldt ook voor de gereedschappen uit het magazijn die tijdens de 
lessen in bruikleen worden gesteld. De kosten van reparatie of vervanging komen in dergelijke 
gevallen voor rekening van de leerling. 
 
 
Koffie, versnapering en frisdrankvoorziening 
Het is alleen tijdens de koffiepauze toegestaan om koffie enz. uit de automaten te halen. Het 
drinken van consumpties mag alleen in de kantine of de directe nabijheid van de automaten. 
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Kantine 
In de lunchpauze kan de lunch gebruikt worden in de kantine van Scalda. 
Het is tijdens de lunchpauze niet toegestaan te eten of drinken te consumeren op een andere plaats 
dan de kantine.  
 
- Het dragen van werkkleding in de kantine is alleen toegestaan in het voorste gedeelte, om en 

nabij de houten banken en statafels. 
- Bij ontoelaatbaar gedrag kan de toegang geweigerd worden. 
 
 
Parkeren 
Auto’s dienen geparkeerd te worden in de aangegeven parkeervakken rond de school. 
Fietsen, brommers en scooters dienen gestald te worden in de daarvoor bestemde stalling. 
 
Metaalwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vernielingen, die aan 
fietsen, brommers, scooters of auto’s worden toegebracht. 

 
6.  Arbo– en schoolregels 
 
Arbowet en Onderwijs 
De Arbeidsomstandighedenwet is niet alleen van toepassing voor de medewerkers van de opleiding, 
maar vanzelfsprekend ook voor de leerlingen en cursisten. 
Dit staat vermeld in art. 2 van de Arbowet. 
 
Enkele belangrijke artikelen van deze wet zijn: 
- Art. 3  Arbobeleid 
- Art. 8  Voorlichting en onderricht en begeleiding 
- Art. 14  Deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming 
 
Algemene verplichtingen zijn eveneens het gebruik maken van de ter beschikking gestelde 
veiligheidsmiddelen en deze op correcte wijze te gebruiken. 
 
De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan alle veiligheidsvoorschriften, zoals deze wettelijk 
gelden of door Technum en Metaalwerk zijn voorgeschreven. 
 
 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
 
Werkkleding 
Het dragen van beschermende werkkleding is tijdens de praktijklessen verplicht.  
 
Sieraden 
Het dragen van halskettingen, armbanden, ringen enz. tijdens de praktijklessen kan zeer gevaarlijk 
zijn en wordt dan ook sterk afgeraden. 
 
Veiligheidsschoenen 
Het dragen van veiligheidsschoenen is tijdens de praktijklessen verplicht. 
 
Gehoorbescherming 
Het gebruik van gehoorbescherming is tijdens de praktijklessen verplicht. 
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Handschoenen 
In voorkomende situaties is het dragen van veiligheidshandschoenen verplicht. 
 
Oogbescherming 
Het dragen van oog- en gelaatsbescherming is verplicht bij: het gevaar van oogverwonding door 
spatten van bijtende, hete of zeer koude stoffen of door vonken, splinters, schilfers, stof of straling 
zoals bij verspanend werk, het werken met chemicaliën en las- en brandwerk.  
 
Luchtwegbescherming 
Adembescherming is in sommige gevallen nodig. 
 
Bij lange haardracht is het dragen van een haarnetje verplicht wanneer men werkt aan machines 
met een roterende hoofdspil, zoals boor-, draai- en freesmachines. 
 
Schoolregels Technum/CTT Metaalwerk  
 
Huiswerk 
Het bij herhaling niet of onvoldoende maken van huiswerkopdrachten kan tijdelijke schorsing of 
beëindiging van de opleiding tot gevolg hebben. 
 
Telefoon  
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de praktijk- en theorielessen niet toegestaan.  
Telefoons dienen opgeborgen te worden in de locker. 
 
Alcohol/Drugs 
Het gebruik van of onder invloed zijn van alcohol of drugs is absoluut verboden. 
 
Roken 
Roken is verboden rondom op en rondom Scalda en Technum. 
 
Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld 
Metaalwerk voert een beleid dat er op gericht is seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en 
geweld  te voorkomen en te bestrijden. 
 
Ongeoorloofd gedrag 
Ongeoorloofd gedrag tijdens de lessen bij Metaalwerk kan, in overleg met de werkgever, na 
uitdrukkelijke terechtwijzing door de schoolleiding bij herhaling beëindiging van de opleiding tot 
gevolg hebben. 
 
Bij het niet naleven van de Arbo- of schoolregels kan de toegang tot Metaalwerk en Technum 
ontzegd worden. 


