
   
 

Hoe ziek/verzuim te melden in de BBL opleiding bij werkgever 

Bouwmensen Limburg? 

 

Op BPV (Stage)! 
De ziekmelding moet altijd op de eerste dag van ziekte vóór 09:00 uur bij de administratie van 

Bouwmensen Limburg gedaan worden via tel: 045-5245060,  

Indien de administratie niet bereikbaar is kun je de melding ook doen bij: 

Mevrouw J. (Jacqueline) Schalken  06-48 77 36 53 of;  

Meneer R. (Raymond) Lemmens  06-51 38 36 14  

 

De ziekmelding dient, voor zover mogelijk, door de leerling zelf gedaan te worden. 

Geen geldige ziekmelding is geen verloning! 

 

Ziekmelding bij Bouwmensen Limburg blijft te allen tijde een verplichting van de leerling-werknemer, 

dus ook op een schooldag en bij uitplaatsing! 

De leerling-werknemers meldt zich in alle gevallen ook vóór aanvang werk of de tijd dat je wordt 

opgehaald bij het bedrijf (de uitvoerder, leermeester en/of chauffeur van het bpv-bedrijf). 

 

Op de schooldag! 
Wanneer je op een schooldag ziek bent, dien je jezelf ziek te melden bij het ROC.  

Voor de locatie Beek:    088 001 5000 of via https://mijnvista.nl/  (tussen 8.00 en 8.30 uur) 

Voor de locatie Roermond:  088 468 2000 (tussen 8.00 en 8.30 uur) 

Voor de locatie Horst:  06-57 68 46 48  (tussen 07.30 en 8.00 uur) 

 

Contact tijdens ziekte en controle. 
Een van de medewerkers van Bouwmensen Limburg zal regelmatig contact met je opnemen en 

afspraken maken. 

Zorg er voor dat een medewerker van Bouwmensen Limburg jou kan bezoeken of jou telefonisch kan 

bereiken. Zorg dus dat je de telefoon en deurbel kunt horen. 

Bezoek aan de huisarts en specialist e.d. moet je vooraf melden bij de administratie van 

Bouwmensen Limburg. 

Indien jouw verpleegadres anders is dan het door jou opgegeven thuisadres dan moet je dit direct 

melden bij de administratie van Bouwmensen Limburg. 

 

Het einde van de ziekte/verhindering moet je melden bij de administratie : 045 5245060  
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