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Scalda / Maritiem en Logistiek 
College De Ruyter 
Scalda, het ROC van Zeeland, biedt onder het Maritiem en Logistiek College De Ruyter, de 
volgende logistieke opleidingen aan: 

 Chauffeur wegvervoer, niveau 2 BBL-opleiding 

 Logistiek medewerker, niveau 2 BBL-opleiding 

 Logistiek teamleider, niveau 3 BBL-opleiding 

 Manager Transport & Logistiek, niveau 4 BOL-opleiding 

 Manager Havenlogistiek, niveau 4 BOL-opleiding 
 
Studenten van de opleiding Manager Transport & Logistiek en Havenlogistiek worden 
opgeleid voor een leidinggevende functie in de sector transport en logistiek en de 
havenlogistiek. Beide opleidingen kennen voor een groot gedeelte hetzelfde 
onderwijsprogramma, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 

 Diverse logistieke processen 

 HRM 

 Economie 

 Marketing 

 Leidinggeven 

 Douaneleer 

 Talen  
 
Aan het einde van het 1e leerjaar maken de studenten de keuze voor de opleiding Manager 
Transport & Logistiek of Havenlogistiek. Vanaf dit punt is het onderwijsprogramma nog voor 
ongeveer 80% hetzelfde. Enkel de Havenlogistiek studenten zullen stagelopen als cargadoor 
of expediteur bij een havenbedrijf.  
 
Gedurende de opleiding zullen de studenten 2 beroepspraktijkvorming periode (BPV), ofwel 
stages, doorlopen. De 1e stage vindt plaats in het 2e studiejaar van de opleiding. Hier loopt de 
student 20 weken stage, met de start aan het einde van het schooljaar (jan – jul). 
 
De 2e stage vindt in het 4e studiejaar van de opleiding plaats. Ook hier loopt de student 20 
weken stage, nu met de start in het begin van het schooljaar (aug – jan). 
 
Gedurende de stages krijgt de student stageopdrachten mee vanuit de school, welke bij het 
bedrijf uitgevoerd moeten worden. De bedrijfsbegeleider controleert of de opdracht correct en 
volledig is uitgevoerd. Hierbij is het van belang dat de student een goede beroepshouding 
aanneemt.  

Locatie: Zeeland 
Contact: gvangelder@scalda.nl 
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Gestelde eisen aan het bedrijf: 

 De werkzaamheden die de student kan uitvoeren passen bij de betreffende opleiding. 

 De student krijgt begeleiding. 

 De werkplek is veilig.  

 Het bedrijf is een erkend leerbedrijf 

o Om u aan te melden; ga naar www.s-bb.nl. Selecteer onder ket kopje 

“bedrijven” leerbedrijf worden en vul de het formulier in. 

Nadat u dit formulier heeft ingevuld neemt de administratie van SBB-contact met u op om een 
afspraak te maken voor de erkenning als leerbedrijf. Als leerbedrijf kunt u bovendien gebruik 
maken van aantrekkelijke financiële regelingen voor het opleiden van leerlingen.  
 
 
Hetgeen dat u kunt verwachten van de stagiair: 

 De student is goed voorbereid op de stage op gebied van kennis en vaardigheden. 

 De student heeft een correcte leer- en werkhouding. 

 De student beschikt over kennis en vaardigheden die aansluiten op het vereiste niveau. 

 De student heeft een kritische blik. 

 De student heeft goede sociale- en communicatieve vaardigheden, motivatie en inzet. 

 De student is flexibel. 
 
 
 
 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met: 
 
Stage coördinator Transport en logistiek: Gerard van Gelder 
E-mail: gvangelder@scalda.nl 
Tel.: 0118 - 55 87 00 
 
Stage coördinator Havenlogistiek: Jean Paul Chermin 
E-mail: jchermin@scalda.nl 
Tel.: 0118 - 55 87 00 
 
Teamleider: Jan van Breda 
E-mail: jvanbreda@scalda.nl 
Tel.: 06 - 52 33 88 20 
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