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Waardengedreven

Vanuit onze waarden gaan we altijd de dialoog aan met  

jou en met elkaar. We inspireren en helpen je om te groeien 

— in je opleiding, als vakman/vakvrouw (als je een mbo-

student bent) en als mens. We doen dit vanuit onze vier 

kernwaarden: 1. Je bent welkom (‘toegankelijk’). 2. Jij 

kiest (‘veelzijdig ’). 3. Je weet waar je aan toe bent, wat 

je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten 

(‘duidelijk’). 4. Wij inspireren en helpen je om het beste uit 

jezelf te halen (‘betrokken ’). Deze waarden vormen voor 

ons ook de basis om onze docenten en ondersteunende 

medewerkers te inspireren en te helpen om verder te 

groeien als professional en een bijdrage te leveren aan 

waarde(n)vol onderwijs voor jou en je medestudenten. 

Naast onze kernwaarden is duurzaamheid, vanuit onze 

betrokkenheid bij de wereld om ons heen, erg belangrijk.

Kwaliteitsgericht

We helpen je het beste uit jezelf te halen. We helpen onze 

medewerkers hetzelfde te doen. Zo willen we het beste uit 

onze organisatie halen en, vanuit onze kernwaarden ‘duidelijk’ 

en ‘betrokken’, bouwen aan de kwaliteit en de innovatie van 

ons onderwijs en onze onderwijsondersteuning.  

We voldoen tenminste aan het waarderingskader van  

de Inspectie voor het Onderwijs en we zetten ons in  

om van daaruit steeds verder te groeien in kwaliteit.

Toekomstbestendig

Je krijgt een opleiding die bij je past. Je opleiding is 

voor jou toegankelijk. We richten ons onderwijs in voor 

studenten met uiteenlopende achtergronden. Vanuit 

onze waarden ‘veelzijdig’ en ‘toegankelijk’ maken we onze 

school toekomstbestendig, zorgen we dat we financieel 

gezond zijn en aantrekkelijk als werkgever. Zo kunnen jij 

en toekomstige studenten er van op aan dat we goede 

docenten en ondersteunende medewerkers aan ons 

kunnen binden.

Zelfbewust

We werken aan jouw ontwikkeling in nauwe samenwerking 

met zowel het voortgezet als het hoger onderwijs, met 

werkgevers, gemeenten en provincie. Jij bent immers hun 

oud-leerling, toekomstige medewerker/student en burger!
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We nodigen je uit en inspireren  

je om binnen onze brede keuze-

mogelijkheden te ontdekken 

welke opleiding past bij jouw  

talenten en ambities.

Samen met jou zoeken we de 

beste plek voor je, binnen 

Scalda of desnoods daarbuiten. 

Je bent en blijft goed geïnfor-

meerd. Waar je ook vandaan 

komt: je ‘landt’ goed binnen 

Scalda.

Je krijgt aantrekkelijk onderwijs. 

We leggen de lat hoog, bieden je 

voldoende keuzes en mogelijk-

heden om op je eigen niveau een 

stap extra te zetten: te excelleren.

In jouw onderwijs sluiten de 

theorie en de vaardigheden die 

je leert en de praktijk ervaring 

die je opdoet zo goed mogelijk 

op elkaar aan. 

Je ervaart dat een goede begelei-

ding, waarin we beantwoorden 

aan jouw persoonlijke  

ondersteuning svragen, een van-

zelfsprekend onderdeel vormt van 

jouw onderwijs.

Jouw onderwijs en examens 

sluiten goed op elkaar aan en 

je wordt voor en ná je examens 

op tijd en goed geïnformeerd. 

Je kunt bij Scalda terecht om 

jezelf je ‘leven lang’ te blijven 

ontwikkelen.
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Onze voorlichtingen over de 

beroepen en de opleidingen 

die daarvoor opleiden

  zijn goed afgestemd met  

bedrijven en andere scholen,  

zodat je een actueel beeld van 

het beroep en de opleiding krijgt;

  wanneer je afkomstig bent uit 

een andere opleiding in het  

beroepsonderwijs of als zij- 

instromer een ‘herstart’ maakt 

helpen we je bij het oriënteren 

op een ‘leven lang ontwikkelen’ 

aansluitend bij de fase waarin  

jij je bevindt.

Je wordt goed geïnformeerd 

  doordat alle voor jou belangrijke 

informatie over je opleiding, 

over de school en over studeren 

bij Scalda voor jou bereikbaar 

is via Mijn Scalda en overal bin-

nen Scalda op dezelfde manier 

wordt aangeboden; 

  door snelle beantwoording  

van vragen, klachten en ideeën, 

zodat je weet:

 -  waar je belangrijke documen-

ten kunt vinden;

 -  met wie je contact op kunt  

nemen als je onplezierige  

ervaringen wilt bespreken of 

ontevreden bent;

 -  hoe je extra ondersteuning 

kunt krijgen.

In je opleiding

  ervaar je dat jouw vooropleiding 

en het mbo en de niveaus  

binnen het mbo goed op elkaar 

aansluiten en je bij doorstroming 

naar het hbo daar goed op wordt 

voorbereid;

  is internationalisering waar  

mogelijk een onderdeel, kun  

je ‘excellentieprogramma’s’  

volgen en aan Skills vakwedstrij-

den deelnemen om nog meer 

uit jezelf te halen;

  worden structurele rooster-

wijzigingen een aantal weken 

voorafgaand aan je doorgegeven;

  geven we roosterwijzingen die 

het gevolg zijn van overmacht 

zo snel mogelijk aan je door;

  doen we al het mogelijke om  

lesuitval te voorkomen en  

ervoor te zorgen dat je door 

lesuitval geen studievertraging 

oploopt.

Je hebt een optimale  

studievoortgang doordat

  je hierin steeds begeleid wordt, 

ook waar het gaat om het  

maken van keuzes voor na je  

opleiding, in een vervolg-

opleiding of beroep; 

  loopbaanoriëntatie en -begelei-

ding (LOB) een belangrijk aspect 

is van je opleiding, gericht op 

een ‘Leven Lang Ontwikkelen’;

  je door het aanbod aan keuze-

delen kunt inspelen op ontwik-

kelingen binnen de bedrijven 

en instellingen zodat je je goed 

voorbereidt op je vervolgoplei-

ding en/of je latere beroep;

  je studievoortgang altijd digitaal 

is in te zien.

Na je opleiding

  krijg je waar mogelijk vrijstellingen;

  halen we bij het vervolgonder-

wijs informatie op over hoe onze 

studenten het daar doen om de 

aansluiting voor toekomstige 

studenten te verbeteren;

  monitoren we waar jij en onze 

andere studenten terecht komen 

en hoe jullie het daar doen;

  ervaar je dat jij en Scalda ook 

wanneer je ‘oud-student’ bent 

belangrijk zijn voor elkaar, in 

het kader van ons alumni beleid, 

‘Leven Lang Ontwikkelen’ en in 

de relatie tussen Scalda en haar 

omgeving;

  nodigen we je uit om met ons in 

contact te blijven middels deel-

name aan een alumninetwerk.

Wat merk je daar concreet van in je studieloopbaan?

Wanneer je je  

oriënteert bij Scalda

  zie je duidelijk wat de verschillen 

en overeenkomsten zijn tussen 

onze opleidingen; 

  krijg je duidelijke en realistische  

informatie over de stage- en baan-

kansen van onze opleidingen; 

  zie je welke internationale  

mogelijkheden er zijn voor  

stage, studentenuitwisselingen 

of andere activiteiten; 

  betrekken we, wanneer aan de 

orde, jouw school voor voort-

gezet onderwijs bij het zo goed 

mogelijk organiseren van onze 

voorlichting.

Je opleiding bij Scalda

  sluit niet alleen aan op hoe je 

toekomstige beroep in het lan-

delijk vastgestelde kwalificatie-

dossier is omschreven, maar past 

ook bij Zeeland en bij de vraag 

van regionale bedrijven en in-

stellingen;

  sluit goed aan op voor jou  

mogelijke vervolgopleidingen, 

zodat je slaagkans ook in dat  

onderwijs zo groot mogelijk 

wordt.

Bij je kennismaking  

en toelating

  ervaar je dat je als student welkom 

bent zoals je bent. Jij mag er zijn!

   heb je te maken met daarvoor 

aangewezen en deskundige  

medewerkers;

   kijken we naar jou als individu, 

waarbij er ruimte is voor een 

persoonlijk gesprek met jou  

(en je ouders, wanneer van  

toepassing);

   maken we, wanneer je uit het 

voortgezet onderwijs komt, ge-

bruik van en besteden we aan-

dacht aan het loopbaanblog/ 

dossier dat jij daar hebt aangelegd;

  helpen we je bij het kiezen van 

de juiste opleiding en zoeken 

we altijd naar de opleiding die 

bij jou past, ook als die niet door 

Scalda wordt aangeboden;

  gaan we samen met jou na of je 

tijdens je opleiding extra bege-

leiding of ondersteuning nodig 

hebt en als dat zo is, zorgen we 

ervoor dat jij die krijgt;

   informeren we, wanneer dat 

aan de orde is, je oude school 

in welke opleiding je geplaatst 

bent en waarom;

  zijn we duidelijk over hoe het  

intake- en plaatsingsproces  

voor jou verloopt.

Aan het begin van je  

opleiding

  begeleiden we je in de school-

organisatie, je opleiding en in 

het ‘leren’;

  informeren we je hoe je opleiding 

is opgebouwd, wanneer de 

beroepspraktijkvorming plaats-

vindt, welke (extra) onderdelen 

je kunt kiezen en wanneer je  

examens zijn;

  zorgen we ervoor dat je over-

gang naar Scalda zo vloeiend 

mogelijk verloopt, o.a. door:

 -  samen met het voortgezet  

onderwijs ervoor te zorgen  

dat hun en onze programma’s 

op elkaar aansluiten;

 -  bijzondere trajecten te orga-

niseren om voortijdige uitval 

tegen te gaan en routes voor 

leerlingen met bijzondere  

ondersteuningsvragen.

 -  als je uit het voortgezet onder-

wijs komt, de loopbaanoriënta-

tie en -begeleiding (LOB) voort 

te zetten op een manier die 

past bij jou en bij onze oplei-

dingen.

  betrekken we, wanneer dat aan 

de orde is, voor extra ondersteu-

ning zo nodig en gewenst je 

oude school;

  doen we alles wat we kunnen 

om een veilige, gezonde en 

duurzame school te zijn;

  zorgen we ervoor dat jouw  

opleiding de gedrags regels voor 

medewerkers en studenten,  

duidelijk naar jou communiceert.

In ons onderwijs herken je  

de bouwstenen van onze  

onderwijsvisie. 

1.  betrokkenheid 

2.  de praktijk centraal 

3.  autonomie 

4.  samen leren

Met die ‘bouwstenen’ (kenmerken) 

helpen we je het beste uit jezelf te 

halen

1. Betrokkenheid

  we willen een goede relatie met 

je, door echt naar je te luisteren, 

je vertrouwen te geven, alleen 

op te treden wanneer het echt 

nodig is, je uit te dagen en te 

ondersteunen; 

  je docenten zijn betrokken,  

bekwaam en bereid en in staat 

om vanuit passie met de juiste 

leermiddelen en werkvormen  

les te geven;

  je docenten zijn zelf altijd bereid 

om te leren, in nascholing, van 

elkaar en van jou. 

2. De praktijk centraal

  je leert zoveel mogelijk ‘leven-

secht’, in een context waarin 

we theorie en praktijk zo goed 

mogelijk verbinden en waarin je 

beroepspraktijkvorming een  

belangrijke plaats inneemt;

  je kunt, afhankelijk van je  

opleiding, kiezen uit verschillen-

de vormen van “hybride” onder-

wijs (combinaties van praktijk  

en theorie);

  je ervaart dat je opleiding ont-

wikkeld en gerealiseerd wordt in 

nauwe verbinding met bedrijven 

en instellingen;

  je docenten hebben up-to-date 

kennis van de praktijk;

3. Autonomie

  je hebt de ruimte om keuzes te 

maken en beslissingen te nemen, 

dingen te doen die bij je passen;

  je wordt daar op een bij jou  

passende manier in begeleid;

  je docenten sluiten op een pas-

sende manier aan op verschillen 

in niveau, tempo en belangstel-

ling, zorgen ervoor dat je actief 

bij de les betrokken blijft, vragen 

en geven feedback aan je;

  in je opleiding krijg je onderwijs 

en ondersteuning ‘op maat’, 

passend bij jouw talenten en 

vragen, waarbij onderwijs en 

begeleiding zoveel mogelijk ge-

integreerd zijn en aangeschaft 

lesmateriaal echt gebruikt wordt.

4. Samen leren

  je leert samen met anderen, met 

en van elkaar door interactie.

In je beroepspraktijkvorming 

(bpv)

  geven we samen met bedrijven 

en instellingen, vanuit onze  

onderwijsvisie, invulling aan 

een optimale verbinding tussen 

praktijk en theorie;

  ervaar je dat je wat je in de les-

sen leert, in de beroepspraktijk 

kunt toepassen; 

  ervaar je dat je door ons goed 

op je bpv bent voorbereid;

  ervaar je dat jouw bpv-bedrijf of 

instelling goed is geïnformeerd 

over je opleiding en je stage-

opdrachten.

In je stage/bpv

  heb je minstens twee keer een 

voortgangsgesprek met je  

(praktijk)docent en praktijk-

begeleider samen;

  is je (praktijk)docent goed  

bereikbaar;

  merk je dat we met bedrijven en 

instellingen samenwerken aan 

een doorlopende verbetering 

van jouw bpv en een steeds  

betere integratie ervan in je  

opleiding als geheel.

We geven je ‘onderwijs op 

maat’ doordat we

  onderwijs en begeleiding zo 

goed als mogelijk integreren en 

begeleiding zo dicht mogelijk bij 

het onderwijs realiseren;

  ons, welke rol we ook hebben, 

daarbij altijd als team verant-

woordelijk voor jou voelen;

  uitgaan van wat je kunt, van 

jouw talenten. We ‘halen eruit 

wat erin zit’ bij je, waarbij we  

ervan overtuigd zijn dat  

‘excellentie’ op ieder niveau  

mogelijk is; 

  je goed begeleiden in je studie 

en studievoortgang. Je mentor 

of coach is daarin de ‘spil’ en je 

vaste aanspreekpunt;

  waar, wanneer en zolang als  

nodig is zorgen voor aanvullen-

de begeleiding, binnen of  

buiten de school, zodat deze 

voor jou altijd zo goed mogelijk 

geïntegreerd is in jouw  

opleiding.

Bij je toetsing en examinering

  weet je voordat de examens  

beginnen precies waar je aan 

toe bent;

  zijn je resultaten binnen vijftien 

werkdagen bekend;

  stellen we je in de gelegenheid 

om feedback te krijgen op je 

toetsen en examens;

  ervaar je dat we bij praktijk-

examens en toetsen nauw en 

goed samenwerken met bedrij-

ven en instellingen;

  informeren we je oude school 

over jouw resultaten, zodat we 

nog beter op elkaar kunnen aan-

sluiten.

Een Leven Lang ontwikkelen

  Je ervaart dat deze stappen er-

voor zorgen dat jij jezelf ook na 

afronding van je opleiding kan 

blijven ontwikkelen bij Scalda.

  in je opleiding ervaar je dat 

loopbaanoriëntatie en –begelei-

ding (LOB) daarop gericht zijn;

  je ervaart dat je opleiding binnen 

Scalda goed aansluit op activitei-

ten die je daarna kunt doen om 

je te blijven ontwikkelen.

Afronding en een  
Leven Lang OntwikkelenBegeleiding

Beroepspraktijk- 
vorming

Start  
opleiding(sjaar) Onderwijs

Kennismaking  
en toelating

Oriënteren  
en aanmelden



Chevron-Right

Chevron-Right

Chevron-Right

Chevron-Right

Chevron-Right

We beloven je

Wat merk je daar concreet van  

in je studieloopbaan?

Daarom ontwikkelen we

Dat vraagt van ons

Dat weten we en meten we door

Waarde(n)vol 
onderwijs in de  

prakti jk brengen

Waarde(n)vol 
onderwijs in de  

prakti jk brengen

Daarom ontwikkelen we

Afronding en een  
Leven Lang OntwikkelenBegeleiding

Beroepspraktijk- 
vorming

Start  
opleiding(sjaar) Onderwijs

Kennismaking  
en toelating

Oriënteren  
en aanmelden

Een systeem van informeren, 

voorlichten en werven:

  dat we zo goed mogelijk inrichten;

  dat past bij onze potentiële  

studenten en bij Zeeland;

  dat voor studenten afkomstig  

uit het voortgezet onderwijs 

aansluit bij het onderwijs op hun 

oude school;

  dat gebruik maakt van en  

aansluit bij de opbrengsten en 

instrumenten van loopbaanori-

entatie en -begeleiding in het 

voortgezet onderwijs;

  dat optimaal gebruik maakt van 

communicatiemiddelen en een 

goed beeld geeft van onderwijs 

en begeleiding binnen Scalda.

Een systeem van kennis-

making en plaatsing:

  dat we steeds verder verbeteren;

  dat past bij jou, of je nu afkomstig 

bent van een andere opleiding 

binnen het beroepsonderwijs, 

een zij-instromer bent die in het 

mbo ‘herstart’ of afkomstig bent 

uit het voortgezet onderwijs;

  dat, wanneer aan de orde, aansluit 

bij jouw school van herkomst;

  dat uitgevoerd wordt door goed 

toegeruste mensen;

  dat zo veel mogelijk eenvormig 

is voor alle opleidingen;

  waarin we je vanaf het moment 

van je inschrijving regelmatig 

informeren over belangrijke en 

leuke onderwerpen zodat je 

goed voorbereid aan je oplei-

ding kunt beginnen;

  waarin we, mocht je besluiten 

om van je inschrijving af te zien, 

contact met je zoeken om te  

bespreken of we je verder kun-

nen helpen en om te achter-

halen of er dingen zijn die wij 

anders of beter zouden moeten 

doen. 

Een integraal geheel van  

onderwijs, begeleiding en de 

communicatie daarover:

  dat zorgt voor een zo vloeiend 

mogelijke overgang tussen je 

school van herkomst en Scalda, 

met een zo goed mogelijke 

functie van het digitaal door-

stroomdossier, jouw loopbaan-

blog/dossier en de LOB-website 

en de inzet van ‘warme over-

dracht’;

  dat jou in de gelegenheid stelt 

om op een goede manier aan je 

opleiding te beginnen, dusdanig 

dat de vier elementen van onze 

onderwijsvisie (betrokkenheid, 

de praktijk centraal, autonomie 

en samen leren) daarin steeds 

zo goed mogelijk tot hun recht 

komen;

  met een goed systeem van 

infor matievoorziening tijdens  

je opleiding.

Een beroepspraktijkvorming 

die aansluit bij onze onder-

wijsvisie:

  die uitgaat van betrokkenheid 

bij en van studenten, recht doet 

aan hun autonomie en hen  

stimuleert en faciliteert in het 

samen leren;

  die past bij de ontwikkelingen in 

de Zeeuwse economie (arbeids-

markt) en samenleving;

  die past bij de onderwijsontwik-

kelingen binnen Scalda, waaron-

der hybridisering;

  waarin we binnen de context 

van het type opleiding,  

aansluitend bij de wijze van  

hybridisering, de voorbereiding 

van de student en de betrokkenen 

binnen bedrijven, instellingen 

en school optimaliseren, onder 

meer door verbetering van de 

communicatie en scholing van 

praktijkbegeleiders;

  waarin we steeds meer een ‘part-

nerschap’ met de betreffende 

bedrijven en instellingen vastleg-

gen en afspraken maken over de 

bpv zelf, maar ook over LOB en 

een Leven Lang Ontwikkelen  

(nascholing, bijscholing etc.).

Een aanbod van onderwijs  

op maat waarin:

  we vanuit de betrokkenheid bij 

onze studenten hen helpen het 

beste uit zichzelf te halen, op 

een manier die recht doet aan 

hun autonomie;

  we binnen alle opleidingen ver-

der werken aan de integratie van 

onderwijs en begeleiding;

  we het Expertisecentrum dat dit 

ondersteunt verder ontwikkelen; 

  we loopbaanoriëntatie en - 

begeleiding (LOB) aanbieden 

die onderdeel uitmaken van 

een doorlopende lijn vanuit het 

voortgezet onderwijs, via onze 

school naar het hbo en vooral 

naar een ‘leven lang ontwikkelen’;

  we expertise (onder meer van 

niveau 1 en 2) meer delen en op 

elkaar afstemmen, waarmee we 

tevens de doorlopende leer- en 

begeleidingslijn binnen Scalda 

optimaliseren;

  we docenten, intern begeleiders 

en anderen zo goed mogelijk 

toerusten om onderwijs op maat 

te realiseren en daartoe onder 

meer afspraken maken over daar-

op gerichte professionalisering;

  we bijzondere aandacht hebben 

voor onderwijs op maat, voor de 

integratie van onderwijs en bege-

leiding in de BBL en in de diverse 

vormen van hybride onderwijs.

Een passend en kwalitatief 

goed systeem van toetsing  

en examinering 

  dat aansluit bij de onderwijsont-

wikkelingen binnen onze school;

  dat ontwikkeld wordt in samen-

werking met onze partners bij 

bedrijven, (kennis-) instellingen 

en overheden.

Een alumnibeleid 

  waarin we enerzijds jouw  

ervaringen en visie gebruiken 

om de kwaliteit van ons onder-

wijs te verbeteren;

  anderzijds de aanzet geven tot 

‘een leven lang ontwikkelen’;

  dat zorgt voor een actief  

en waardevol netwerk van 

alumni, waarmee we de  

genoemde doelstellingen  

kunnen realiseren.

Een onderwijsaanbod voor 

een Leven Lang Ontwikkelen

  waarin een ‘leven lang ontwik-

kelen’ onlosmakelijk onderdeel 

wordt van een ‘partnerschap’ 

van onze school met bedrijven 

en instellingen;

  dat aansluit op de LOB-lijn die 

we samen met voortgezet  

onderwijs, hbo en partners in  

diverse sectoren ontwikkelen;

  dat onze reguliere, initiële  

onderwijs versterkt en daar zo 

goed mogelijk op aansluit;

  waar onze marketing en com-

municatie op aansluiten om 

onze relatie met bedrijven en 

instellingen ook in dit opzicht  

te optimaliseren.

Een onderwijsaanbod dat aan-

sluit bij onze onderwijsvisie:

  onderwijs dat zorgt voor een 

maximale betrokkenheid bij en 

van onze studenten;

  onderwijs dat past bij Zeeland;

  onderwijs dat bijdraagt aan een 

duurzame samenleving;

  onderwijs dat innovatief is en 

bijdraagt aan de versterking van 

innovatiekracht binnen bedrijven, 

instellingen en het onderwijs zelf;

  onderwijs waarin de onderdelen 

van de beroepskolom vmbo – 

mbo –hbo zo goed mogelijk op 

elkaar aansluiten en waarin de 

Zeeuwse scholen, instellingen, 

bedrijven en overheden onze 

belangrijkste partners zijn;

  onderwijsprogramma’s waarin 

de praktijk centraal staat en het 

leren op school en in de praktijk 

zo goed mogelijk geïntegreerd 

zijn, zowel in bol als in bbl, waar-

bij we de bedrijven en instellin-

gen bij deze en andere ontwik-

kelingen in de opleiding actief 

betrekken;

  diverse vormen van hybride 

onderwijsprogramma’s binnen 

ieder onderwijscluster, zowel 

programma’s die ‘de praktijk in 

de school halen’ als program-

ma’s die ‘de school in de praktijk 

brengen’, waarbij van de laatste 

de praktijkroute de meest verre-

gaande vorm is;

  opleidingen die ‘breed’ begin-

nen, zodat jij je kunt oriënteren 

en later specialiseren in dat  

aspect dat bij jou past;

  onderwijs waarin de doorstroming 

binnen en buiten Scalda tussen 

de verschillende niveaus en  

opleidingen zo vloeiend  

mogelijk verloopt;

  een arbeidsmarktgerichte leer-

weg niveau 1;

  onderwijs waarin met name 

niveau 1 en 2 steeds meer en 

beter met elkaar samenwerken, 

waarbij we onderzoeken op  

welke manier, onder meer in 

welke organisatievorm, dat het 

beste kan gebeuren;

  optimalisatie van onze deel-

name aan Skills Heroes en  

andere vakwedstrijden, de  

resultaten daarvan en de impact 

op de verbetering van de  

kwaliteit van ons onderwijs;

  onderwijs en een onderwijs-

omgeving waarin veiligheid  

(zowel sociaal als fysiek), en  

de attitude die dat vraagt  

belangrijk zijn.

Met het oog hierop:

  ontwikkelen en realiseren we een 

vernieuwd beleid voor marketing 

& communicatie, waarin we  

optimaal gebruik maken van  

online marketing, onze werving 

en voorlichting professionaliseren 

en onze interne en externe  

communicatie met onze  

stakeholders optimaliseren.

  optimaliseren we met onze  

partners een samenhangend 

geheel van LOB-activiteiten, de 

Zeeuwse ‘LOB-website’ en het 

gebruik daarvan in een door-

lopende lijn vmbo – mbo en 

breiden we die uit naar het hbo.

  ontwikkelen en realiseren we 

alumnibeleid en (LOB-)activitei-

ten die gericht zijn op een Leven 

Lang Ontwikkelen.  
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We beloven je

Wat merk je daar concreet van  

in je studieloopbaan?

Daarom ontwikkelen we

Dat vraagt van ons

Dat weten we en meten we door

Waarde(n)vol 
onderwijs in de  

prakti jk brengen

Waarde(n)vol 
onderwijs in de  

prakti jk brengen

Dat vraagt van ons

Afronding en een  
Leven Lang OntwikkelenBegeleiding

Beroepspraktijk- 
vorming

Start  
opleiding(sjaar) Onderwijs

Kennismaking  
en toelating

Oriënteren  
en aanmelden

  iedereen binnen Scalda moet 

steeds meer ‘het verhaal van 

Scalda’ gaan belichamen, on-

geacht de rol of plaats die men 

heeft: het verhaal dat vertelt 

waar we samen voor staan en 

hoe we met onze studenten en 

elkaar willen werken;

  onmisbare dienstverlening bij 

het realiseren van voorlichtings-

materiaal;

  het optimaliseren van onze digi-

tale communicatiemiddelen;

  training van voorlichters;

  technische realisatie van een 

LOB-platform voor voortgezet 

onderwijs – mbo en hbo;

  aansluiting van onze administra-

tieve systemen op de ontwikke-

lingen in het onderwijs.

  training van intakers;

  optimalisatie van de studenten-  

administratie onder meer door 

een zo goed mogelijke aansluiting 

bij en toegankelijkheid vanuit de 

onderwijslocatie.

  doorontwikkeling van ‘MijnScalda’,

 van de diverse portalen;

  verbetering van het functio neren 

en de onderlinge aan sluiting van 

de diverse softwarepakketten.

  adequate en gerichte nascholing 

passend bij de toenemende  

ondersteuningsvragen van  

studenten, afgestemd tussen  

de onderwijsclusters;

  nagaan of de huidige functies 

en het huidige ‘functieboek’ nog 

wel passen bij de ontwikkelingen 

op het gebied van onderwijs  

en de dienstverlening daar  

omheen.

  realisatie digitale ondersteuning 

alumnibeleid en een ‘Leven 

Lang Ontwikkelen’;

  nascholing van medewerkers 

gericht op een ‘Leven Lang  

Ontwikkelen’;

  financiële ondersteuning van 

een ‘Leven Lang Ontwikkelen’;

  het samen met de clusters ont-

wikkelen en onderhouden van 

een alumninetwerk.

  opleiden en nascholen van docenten en ondersteuners voor en steeds  

meer ook in een hybride onderwijscontext;

  pedagogisch-didactische vaardigheden die aansluiten op de leerstijlen van 

onze studenten en het type onderwijs dat we verzorgen;

  zorgen voor adequaat functioneren van diverse voorzieningen in hybride  

leeromgevingen;

  huisvesting en inrichting die aansluiten bij de onderwijsontwikkelingen;

  meedenken bij het ontwerp van nieuwe en aangepaste curricula;

  een goed systeem van registratie en communicatie voor de ondersteuning  

van de bpv en hybride leeromgevingen.
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Chevron-Right

Chevron-Right

Chevron-Right
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We beloven je

Wat merk je daar concreet van  

in je studieloopbaan?

Daarom ontwikkelen we

Dat vraagt van ons

Dat weten we en meten we door

Waarde(n)vol 
onderwijs in de  

prakti jk brengen

Waarde(n)vol 
onderwijs in de  

prakti jk brengen

Meten

  inzet van de JOB-monitor;

  inzet van de imagomonitor;

  inzet van het onderzoek  

‘Vervolgsucces’ (alumniplatform).

Meten

  inzet van de ROC-spiegel,  

Intake en Introductie;

  inzet van de JOB-monitor;

  inzet van de LOB-enquête: 

teams werken op adequate wijze 

aan de ontwikkeling van loop-

baancompetenties. 

Meten

  inzet van de JOB- monitor en 

specifiek de eigen vragen m.b.t. 

veiligheid;

  inzet van de Incidentenmonitor;

  inzet van de Imagomonitor;

  audits onderwijs en examinering;

  onderzoeken Inspectie van het 

Onderwijs;

  we streven ernaar dat het eerste-

jaars studiesucces voor iedere 

opleiding en Scalda-breed stijgt, 

met in totaal 1% in schooljaar 

‘22-’23 (t.o.v. ’17 - ’18);

  we streven ernaar dat het jaar-

resultaat en het diplomaresultaat 

tenminste gelijk zijn aan de  

landelijke norm.

Meten

  elk cluster biedt structureel  

(geborgd in de organisatie) een 

of meer hybride onderwijsvor-

men aan;

  inzet van de docentenenquête. 

waarin feedback van de studen-

ten op de lessen;

  inzet van de OnStage bpv- 

evaluatie;

  inzet van de JOB-monitor;

  audits onderwijs en  

examinering;

  onderzoeken Inspectie van  

het Onderwijs; 

Meten

  inzet van de bpv-monitor;

  inzet van de OnStage bpv- 

evaluatie;

  inzet van de JOB-monitor;

  audits onderwijs en examinering;

  onderzoeken Inspectie van het 

Onderwijs.

Meten

  inzet van de JOB-monitor;

  de doorstroming niveau 1 naar 

niveau 2 is in 2022 tenminste 75%;

  de percentages VSV (voortijdig 

schoolverlaten) zijn: 

 • Niveau 1  26,2%

 • Niveau 2 8,45%

 • Niveau 3 3,1%

 • Niveau 4 2,55%

  audits onderwijs en examinering;

  onderzoeken Inspectie van het 

Onderwijs.

Meten

  inzet van het onderzoek  

‘Vervolgsucces (alumniplatform);

  audits onderwijs en examinering;

  onderzoeken Inspectie van het 

Onderwijs;

  inzet van de LOB-enquête: 

teams werken door de ontwikke-

ling van loopbaancompetenties 

aan een attitude van een Leven 

Lang Leren.

Dat weten we en meten we door

Afronding en een  
Leven Lang OntwikkelenBegeleiding

Beroepspraktijk- 
vorming

Start  
opleiding(sjaar) Onderwijs

Kennismaking  
en toelating

Oriënteren  
en aanmelden

Weten

  vast te stellen of de informatie 

op onze website over de oplei-

dingen en stagemogelijkheden  

duidelijk en correct is;

  regelmatig (planmatig) af te 

stemmen met studenten over 

de kwaliteit van de informatie 

op de website en de kwaliteit 

van de voorlichting;

  regelmatig (planmatig) af te 

stemmen met het voortgezet 

onderwijs;

  het voeren van de dialoog in de 

onderwijsteams n.a.v. de zelfeva-

luatie ‘kwaliteit onderwijs en exa-

minering’; 

  de open dagen, doedagen en 

meeloopdagen te evalueren.

Weten

  actuele studieloopbaandossiers;

  het systematisch voeren van  

panelgesprekken met studenten;

  de dialoog in de onderwijsteams 

n.a.v. de zelfevaluatie ‘kwaliteit 

onderwijs en examinering’;

  regelmatig (planmatig) af te 

stemmen met het VO;

  de LOB-website en het loop-

baandossier worden in alle  

clusters gebruikt voor leerlingen 

die uit het (Zeeuwse) voortgezet 

onderwijs komen;

  in ieder cluster worden betrok-

kenen structureel getraind in  

de loopbaancompetenties.

Weten

  eisen te stellen aan de inhoud 

van de OER d.m.v. een format;

  de dialoog in de onderwijsteams 

n.a.v. de zelfevaluatie ‘kwaliteit 

onderwijs en examinering’; 

  regelmatig en planmatig af te 

stemmen met het voortgezet 

onderwijs;

  het betrekken van de inciden-

tenmonitor in de evaluatie van 

het beleid sociale veiligheid;

  het uitvoeren van de RIE;

  het toepassen van gedrags-

regels binnen alle onderdelen 

van Scalda;

  het stellen van eisen aan de 

kwaliteit van de informatie die 

via de website en MijnScalda 

wordt aangeboden en deze 

kwaliteit op regelmatige basis  

af te stemmen met studenten 

en andere stakeholders;

  een goed werkende en  

regelmatig geëvalueerde  

klachtenregeling. 

Weten

  lesbezoek van docenten  

onderling;

  ieder cluster heeft adequate 

professionalisering gericht  

op het werken in hybride 

leerom gevingen, Scaldabreed 

afgestemd;

  de dialoog in de onderwijsteams 

n.a.v. de zelfevaluatie ‘kwaliteit 

onderwijs en examinering’;

  het systematisch voeren van  

panelgesprekken met studenten;

  regelmatige en planmatige af-

stemming met het voortgezet 

onderwijs;

  de evaluatie van roostering en  

periodeplanning.

Weten

  de dialoog in de onderwijsteams 

n.a.v. de zelfevaluatie ‘kwaliteit 

onderwijs en examinering’;

  het systematisch voeren van  

panelgesprekken met studenten;

  regelmatige en planmatige  

afstemming van het beleid met 

stagebiedende bedrijven (niet 

de individuele bpv trajecten 

maar het beleid erachter).

Weten

  actuele studieloopbaan-dossiers;

  het systematisch voeren van  

panelgesprekken met studenten;

  de dialoog in de onderwijsteams 

n.a.v. de zelfevaluatie ‘kwaliteit 

onderwijs en examinering’;

  de evaluatie van het SN-protocol; 

  de evaluatie van Pitstop en 

THOP;

  de evaluatie vsv-aanpak;

  ieder cluster heeft adequate 

professionalisering gericht  

op onderwijs op maat en (bij-

zondere) ondersteuningsvragen  

van studenten, Scaldabreed  

afgestemd.

Weten

  de jaarverslagen examinering;

  het reflectiedocument jaarver-

slagen examinering;

  de klachtenregistratie examinering;

  elk cluster heeft een uitgewerkt, 

geconcretiseerd beleid ten  

aanzien van een Leven Lang 

Ontwikkelen;

  evaluaties van trajecten in  

het kader van een Leven Lang  

Ontwikkelen;

  stakeholderbijeenkomsten (CvB) 

en andere contacten met stake-

holders op diverse niveaus;

  informatie via de BV Helix  

(training) gerelateerd aan een 

Leven Lang Ontwikkelen;

  informatie uit het (te realiseren) 

alumninetwerk.
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