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1. Voorwoord 
 

 

‘Waarde(n)gericht onderwijs in de praktijk te brengen’, is ook in 2021 voor ieder in zijn eigen rol van 

enorm belang geweest om de strategie van Scalda te realiseren. De vier kernwaarden uit de strategie van 

Scalda blijken zeker ook onder moeilijke omstandigheden als lockdowns zeer betekenisvol te zijn.   

  

Even leek het erop dat we op weg waren naar een vermindering van de coronamaatregelen maar we 

moesten helaas een flinke stap terugzetten. Toch bleven alle collega’s zich enorm inspannen om ons 

onderwijs ‘toegankelijk’ te houden en recht te blijven doen aan de ‘veelzijdigheid’ die Scalda kenmerkt. 

We zijn er samen, ondanks de zo abrupt veranderde en soms lastige omstandigheden, weer in geslaagd 

onze studenten en collega’s te helpen het beste uit zichzelf te halen.  

  

Ondanks dat de pandemie voor belemmeringen zorgde, hebben we belangrijke stappen kunnen zetten in 

de ontwikkeling en realisatie van het beleid dat we in onze strategie en in het verlengde daarvan in onze 

kwaliteitsagenda hebben vastgelegd. Blij waren we met het besluit van de minister dat “de tussentijdse 

resultaten van de uitvoering van uw kwaliteitsagenda voldoende zijn”. Dat we daarmee ook de 

beschikking kregen over het resultaatafhankelijke budget was voor ieder van ons een compliment. Een 

mooie stimulans om verder te werken aan onderwijs op maat, leren in de praktijk en een leven lang 

ontwikkelen. Zo blijven we onze studenten en onze school voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. 

Ook blijven we inzetten op vermindering van kansenongelijkheid en extra aandacht voor jongeren in een 

kwetsbare positie.  

  

De langer durende coronamaatregelen hebben er mede voor gezorgd dat we ons ‘blended leren’ en 

“hybride werken” verder hebben ontwikkeld. 2020 was voor collega’s en studenten al een moeilijk jaar, 

dat is jammer genoeg ook voor 2021 het geval geweest. Toch hebben de omstandigheden ons ook nu 

weer dingen opgeleverd die we willen vasthouden en verder uitbouwen. We zijn er enorm trots op dat 

onze collega’s steeds weer laten zien hoe betrokken en professioneel ze zijn. We zijn dankbaar dat we 

met deze collega’s mogen werken in onze veerkrachtige, waardevolle instelling. 

  

   

Hendrik-Jan van Arenthals  

Marijn Nelen  

College van bestuur  
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2. Instellingsgegevens 
 

 

 SCALDA 

 Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

 

 Bestuur/Brinnummer 25PV  

 

Bezoekadres 

College van bestuur/ Hoofdkantoor 

Vlietstraat 11a 

4535 HA Terneuzen 

Tel: +31 (0)115 64 16 00 

 

Postadres 

Postbus 102 

4530 AC Terneuzen 

 

Contactpersoon De heer C.A.A.M. Verheijen 

 

Internet  www.scalda.nl 

 

E-mail    info@scalda.nl 

 

K.V.K. Middelburg 4111 5327 

 

Accountantskantoor   PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Contactpersoon De heer drs. J. Vermeulen RA 

Fascinatio Boulevard 350 

   3064 WB Rotterdam 
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3. Over Scalda 

3.1 Inleiding 

Scalda is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die werkt vanuit de 

volgende grondslagen. 

 

1. Het (doen) geven en bevorderen van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardig middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (daaronder begrepen contractonderwijs, cursussen en 

overige vormen van onderwijs) en het waarborgen hiervan voor de studenten. Een en ander 

passend binnen de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland. 

2. Het onderwijs gaat uit van de erkenning, respectering en gelijkwaardigheid van de 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle studenten, ouders, voogden of 

verzorgers van studenten en van docenten, opdat de student op grondslag van eigen overtuiging 

en verdraagzaamheid jegens die van anderen binnen de samenleving kan functioneren en de 

volle ontplooiing van de studenten wordt gestimuleerd. 

Scalda is toegankelijk voor alle studenten zonder onderscheid naar godsdienst, 

levensbeschouwing of (culturele) achtergrond. 

3. Het zorgdragen voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook 

wordt zorggedragen voor een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie van 

studenten en worden de studenten in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid.  

 

3.2 De organisatie en governance 

Scalda organiseert haar onderwijs in een viertal onderwijsclusters. 

• Dienstverlening, Veiligheid, Gastvrijheid en Groen (DVG en Groen) 

• Educatie 

• Maritiem, ICT en Techniek (MIT) 

• Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) 

 

De ondersteuning van het onderwijs is voor een deel gedecentraliseerd ondergebracht bij de 

onderwijsclusters en vindt voor een deel plaats vanuit drie diensten en het bestuurssecretariaat en 

Interne Controle (B&IC). 

• Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P) 

• Human Resources en Organisatie (HR&O) 

• Informatievoorziening en Studentenadministratie (IV&S) 

 

Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van 'klein binnen groot’: zoveel 

mogelijk kleinschaligheid en maatwerk binnen grotere eenheden. Het onderwijs wordt verzorgd binnen de 

onderwijsclusters onder integrale verantwoordelijkheid van een of twee directeuren en daarbinnen door 

onderwijsteams die uitvoering geven aan verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten. 
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Het onderwijs is daarmee op menselijke maat geschoeid.  

  

Om in een relatief grote maar op basis van kleinschaligheid georganiseerde school de samenhang te 

borgen, is er een bestuur- en managementteam (BMT). Het BMT, waarvan het college van bestuur (CvB), 

de bestuurssecretaris en de directeuren van de onderwijsclusters en diensten deel uitmaken, verbindt de 

afzonderlijke organisatieonderdelen. De rol van individuele BMT-leden is tweeledig. Zij zijn als 

lijnmanager integraal verantwoordelijk voor hun eigen onderwijscluster of dienst en als proceseigenaar 

voor het functioneel aanjagen en sturen van Scaldabrede beleidsontwikkeling en besluitvorming op aan 

hen toegewezen onderwerpen. Het BMT draagt een collectieve verantwoordelijkheid voor het realiseren 

van Scaldabrede ambities en voor het gezamenlijk oplossen van problemen en vraagstukken.   

  

Het CvB is het bevoegd gezag van Scalda. Het horizontaal toezicht op het bestuur van Scalda wordt 

gerealiseerd door de raad van toezicht (RvT) en de medezeggenschap door de studentenraad (SR) en de 

ondernemingsraad (OR). Deze geledingen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en 

overlegstructuur, maar er vindt ook regelmatig overleg en afstemming plaats met het CvB, alsook tussen 

deze geledingen onderling, steeds in aanwezigheid van het CvB.  

  

Scalda werkt vanuit een viertal anker- en aspiratiewaarden: toegankelijkheid, veelzijdigheid, duidelijkheid 

en betrokkenheid. Wanneer deze waarden voelbaar zijn voor mensen in de manier waarop ze door 

Scalda worden behandeld, ontstaat de eigenwaarde “geborgenheid”. Scalda wil dus ervoor zorgen dat 

haar studenten ‘geborgenheid’ ervaren: zich er gekend, veilig en thuis voelen. Deze waarden vormen het 

vertrekpunt voor het beleid en voor de integriteitscode die Scalda hanteert.  Scalda onderschrijft het anti-

discriminatie standpunt Zeeuwse scholen en heeft dit in 2021 opgenomen in haar integriteitscode. 
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Het organigram van Scalda ziet er als volgt uit. 

3.3 Deelnemingen 

Scalda neemt deel in een aantal private activiteiten. In de jaarrekening (15.6.2) zijn deze opgenomen als 

financiële vaste activa. Schematisch ziet de structuur er als volgt uit. 
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4. Missie en strategie 

4.1 Inleiding 

Vanuit haar missie heeft Scalda de strategie voor de periode 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Deze aan 

de actualiteit aangepaste versie van de strategie borduurt voort op de voorafgaande strategieperiode en 

sluit aan bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda 2019-2022, zie hoofdstuk 5.4. 

 

4.2 Missie 

De missie van Scalda luidt als volgt. 

 

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit 

jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen, excellent te zijn. In een prettige, 

gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je 

persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in 

onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland. 

 

4.3 Strategie en strategische doelen 

In de lopende strategische periode (2020-2023) blijft onze aandacht in het bijzonder uitgaan naar het 

volgende. 

 

• Onderwijs op Maat 

• Leren in de praktijk 

• Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 

 

Op deze onderwerpen focussen we ook vanuit de kwaliteitsagenda 2019-2022, die we in nauwe 

samenhang met onze strategie uitvoeren. Na interne bespreking van de bijgestelde strategie 2020-2023 

en de implicaties daarvan (met SR, RvT, OR, bestuurssecretaris, directeuren en teamleiders van onze 

onderwijsclusters en directeuren en hoofden van onze diensten), hebben we deze begin 2020 ook 

besproken met een groot aantal externe stakeholders. Het gaat hier om bestuurders van bedrijven, 

zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden uit heel Zeeland. In 2021 hebben we een begin 

gemaakt met een tweede ronde van deze besprekingen. Dit als voorbereiding op het nieuwe proces 

strategievorming dat in de loop van 2022 verder vorm zal krijgen. 

 

4.4 Duurzaamheid 

Met ons programma Duurzaam Scalda, dat getrokken wordt door de ambassadeurs van de Green Office, 

inspireren wij studenten en medewerkers in de transitie naar een duurzame samenleving.  

Ook in 2021 is de invloed van COVID-19 en de coronamaatregelen op de uitvoering van de activiteiten 

van Duurzaam Scalda duidelijk merkbaar geweest. Fysieke bijeenkomsten waren niet of nauwelijks meer 
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mogelijk en zijn vervangen door onlinevergaderingen. Daarnaast was de focus van studenten en 

docenten primair gericht op het kwalitatief goed laten verlopen van het onderwijsproces als geheel en 

waren ook de medewerkers van de diensten daarop gericht, waardoor extra aandacht voor het onderwerp 

duurzaamheid meer naar de achtergrond is geraakt.  

 

Jaarlijks in januari vindt evaluatie en eventueel bijstelling plaats van het visiedocument. 

In 2021 heeft het BMT op 19 april 2021 hiertoe de volgende (aanvullende) besluiten genomen. 

➢ Ieder cluster en iedere dienst benoemt een teamleider/hoofd als portefeuillehouder 

Duurzaamheid. 

➢ Onderwijsclusters en diensten benoemen de ambassadeurs op basis van daadwerkelijke kennis, 

kunde en intrinsieke motivatie en garanderen de taakuren voor inzet en het daadwerkelijk kunnen 

deelnemen aan de vergaderingen van de Green Office op woensdagochtend.  

➢ Onderwijsclusters en diensten spannen zich in om ook het ambassadeurschap een duurzaam 

karakter te geven door ambassadeurs voor meerdere jaren (minimaal 3 jaar) taakuren te 

garanderen.  

➢ Opnemen in de student journey (en actief toepassen in het onderwijs en de bedrijfsvoering) van 

het belang dat Scalda hecht aan het opleiden van studenten met aandacht voor het klimaat en de 

leefbaarheid van onze planeet, én in de strategie.  

 

Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) wordt er volgens bovenstaande besluiten gewerkt. 

 

Een aantal belangrijke data in 2021 waren de volgende. 

➢ 24 september, SDG Action Day met extra aandacht voor de 17 sustainable development goals 

(SDG). Naast de landelijke editie is er nu ook een Zeeuwse editie van de SDG Action Day. 

Samen met HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt doet Scalda 

hieraan mee en zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Met onze deelname laten we zien dat 

Scalda deel uitmaakt van de mondiale beweging rondom SDG en zich inzet voor een groene, 

inclusieve, eerlijke en sterkere wereld. Om dat te onderstrepen, is op deze dag de SDG-vlag 

gehesen op alle grote Scalda-locaties.  

➢ 4 t/m 8 oktober, week van de duurzaamheid met verschillende activiteiten, zoals een gezonde 

snack bij de catering, pimp je trui, green up de classroom, plogging en het maken van insecten- 

en bijenhotels, die inmiddels op verschillende Scalda-locaties geplaatst zijn. Op de locatie 

Bessestraat zijn in samenwerking met ZMF, SLC, Waterschap en Groen College vier bomen 

geplant. 

➢ 11 oktober, coming out day: ook Scalda vindt het belangrijk hierbij stil te staan, want iedereen is 

gelijk en moet bovenal zichzelf kunnen zijn bij ons op school, ongeacht seksuele geaardheid, 

genderidentiteit, etnische achtergrond en geloofsovertuiging. Dit willen wij als school ook 

uitdragen bijvoorbeeld door op speciale dagen zoals deze de regenboogvlag te hijsen die 

symbool staat voor acceptatie en inclusiviteit. Maar ook door er in het vak Burgerschap aandacht 
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aan te besteden. Dit jaar zijn inclusiviteit en cultuur namelijk een belangrijk thema binnen de 

lessen van Burgerschap. 

 

Communicatie speelt in de activiteiten van Duurzaam Scalda een belangrijke rol. De activiteiten en 

duurzaamheidsinitiatieven worden onder de aandacht gebracht via social media en op een speciale 

pagina op MijnScalda. Om communicatie meer gestructureerd aan te pakken, gaat de Green Office vanaf 

2022 gebruikmaken van een communicatiekalender. De verwachting is dat deze ook behulpzaam is om 

focus aan te brengen in de activiteiten. Verder heeft de Green Office zich voorgenomen in de uitingen 

steeds het verband te leggen met de betreffende SDG-doelen en na te gaan op welke wijze de link kan 

worden gelegd tussen de ondernomen acties en de CO2-reductie die daarmee gepaard gaat. 

 

Tijdens een overleg in december is gesproken over de effectiviteit van de overleggen en de frequentie. 

Besloten is om de planning en de inhoud aan te passen en de banden met de portefeuillehouders uit de 

clusters en diensten aan te halen. Vanaf januari 2022 gaan de ambassadeurs in werkgroepen werken om 

verschillende activiteiten voor te bereiden, uit te diepen en te organiseren. We hopen hiermee wat meer 

dynamiek te brengen in Duurzaam Scalda/Green Office. Als eerste is in deze setting de week van de 

circulaire economie in februari 2022 voorbereid met daarin een kledinginzamelactie voor de Zeeuwse 

Kledingbank en een warme truiendag, de dag waarop de verwarming op diverse Scalda-locaties een 

graad lager wordt gezet en er challenges zijn om de eigen thermostaat te activeren. 

Vanuit de afdeling Huisvesting zijn eind 2020/begin 2021 op vier locaties in totaal 15 watertappunten 

geplaatst. Op de locaties Bessestraat en Vlietstraat zijn aan het begin van het jaar twee oplaadpunten 

voor elektrische auto’s gerealiseerd.  

Ook waar het om inkoop gaat, zet Scalda in op duurzaamheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in het opnemen 

van een of meerdere relevante SDG-doelen in de gewogen gunningcriteria bij aanbestedingen. Zo zijn 

gastcolleges, bedrijfsbezoeken/excursies en stageplekken vanuit meerdere gecontracteerde leveranciers 

aangeboden in hun inschrijvingen als bijdrage aan het onderwijs (SDG-doel #4). De huiscateraar, Markies 

Catering, heeft vega- en halalproducten in het assortiment en stelt zichzelf tot doel voor 15% duurzaam in 

te kopen. De cateraar rapporteert hierover per kwartaal. Markies Catering doet verder mee aan de week 

van de duurzaamheid met acties zoals “insecten proeverij” en het plaatsen van een smoothiefiets.  

  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

 
 
18 

Stichting Scalda, Terneuzen 

 
5.  
Het onderwijs 
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5. Het onderwijs 

5.1 Inleiding 

Waarde(n)vol onderwijs is, vanuit het perspectief van onze studenten, onderwijs op maat. Onderwijs 

waarin niet alleen ruimte is voor onze ‘hoogvliegers’ om een stap extra te doen, maar dat ook gegeven 

wordt vanuit de overtuiging dat met de juiste ondersteuning excellentie op alle niveaus mogelijk is.  

 

5.2 COVID-19 

Ook dit verslagjaar (helaas) veel aandacht voor COVID-19. Een van de grote aandachtspunten blijft de 

impact op de realisatie en kwaliteit van het onderwijs. Uit de gesprekken tussen het CvB, de SR, de OR 

en andere gremia blijft naar voren komen dat het onderwijs onder deze bijzondere omstandigheden per 

opleiding en soms per persoon verschillend wordt ervaren. Punten die net als in het eerste jaar van de 

pandemie steeds terugkomen waren de volgende. 

- De onderwijsteams doen hun uiterste best de programma’s waar nodig op een alternatieve wijze 

aan te bieden. 

- Sommige docenten blijken goed te zijn in online lesgeven, anderen gedijen vooralsnog beter in 

de traditionele setting. Hetzelfde geldt voor studenten. 

- Studenten zijn positief kritisch, hebben waardering voor de inzet van docenten en reflecteren ook 

op hun eigen houding tijdens de veranderde manier van werken. 

- De inhoud van het onderwijs en de voortgang in de studieprogramma’s worden door studenten 

als belangrijk ervaren, maar ze vragen ook steeds aandacht voor de bijkomende sociale 

aspecten. 

- Studenten spreken herhaaldelijk de wens uit in ieder geval weer deels “echte lessen” te kunnen 

volgen, waarbij de praktijklessen het belangrijkste worden geacht. 

 

Voortdurend is er aandacht geweest voor vraagstukken rondom de bpv. Het structureel overleg tussen 

SBB en Scalda, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau, is gecontinueerd en waar mogelijk zijn snel 

gerichte acties gevolgd. Ook de bestuurlijke contacten via VNO-NCW en andere bestuurlijke gremia zijn 

voortgezet. Scalda benadrukt hier nogmaals dat er veel waardering is voor de voortvarende aanpak om 

de stageproblematiek tot een minimum te beperken. Over het geheel gezien, heeft dat bij Scalda ook in 

2021 geresulteerd in relatief lage probleemcijfers rondom de bpv. 

 

Intern heeft Scalda verder gewerkt aan diverse projecten en ontwikkellijnen die direct met de nieuwe 

onderwijskundige werkelijkheid, ook na de pandemie, te maken hebben. Zowel Scaldabreed als in de 

opleidingen staan blended leren en hybride werken en alle aspecten die daaraan raken zoals 

arbeidsomstandigheden, professionalisering en sociale zorg, heel hoog op de agenda’s. Beleid rondom 

thuiswerken ligt gereed om in te brengen in de medezeggenschap. De verwachting is dat we in de loop 
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van 2022 de eerste uitwerkingen voor de langere termijn in de uitvoering van onze strategie kunnen 

inbedden. 

 

Ook dit jaar willen we hier niet onvermeld laten dat een flink deel van de medewerkers maandenlang niet 

op de onderwijslocatie of op kantoor aanwezig kon zijn. De impact daarvan op het werk en op het 

persoonlijk welbevinden blijft lastig in te schatten. Het besef dat aandacht hiervoor en duidelijke kaders 

van belang zijn, is in 2021 alleen maar toegenomen. 

 

5.3 Studenten 

In de tabellen hierna geven wij een overzicht van onze studentenaantallen, op de genoemde teldatum 

voor de mbo-studenten en over het kalenderjaar voor studenten in een Educatietraject. 

 

Aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs

Op 1 februari

 2019 2020 2021 2022

Totaal 9.241 9.306 9.073 8.874

Verdeeld naar leerwegen

Bol 6.555 6.491 6.171 5.976

Bbl 2.686 2.815 2.902 2.898

Verdeeld naar niveaus

Niveau 1 177 215 223 201

Niveau 2 1.361 1.442 1.413 1.431

Niveau 3 2.548 2.540 2.465 2.419

Niveau 4 5.155 5.109 4.972 4.823

Op 1 oktober

 

 

Aantal studenten Educatie

 2019 2020 2021

Totaal 1.478 1.079 1.148

Verdeeld naar trajecten

Educatieve trajecten 683 628 571

Inburgering 514 274 370

Specifieke trajecten 40 28 36

Vavo 241 149 171  
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5.4 Belangrijkste speerpunten en resultaten in het verslagjaar: 
Realisatie kwaliteitsagenda Scalda 

Scalda voert in het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 haar kwaliteitsagenda, 

gekoppeld aan de strategische doelen uit. De kwaliteitsafspraken staan volledig in het teken van de 

realisatie van de strategie. Ze zijn daar feitelijk een operationalisatie van. Wanneer het bestuur van 

Scalda stuurt op de realisatie van de strategie, geeft ze daarmee dan ook feitelijk uitvoering aan deze 

kwaliteitsafspraken. Vooruitlopend op de formele tussenrapportage heeft Scalda in de jaarverslaggeving 

over 2019 en 2020 een concreet beeld gegeven van de stand van zaken. In juni 2021 heeft Scalda de 

formele stukken voor de “midterm beoordeling” opgeleverd en ingediend. In oktober kreeg Scalda 

bevestiging van het besluit dat “de tussentijdse resultaten van de uitvoering van uw kwaliteitsagenda 

voldoende zijn”. Daarmee kreeg Scalda ook de beschikking over het resultaatafhankelijke budget van 

2021. Dat maakt het mogelijk om concreet, toekomstgericht uitvoering te blijven geven aan de voor 

Zeeland, Scalda en haar studenten cruciale ontwikkelingen. Dat onderstreept de relevantie van onze 

strategie. 

  

Voor de uiteindelijke beoordeling van de opbrengsten van de kwaliteitsafspraken is 2021 feitelijk een 

tussenjaar. Dat neemt echter niet weg, dat 2021 in de realisatie van deze afspraken en onze strategie 

opnieuw een enorm belangrijk jaar was. Dat jaar werd enerzijds vanzelfsprekend beïnvloed door de 

pandemie, anderzijds door belangrijke andere regionale (en landelijke) ontwikkelingen, die in dit 

bestuursverslag ook naar voren komen. Scalda kiest er dan ook bewust voor om, net als voorgaande 

jaren, in dit verslag een beeld te geven van de voortgang.  

  

De inhoudelijke monitoring laat zien dat de trajecten en projecten in grote lijnen op schema liggen. De 

beschikbaar gestelde budgetten zijn voor de realisatie van de gestelde doelen ingezet. De monitoring van 

de hieronder vermelde thema’s en de globale financiële verantwoording voegen we toe als bijlage: 

Monitoring en verantwoording kwaliteitsplan.  

  

De thema’s 

  

1. Arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs  

2. Kansengelijkheid door Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)  

3. Samenwerking in de Groene Delta  

4. Onderwijs op Maat  

  

Samenhang met de landelijke indicatoren  

Hoewel ieder van de vier thema’s direct gelinkt is aan één van de drie landelijke indicatoren, is de impact 

van elk van die vier thema’s groter. Dit is, hoewel complex, van wezenlijk belang wanneer we kijken naar 

de uiteindelijke te verwachten effecten op deze drie landelijke indicatoren. Die effecten zijn immers voor 

een deel, maar niet uitsluitend, terug te voeren op de maatregelen die onder het aan de indicator 

verbonden thema uitgewerkt worden.  
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Confrontatiematrix vier thema’s met de landelijke indicatoren  
  

  Hybride 
onderwijs  

Loopbaanoriëntatie en ‐  
begeleiding  

Samenwerking in de 
Groene Delta  

Onderwijs op maat  

Gelijke kansen  +  ++  +  ++  

voor iedereen          

Jongeren in een 
kwetsbare positie  

+  +  +  ++  

Arbeidsmarkt van 
morgen  

++  +  ++  +  

  
 
 

1. Arbeidsmarkt voor morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs  

  

Hybridisering cluster Maritiem, ICT en Techniek.  

In het kader van de compensatiemiddelen voor de Marinierskazerne in Zeeland wordt de komst van een 

Delta Climate Center voorbereid. Indien dat centrum voor onderzoek en onderwijs er daadwerkelijk komt, 

zal het een grote, positieve impact hebben op de ontwikkeling van Zeeland en van Scalda. In het kader 

van dit toekomstige Delta Climate Center (gericht op de thema’s water, energie en voedsel) zijn 

ontwerpen gemaakt voor een Energietransitie Lab voor vo-mbo-hbo-wo, met trainingsopstellingen voor 

totale energiesystemen, van opwekking tot opslag en distributie; dit ook op uitdrukkelijk verzoek vanuit 

het werkveld. 

Vanaf het schooljaar 21/22 volgen naast de vmbo-leerlingen van Mondia Scholengroep en de 3e-jaars 

leerlingen van CSW nu ook de 4e-jaars leerlingen van CSW de praktijklessen PIE in het Technum in 

Vlissingen. De samenwerking op beide locaties is geborgd in een samenwerkingsovereenkomst en wordt 

in verschillende stuurgroepen en projectgroepen op geregelde basis geëvalueerd en geoptimaliseerd. 

Daarnaast is er een uitgebreid samenwerkings- en onderwijsontwikkelplan opgesteld dat de komende 

jaren vanuit het STOZ-project (STOZ: ‘Sterk Techniek Onderwijs Zeeland’; verschillende werkgroepen) 

verder opgepakt wordt. 

  

Hybridisering cluster Dienstverlening, Veiligheid, Gastvrijheid en Groen.  

In augustus 2021 is in de laatste regio van Zeeland (De Bevelanden) een praktijkroute gestart. Hiermee 

komen we op vijf regio’s (Schouwen-Duiveland, Walcheren, West-Zeeuws-Vlaanderen, Midden- en Oost-

Zeeuws-Vlaanderen en De Bevelanden) en is de praktijkroute geïmplementeerd in heel Zeeland. Het gaat 

daarbij nog steeds om de opleidingen Horeca en toerisme, Commerciële en Zakelijke dienstverlening.   

De pilot met studenten van de opleiding Dierverzorging (Groen) loopt nog steeds en heeft niet geleid tot 

meer studenten in die richting, wel tot waardevolle ervaringen met het hybridiseringsconcept in deze 

sector. Voor wat de oorspronkelijk geplande uitbreiding met de opleidingen Logistiek (cluster Techniek) 

betreft, zijn er gesprekken geweest met de directeur en teamleider. Daaruit bleek dat de opleiding in de 
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bbl goed draait in Zeeuws-Vlaanderen en dat er geen markt is voor uitbreiding met een praktijkroute. 

Door de overspannen arbeidsmarkt in Zeeland is de ‘trek’ naar de bbl te sterk om daartoe over te gaan. 

Veel belangrijker is het, de bbl zoveel mogelijk mee te nemen in hetzelfde ‘ecosysteem’ als dat van de 

praktijkroutes (visie, begeleiding, netwerk) en daarmee het onderwijs verder te flexibiliseren. 

  

Hybridisering cluster Zorg, Welzijn en Sport 

Voor Zorg en Welzijn is de implementatie van de opleiding Zorgprofessional niveau 3 en 4 gerealiseerd 

voor het eerste leerjaar, het zogenaamde ‘basisjaar’. De onderwijsontwikkeling van de vier leerjaren 

Zorgprofessional voor wat betreft dubbel of smal kwalificeren Verpleegkundige (VP), Maatschappelijke 

zorg (MZ), Verzorgende individuele gezondheidszorg (VZ-IG) wordt dit jaar afgerond aan de hand van de 

beroepscontext, canmeds rollen en het kwalificatiedossier (KD), inclusief het nieuwe KD MZ. De opleiding 

Zorgprofessional is geconstrueerd in een praktijkgerichte, voor een belangrijk deel hybride leeromgeving. 

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg is samen met het werkveld uitvoerig geëvalueerd. De 

verworvenheden ervan zijn en worden opgenomen in de ontwikkeling van Zorgprofessional. Voor deze 

nieuwe opleiding is een monitoringplan opgesteld, waarbij het werkveld is betrokken. 

  

De hybridisering bij Sport (CIOS Zuidwest Nederland) is in iedere regio gerealiseerd, met uitzondering 

van een hybride locatie in Zeeuws-Vlaanderen. In deze regio is nog geen geschikte praktijkpartner 

gevonden. Op de andere locaties zijn niet alleen nieuwe routes gestart, maar zijn ook de bestaande 

onderwijsroutes uitgebreid of aangevuld met hybridisering in de breedste zin van het woord. Ook op de 

nieuwe locatie Dordrecht wordt, buiten de formele scope van dit kwaliteitsplan, bij Da Vinci College, 

binnen CIOS gehybridiseerd, in nauwe samenwerking met lokale partners in het werkveld. 

  

Hybridisering cluster Educatie  

De voortzetting van bestaande en eventueel nieuwe profielen (25-30 studenten) is met gemiddeld 30 – 35 

kandidaten gerealiseerd.  

 

 

2. Kansengelijkheid door LOB  

  

De implementatie van het LOB-beleid in de onderwijsteams is grotendeels gerealiseerd. Ze wordt 

projectmatig aangepakt, met een projectleider en een proceseigenaar binnen het BMT. In alle 

onderwijsteams wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van LOB. Ieder team loopt daarin een 

eigen route, passend bij dat team. Er wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld tussen de teams 

onderling, waardoor teams ook van elkaar leren.  

  

Een aantal teams ervaart het gebruik van de voorgeschreven applicatie (Intergrip/ LOB website) als een 

belemmering in zijn ontwikkeling en heeft de implementatie van de LOB-applicatie vooralsnog uitgesteld. 

Het gebruik van deze applicatie wordt Zeelandbreed, in alle onderwijsinstellingen (vo – mbo – hbo) 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

 
 
24 

Stichting Scalda, Terneuzen 

geëvalueerd. Scalda zal deze evaluatie uitvoeren en daarover eind maart 2022 rapporteren aan het 

Zeeuws Bestuurdersoverleg (ZBO). Op grond hiervan worden, samen met het bedrijf dat de applicatie 

faciliteert, verbeterafspraken gemaakt voor het gebruik in de hele provincie, binnen en buiten Scalda. 

  

3. Samenwerking in de Groene Delta  

  

Het project Samenwerking in de Groene Delta is in 2021 feitelijk grotendeels afgerond. In 2022 wordt het 

formeel ‘opgeleverd’ in een eindrapportage aan de Provincie Zeeland, grotendeels in het kader van de 

tweede tranche van de Regiodeal Zeeland (tweede tranche regiodeals). Het project geldt binnen Zeeland 

en ook voor het ministerie (LNV) als een voorbeeldtraject voor andere projecten. Het succes zit enerzijds 

in de samenwerking vmbo – mbo – hbo, waarin na de ‘overname’ van het failliete Edudelta een nieuwe 

doorlopende leerlijn in Zeeland is gerealiseerd, anderzijds in de samenwerking met het bedrijfsleven: 

ZLTO, FoodDelta Zeeland, Proefboerderij Rusthoeve, Kingfish (aquacultuur) en anderen. In het najaar 

van 2021 is met al deze partners, alsook medewerking van WUR en HAS een zeer succesvolle ‘Dag van 

het Groen Onderwijs’ gerealiseerd, bij De Rusthoeve in Colijnsplaat. 

  

Het resultaat van het project zit in het gerealiseerde onderwijs, in een onderzoeksagenda en in een 

robuust netwerk. Het streven is nog steeds de verdere opbrengsten van het traject als het ware ‘over te 

dragen’ aan het Delta Climate Center. Zo lang dat niet is gerealiseerd, is dat uiteraard niet mogelijk. Er 

zijn afspraken gemaakt voor de oprichting van een structurele ‘Bestuurlijke Klankbordgroep Groen 

Onderwijs’ uit het werkveld, in opvolging van het bestuurlijke netwerk uit het traject. Scalda is verder 

participant in de Stichting Innovatiecluster Zeeland, die onder meer het Joint Research Center Zeeland 

(JRCZ) realiseert in Middelburg. Studenten vanuit meerdere groene opleidingen (Aquacultuur en andere 

onderdelen van Teelt) zullen in dat kader onder meer binnen het JRCZ projecten uitvoeren, samen met 

hbo- en wo-studenten, waarin praktijksituaties worden benaderd. Heel Zeeland geldt voor het JRCZ en 

het Delta Climate Center straks overigens als een ‘Living lab’. 

  

Een kwartiermaker heeft een voorlopig practoraatsplan geschreven en voorbereidingen getroffen voor 

een practoraat Water, mede in relatie tot het nog te realiseren Delta Climate Center. De vacaturetekst is 

opgesteld en in januari 2022 uitgezet. Verbinding met de lectoraten HZ University of Applied Sciences is 

gemaakt door de bij het schrijven van dit verslag inmiddels benoemde practor. Deze practor is namelijk 

zowel in dienst bij Scalda als bij de HZ University of Applied Sciences. 

  

4. Onderwijs op Maat  

  

Er wordt intensief gewerkt aan de samenwerking tussen niveaus 1 en 2. Er ligt een ambitieus programma 

voor het StartCollege. Een 1e pilot is gestart op 1 februari 2021 rondom het curriculum van de huidige 

niveau 2 opleidingen dienstverlening. De samenwerking heeft als doel de teams kennis te laten maken 

met elkaar en met de inhoud van het onderwijs. In 2022 zal binnen het cluster DVG vanaf september de 
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integratie van twee teams van Entree en niveau 2 worden gestructuraliseerd. Op vergelijkbare wijze wordt 

voor Scaldabreed gezocht naar een vorm waarbij niveau 1 en niveau 2 kunnen integreren. 

  

In 2021 zijn vsv-projecten ingezet, die meer dan voorheen gericht zijn op specifieke uitvalfactoren, 

arbeidstoeleiding voor studenten niveaus 1 en 2, ondersteuning van (vak)taal voor statushouders binnen 

het beroepsonderwijs en verbetering aansluiting vanuit pro/vso/vo; alles gericht op voorkomen van 

voortijdig schoolverlaten. 

  

Het Pre mbo is overgegaan op een nieuwe werkwijze. Vanaf 2021 volgen de leerlingen in het voortgezet 

onderwijs een traject van een half jaar op de eigen vo-school en gaan zij na de zomer naar Scalda voor 

de afronding van hun Entree-opleiding. In het 1e half jaar op de vo-school worden leerlingen al begeleid 

door Scalda-docenten. In het 2e half jaar is er nog begeleiding van vo-docenten in de Entree-opleiding bij 

Scalda. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls van de examinering bij Entree.  
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5.5 Onderwijsresultaten 

In de tabellen hierna rapporteren wij over ons diplomaresultaat, jaarresultaat en terugdringing voortijdig 

schoolverlaten. 

 

Diplomaresultaat in peiljaar*

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Norm

Niveau 2 69,40% 72,30% 63,80% 61,00%

Niveau 3 73,60% 75,60% 73,80% 70,00%

Niveau 4 80,90% 80,50% 75,30% 70,00%  
 

 

Jaarresultaat in peiljaar*

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Norm

Niveau 2 75,60% 79,30% 70,00% 67,00%

Niveau 3 71,00% 73,90% 71,20% 68,00%

Niveau 4 77,00% 77,20% 72,30% 68,00%  
 

Terugdringen voortijdig schoolverlaten* 

 Norm  Realisatie    Norm    Realisatie  Norm  Realisatie  

Niveau 1 26,40% 27,06% 25,83% 30,83% 26,20% 22,60%

Niveau 2 8,60% 10,29% 10,07% 9,75% 8,45% 9,58%

Niveau 3 3,20% 4,48% 3,75% 4,60% 3,10% 3,89%

Niveau 4 2,70% 3,18% 3,25% 3,15% 2,55% 3,25%

2019-2020 2020-20212018-2019

 

 

Resultaten VAVO

 Vmbo-t Havo Vwo Totaal

Aantal certificaat-studenten 1 17 11 29

Aantal diploma-studenten 9 81 19 109

Aantal studenten dat diploma heeft behaald 8 51 17 76

Percentage geslaagde diploma-studenten 89% 63% 89% 70%

2021

 
 

Vavo 

In vervolg op de uitkomsten van het in januari 2020 gedane vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie 

naar het mavo heeft het vavo een plan van aanpak gemaakt dat verwerkt is in een uitgebreid 

verbeterplan. Beide documenten zijn positief beoordeeld door de Inspectie. Verbeteracties hebben 

ertoe geleid dat er in oktober 2021 een positief oordeel is gegeven over de mavo-opleiding. De 

verbeteracties zijn verder voortgezet. Daarnaast is er een missie/visie en conceptualiseringstraject 

gestart om het vavo toekomstgericht in te richten. Er is net als in 2020 een stuurgroep vavo, deze is 

gewijzigd van samenstelling. 

Door de ‘duimregeling’ zijn er veel leerlingen in het vo geslaagd. Het aantal studenten vavo is van 240 

in 2019/2020 gedaald naar 149 in 2020/2021 en naar 171 in 2021/2022. De duimregeling heeft er ook 

* Het jaarresultaat wordt berekend over een 
peiljaar, dat loopt van 1 oktober tot 1 oktober 
het jaar erna. Het jaarresultaat geeft aan welk 
deel van de (uitstromende) studenten een 
diploma heeft behaald in het peiljaar. 

* Het diplomaresultaat wordt berekend over een 
peiljaar, dat loopt van 1 oktober tot 1 oktober 
het jaar erna. Het diplomaresultaat geeft aan 
welk deel van de uitstromende studenten een 
diploma heeft behaald. Het diploma hoeft niet in 
het laatste peiljaar te zijn behaald. 

* Een voortijdig schoolverlater is 
een student die jonger dan 23 
jaar is en die de school zonder 
startkwalificatie verlaat. Een 
startkwalificatie is een havo of 
vwo diploma of minimaal een 
mbo-2 diploma. 
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toe geleid dat vavo-leerlingen geen tot weinig inspanningen verricht hebben voor hun ‘duimvak’, dit 

heeft ook invloed gehad op de resultaten. 

 

Vsv 

In 2021 is uitvoering gegeven aan de in 2020 gestarte nieuwe convenantperiode. Scalda heeft een 

aantal vernieuwende projecten opgezet, waaronder vaktaalondersteuning voor anderstaligen, 

arbeidstoeleiding voor niveaus 1 en 2 en een nieuwe vorm van interne plusvoorziening. 

Vaktaalondersteuning wordt nu in alle clusters aangeboden. De vaktaalondersteuning voor 

anderstaligen is vooral gericht op studenten met een anderstalige achtergrond. Daarnaast is zij ook 

gericht op het verbreden en vergroten van de kennis van docenten zodat zij de culturele achtergronden 

van deze studenten beter begrijpen. 

Een van de nieuwe initiatieven die is voortgezet en die in 2021 verder vorm en inhoud heeft gekregen, 

is de ziekteverzuimbegeleiding die door de GGD wordt uitgevoerd. Op alle locaties komt een 

jeugdverpleegkundige (en zo nodig een jeugdarts) die studenten spreekt die een hoog ziekteverzuim 

hebben. Daarmee is de pilot waarmee het cluster DVG al eerder was gestart nu Scaldabreed uitgerold. 

Het project arbeidsmarkttoeleiding is in de nieuwe convenantperiode gestart. Dit project is erop gericht 

om de positie van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt te versterken. 

Binnen Entree zijn de in de vorige convenantperiode afgeronde projecten (pre mbo, pre vso en pre pro) 

in een vernieuwde vorm voortgezet en verder doorontwikkeld. Leerlingen worden structureel 

ondersteund, zowel op hun school van herkomst als op Scalda. Hierdoor verloopt de overgang naar 

het mbo soepeler en is er een doorgaande (leer)lijn voor studenten. Hierin is oog voor de leerlingen die 

kunnen versnellen en leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

Voor de studenten is een interne plusvoorziening gerealiseerd.  

 

Educatieve trajecten  

De educatieve trajecten hebben ook in het afgelopen jaar last gehad van corona. Studenten hebben op 

een of andere manier ondersteuning gehad om het leerproces door te laten gaan. Via allerlei vormen is 

geprobeerd om het contact te onderhouden.  

 

5.6 Internationalisering 

Ook in 2021 hebben de internationaliseringsactiviteiten veel hinder ondervonden van de maatregelen 

in het kader van COVID-19. 

Met een deel van de partnerscholen en –bedrijven hebben we een online alternatief kunnen realiseren 

in de vorm van zogeheten internationalisation@home activiteiten. 

Voorts is in 2021 hard gewerkt aan het steviger grondvesten en verbreden van internationalisering in 

de instelling.  

Er is veel tijd en aandacht besteed aan het inventariseren van behoeften, wensen, plannen en 

mogelijkheden bij de onderwijsclusters en er is nagedacht over hoe deze passen binnen de ambities 

van Scalda en de huidige prioriteiten van het Erasmus programma. 
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Op grond daarvan is besloten opnieuw een aanvraag in te dienen voor een Erasmus+ Accreditatie. 

Deze accreditatie heeft betrekking op de Key Action 1 (KA1) van het Erasmus+ programma die 

individuele uitgaande mobiliteit van studenten en medewerkers in het onderwijs ondersteunt in de 

periode 2022- 2027.  

Voorwaarden die aan deze aanvraag gesteld worden, zijn een geactualiseerde beleidsnotitie 

Internationalisering en het hebben van een zogeheten Erasmus Plan waarin concrete en meetbare 

lange termijn doelen worden beschreven die aangeven hoe Scalda aan de slag wil gaan met 

internationalisering en het verbeteren en (door) ontwikkelen van uitgaande mobiliteit met een hoge 

kwaliteit. 

De kadernotitie Internationalisering, die dateerde uit 2018, is geactualiseerd en in november 2021 

vastgesteld door het BMT.  

In de verdere voorbereiding van de accreditatie aanvraag bleek dat de instelling van een projectgroep 

Internationalisering de beste garanties bood voor het uitvoeren van het Erasmus Plan. 

Een projectvoorstel met projectplan is ingediend bij het BMT en in december 2021 goedgekeurd. 

De aanvraag voor de accreditatie is ingediend in november 2021 (en heeft in januari 2022 groen licht 

gekregen). 

Dit betekent dat we in 2022 nu echt met volle kracht vooruit kunnen. 

 

5.7 Leven Lang Leren/Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 

Het was al langer een prominent thema de afgelopen jaren voor Scalda, maar de recente 

ontwikkelingen hebben het belang van LLO alleen maar groter gemaakt. Flexibiliteit van onderwijs en 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt zijn hierdoor niet enkel meer goed, maar zelfs noodzakelijk. De 

onderwijsvraag van de samenleving verandert en het onderwijs dient hier op aan te sluiten. Scalda als 

onderwijsinstelling heeft binnen het thema LLO dan ook een belangrijke rol voor de regio. Binnen het 

project LLO trachten we de verschillende LLO-onderwerpen aan te vliegen. 

Het project LLO is in 2021 omgezet naar een programma waarbij de doelstellingen en opzet herijkt zijn. 

De oude vorm bleek niet afdoende om met de onzekerheid van de LLO-markt om te gaan. Daarnaast 

bleek een intensivering van inzet noodzakelijk om stappen te maken. Hieronder volgt een korte 

samenvatting van de werkzaamheden en resultaten in 2021. 

Programmagroep 

De programmagroep heeft de LLO-strategie en de concretere vertaling doorontwikkeld. Deze geldt als 

basis voor de implementatie van het gehele LLO-concept binnen Scalda. 

Alumni 

De werkgroep heeft gewerkt aan de laatste fase van het inrichten van een alumniplatform. Dit platform 

biedt informatie gericht op alumni. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om alumni-activiteiten 

te publiceren waardoor alumni zich kunnen inschrijven op deze activiteiten. Het platform wordt medio 

2022 opgeleverd. Daarnaast heeft er een alumni-enquête plaatsgevonden in samenwerking met 
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CustomEyes en is er een exit-enquête uitgevoerd onder laatstejaarsstudenten. De exit-enquête zal 

jaarlijks plaatsvinden. 

Vraag en aanbod 

De werkgroep heeft het bestaande LLO-aanbod geïnventariseerd. Daarnaast is zij bezig geweest met 

het opzetten van verbindingen om signalen uit de markt op te pikken om zo tot kansrijk LLO-aanbod te 

komen. Er zijn verschillende trajecten ontwikkeld. Het certificeerbare keuzedeel “Koken in de horeca” is 

er één van.  

Marketing & communicatie 

De werkgroep is bezig geweest met het schrijven van een marketingplan waarin onder andere de 

doelgroep in de vorm van persona’s beschreven wordt. Daarnaast heeft de werkgroep zich gericht op 

het merkenbeleid en het verder in de markt zetten van LLO-trajecten. Een belangrijke dimensie hierbij 

is het gebruik van alle bestaande kanalen en middelen voor LLO-doeleinden die nu gebruikt worden 

door de Scalda holding.  

Organisatie 

De werkgroep heeft zich gericht op de onderliggende processen die ondersteunend dienen te zijn aan 

LLO zoals onder andere een taak- en rolverdeling en een calculatiemodel. 

Subsidiemogelijkheden 

Vanaf september 2021 is dit werkpakket geïmplementeerd in de staande organisatie. Dit omvat de 

samenwerking met het Leerwerkloket en het onderhouden van de informatievoorziening. In 2022 zal de 

implementatie geëvalueerd worden. 

EVC-verzilvering (Eerder Verworven Competenties) 

De werkgroep EVC-verzilvering heeft zich bezig gehouden met de opdracht om binnen Scalda te 

komen tot een uniform beleid ten aanzien van verzilvering(sprocedure) van EVC’s. Scalda biedt zelf 

geen EVC-trajecten aan, maar verwijst bij vraag hiernaar (via Helix learning, waarin Scalda’s 

commerciële activiteiten zijn ondergebracht) door naar gecertificeerde EVC-aanbieders. Via Helix 

komen dan ook de ‘verzilveringsvragen’ bij Scalda terecht. 

 

In 2020-2021 is een ‘handboek verzilvering ervaringscertificaten Scalda’ vastgesteld en 

geïmplementeerd. Dit handboek is primair bedoeld voor de examencommissies van Scalda. De 

werkgroep focust zich nu op de verdere implementatie van het handboek. 

 

Applicaties en systemen 

De werkgroep heeft het inschrijfproces inzake LLO-deelnemers onderzocht en ontwikkelt een nieuw 

inschrijfproces. Daarnaast loopt er onderzoek naar het gebruik en het inzetten van de bestaande ICT-

middelen en systemen ten behoeve van de LLO-dimensie. 
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5.8 Wijziging opleidingsaanbod in relatie tot 
arbeidsmarktperspectief of doelmatigheid 

Het onderwijsportfolio van Scalda is op het niveau van de aangeboden crebo’s vergelijkbaar met dat 

van voorgaande jaren. De toenemende diversiteit in de manier van aanbieden van de opleidingen zet 

zich voort. Leren in de praktijk, praktijkroutes, hybridisering, er is steeds meer ruimte voor 

vernieuwende concepten. Naast en in samenhang met genoemde ontwikkelingen zijn we in 2021 

verdergegaan met het aanscherpen van beleid met betrekking tot de keuzedelen. 

 

Het opleidingsaanbod wordt jaarlijks vastgesteld door het CvB. Onze onderwijsclusters doen hiervoor 

een voorstel, dat besproken wordt met de werkveldadviesraden die binnen de onderwijsclusters actief 

zijn.  

 

Het onderwijscluster DVG heeft in het kader van het Besluit experiment cross-over kwalificaties per 01-

01-2020 twee cross-overs in het aanbod, Allround Hospitality Medewerker en Leidinggevende 

International Hospitality. De voorbereidingen voor de cross-over Servicemedewerker zijn eind 2020 

gestart, In 2021 hebben we goedkeuring voor dit traject gekregen. Buitenom dit experiment van de 

overheid, is er vanuit Zorg-Welzijn en Techniek/ICT een cross-over in uitvoering als project. Een 

studententeam is begin 2021 aan de slag gaan met de problematiek van ouder worden en het 

aanpassen van woningen op het langer thuis wonen. 

Voor aanvragen van onderwijsclusters betreffende het mogen afwijken van de vastgestelde 

onderwijstijd (urennorm) voor één of meer opleidingen, hanteert Scalda een interne procedure die de 

denklijn van de MBO Raad hierin volgt. In 2021 is er geen aanvraag geweest. In verslagjaar 2019 is er 

een aanvraag goedgekeurd voor de drie opleidingen Assisterende gezondheidszorg. Deze 

opleidingsvarianten zijn nog actief. 
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5.9 Scalda NPO-plan 

 

Proces 

 

Scalda is in juni 2020 gestart met trajecten binnen de subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's. Ook vanuit een subsidie is Scalda per 1 januari 2021 gestart met het 

traject Extra Hulp in de Klas. Tenslotte is in februari het subsidietraject Extra Begeleiding en Nazorg 

gestart. Elders in het geïntegreerd jaardocument (GJD), bij de verantwoording van de subsidies, wordt 

hier verder bij stilgestaan. 

In mei en juni 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgestart. Scalda heeft daarvoor het 

Scalda NPO-plan opgesteld in mei 2021, dat door het CvB is vastgesteld, na positief advies van de 

OR. Het programma is na de zomervakantie 2021 van start gegaan binnen Scalda. Het plan is iedere 

zes weken met een voortgangsrapportage in het BMT gemonitord. De OR is door het CvB 

meegenomen in de voortgang. Het plan loopt tot eind 2022. Inmiddels is duidelijk geworden, dat de 

einddatum wordt verlengd tot einde schooljaar 2022-2023. Scalda is momenteel bezig het Scalda 

NPO-plan fase 2 op te stellen, met de invulling voor het schooljaar 2022-2023. 

 

De inhoud 

 

Het Scalda NPO-plan is voor 2021 gefinancierd vanuit twee subsidies en het deel van de 

rijksbekostiging voor het NPO, te weten In- en doorstroom en de corona-enveloppe. Voor 2022 met 

een doorloop naar 2023 is de financiering geheel afkomstig vanuit de corona-enveloppe als onderdeel 

van de rijksbekostiging. Enkel is er nog een relatief kleine subsidie voor Extra Begeleiding en Nazorg. 

Scalda heeft het NPO-plan opgebouwd rondom de volgende vier thema’s. 

1. Soepele in- en doorstroom 

2. Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 

3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 

4. Aanpak Jeugdwerkloosheid 

 

Ad 1.  

Om een soepele in- en doorstroom te garanderen, heeft Scalda voornamelijk ingezet op het inhalen 

van achterstanden. Dit door extra begeleiding in te zetten, extra lessen aan te bieden en klassen te 

verkleinen. Naast extra lessen is er bij een aantal studenten ook op maat begeleiding aangeboden in 

de vorm van huiswerkklassen. Deze huiswerkbegeleiding is voor zowel huidige Scalda-studenten als 

voor studenten die instromen, ingezet. De clusters hebben hier gezamenlijk ca. 55 fte voor ingezet en 

wilden hiermee gezamenlijk ongeveer 4.375 studenten bereiken gedurende de gehele looptijd van het 

plan. De verdere verantwoording voor 2021 is terug te vinden bij de subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's en de corona-enveloppe.   

 

Ad 2. 
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Om het welzijn van studenten te verbeteren, hebben de clusters extra interne begeleiders(IB’ers) 

ingezet. Zij verzorgen meer individuele begeleiding voor studenten die te maken hebben met 

psychosociale problematiek. Daarnaast kunnen zij studenten ondersteunen in het ontwikkelen van 

executieve functies als impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen. Functies die 

zich tijdens de adolescentie ontplooien. Om de sociale binding bij studenten onderling maar ook met de 

opleiding en Scalda in het algemeen te verbeteren, zijn er groepsactiviteiten georganiseerd.  

Tevens is er ingezet op ouderbetrokkenheid om door een verbeterde relatie met ouders en meer 

betrokkenheid vanuit het ‘thuisfront’ studenten te motiveren om hun studie succesvol te doorlopen.  

De clusters hebben hier gezamenlijk ca. 15,26 fte voor ingezet en willen hiermee gezamenlijk ongeveer 

3.540 studenten bereiken gedurende de gehele looptijd van het plan. De verantwoording voor 2021 is 

terug te vinden in de subsidies en de corona-enveloppe. 

 

Ad 3. 

Om goede ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages mogelijk te maken, heeft Scalda 

extra ingezet op bpv, vervangende of overbruggende bpv en alternatieven voor de bpv. Verbeteren van 

acquisitie en relatiebeheer was en is hierin cruciaal. Door duurzame contracten af te sluiten met het 

werkveld en dit actief te betrekken bij stagebegeleidingsactiviteiten kon de onderlinge relatie versterkt 

worden en de positie van Scalda in de regio duurzaam verankerd worden.  

De clusters hebben gezamenlijk ca. 15,57 fte ingezet voor bpv en willen hiermee gezamenlijk ongeveer 

2.525 studenten bereiken voor de doorloop van het gehele plan. De inzet en verantwoording voor 2021 

vindt plaats bij de subsidies en de corona-enveloppe. 

 

Ad 4. 

De aanpak van jeugdwerkloosheid loopt binnen Scalda via de subsidie ‘Extra begeleiding en nazorg’ 

en valt dus buiten (begroting/financiering van) het NPO-plan. Kort samengevat concentreert de 

subsidie ‘Extra begeleiding en nazorg’ zich op de volgende twee punten.  

 

5. Extra begeleiding voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding is gericht op doorleren of 

de overgang naar werk en wordt uitgevoerd door de clusters. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij 

het vinden van een opleiding met betere baankansen, het voeren van exitgesprekken voor de 

diplomering, of het tegengaan van stagediscriminatie.  

 

6. De nazorg voor gediplomeerde mbo’ers zonder werk is gericht op de begeleiding naar werk, de 

overstap naar een vervolgopleiding met meer arbeidsperspectief of doorgeleiding naar andere 

instanties die kunnen begeleiden naar werk. Dit wordt binnen Scalda uitgevoerd door het 

cluster Educatie. Voorbeelden van specifieke activiteiten zijn sollicitatietraining geven en 

regelmatig telefonisch of persoonlijk contact onderhouden gedurende een langere periode.  

 

Voor de verdere verantwoording wordt verwezen naar de subsidieverantwoording. 
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Overige thema’s 

Om de hierboven besproken thema’s te ondersteunen, zijn door de clusters en de diensten nog enkele 

extra activiteiten en middelen ingezet, zoals de volgende. 

• Extra inzet om de 1,5 metermaatregel te blijven borgen 

• Het huren van grotere ruimtes die eventueel nodig zijn wanneer de 1,5 metermaatregel van 

kracht blijft.  

• Extra inzet van medewerkers voor kwaliteitszorg, metingen en evaluatie van het Scalda NPO-

plan 

• Extra middelen voor interne verhuizing en opslag wanneer de 1,5 metermaatregel komt te 

vervallen.  

• Extra middelen die nodig zijn voor extra vaardigheidslessen, besproken in thema 3. 

 

Om de clusters in de uitvoering van het Scalda NPO-plan goed te ondersteunen en het plan goed vorm 

te geven, is er extra inzet van de diensten nodig geweest. Voor projectcontrole en management, maar 

ook voor de evaluatie en de metingen voor de verantwoording was extra personeel nodig. Tevens zijn 

er meer ICT-middelen nodig geweest om het extra personeel uit te rusten met een mobiele werkplek. 

Tenslotte is voor alle personele mutaties extra formatie ingezet bij HR. 

 

Begroting Scalda NPO-plan 

 

 

Realisatie 

De realisatie van de diverse onderdelen vanuit de subsidies is verantwoord in de subsidieparagraaf. 

Hieronder volgt de verantwoording zoals deze is aangeleverd aan Berenschot in het kader van de 

monitoring van de corona-enveloppe. Vanuit Berenschot is de volgende terugkoppeling gegeven, opdat 

deze kon worden opgenomen in de corona-paragraaf van het GJD. 

Allereerst is een overzicht opgesteld van de begrote corona-enveloppe voor 2021 en 2022, alsmede de 

verantwoording over 2021. 

 

 
 
 

 

Thema MIT DVG Groen ZW CIOS Educatie Diensten Totaal 

1 Soepele in- en doorstroom € 1.046.000 € 475.200 € 105.882 € 634.687 € 425.110 € 331.765  € 3.018.645 

2 Welzijn en sociale verbinding € 192.500 € 642.400 € 63.118 € 91.900 € 20.329 € 28.235  € 1.038.482 

3 BPV € 105.000 € 342.000 € 10.588 € 266.269 € 81.318 € 56.471  € 861.645 

5 Overige € 175.000 € 112.000 € 10.000 € 72.500 € 26.000 € 14.000  € 397.500 

Diensten       € 952.817 € 952.817 

Totaal schooljaar 2021/2022 € 1.518.500 € 1.571.600 € 189.589 € 1.065.356 € 552.757 € 430.470 € 952.817 € 6.281.088 

Eerste deel 2022/2023                € 1.318.912 

Totaal NPO                € 7.600.000 

         
Diensten HR&O € 298.800       
  FI&P € 138.682       
  IV € 515.344       
Totaal diensten   € 952.817       
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Bestedingsplan 2021 

Thema  
2021 2022 2023 

Jaar 
onbekend 

Totaal 

1. Soepele in- en doorstroom € 0 € 1.764.857 € 0 € 0 € 1.764.857 

2. Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding € 237.728 € 513.829 € 0 € 0 € 751.557 

3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages € 67.279 € 463.731 € 0 € 0 € 531.010 

4. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische 

opleidingen 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

5. Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van 

stagetekorten beperken 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

6. Aanpak jeugdwerkloosheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Andere thema's € 568.526 € 479.880 € 0 € 0 € 1.048.406 

Bedrag niet toebedeeld aan thema € 126.467 € 4.169 € 0 € 0 € 130.636 

      

 
 

Besteed in 2021 
(peildatum 1 januari 2022) Percentage voortgang 2021 Percentage voortgang totaal 

€ 311.441 0% 18% 

€ 108.873 46% 14% 

€ 67.076 100% 13% 

€ 0 0% 0% 

€ 0 0% 0% 

€ 0 0% 0% 

€ 27.156 5% 3% 

     

 
 

Vervolgens is per thema, zoals deze zijn opgenomen in de corona-enveloppe, als onderdeel van het 

Scalda NPO-plan, de inzet verantwoord. Het eerste overzicht in geld en in het tweede overzicht in 

voortgang.  

Soepele in- en doorstroom 

 

Thema Soepele in- en doorstroom 
Wat is het bestede budget voor deze actie in €? 

Bedragen corona-enveloppe per actie tot 1 januari 
2022 

Is de activiteit/actie 
uitgevoerd/in 
uitvoering conform 
voorgenomen budget 
in dit stadium?   

      

Extra begeleiding 
 €                                                                     149.867  

Nee, veel meer besteed 

(>20% meer) 

Extra mentor/tutor begeleiding  €                                                                                -      

Huiswerkbegeleiding   €                                                                          -      

Organiseren van peer-tutoring  €                                                                                -      

Anders, namelijk:   €                                                                                -      

      

Goede intake (versterking van studieoriëntatie)  €                                                                                -      

Uitbreiden studiekeuzecheck  €                                                                                -      

Verruimen mogelijkheden (extern) studieadvies  €                                                                                -      

Anders, namelijk:   €                                                                                -      

      

Beter laten landen (extra begeleiding nieuwe 

studenten) 
 €                                                                                -    

  

Inzetten/uitbreiden 100-dagen programma's  €                                                                                -      

Organiseren (vak)inhoudelijke introductieweken   €                                                                                -      

Versterken samenwerking doorstroom van vo-mbo en/of 

mbo naar hbo  
 €                                                                                -    

  

Anders, namelijk:   €                                                                                -      

      

Versterken van (online) studiekeuzeactiviteiten  €                                                                                -      

Organiseren meeloopdagen  €                                                                                -      

Organiseren proefstuderen  €                                                                                -      

Organiseren pre-study programma's met koppeling 

studenten/scholieren 
 €                                                                                -    

  

(Online) open dagen  €                                                                                -      

Trainingen/workshops voor aankomend studenten  €                                                                                -      

Online modules proefstuderen (o.a. MOOCS)  €                                                                                -      
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Extra studiekeuzebegeleiding  €                                                                                -      

Anders, namelijk:   €                                                                                -      

      

Voorkomen en wegwerken van studievertraging 
 €                                                                     161.574  

Nee, veel meer besteed 

(>20% meer) 

Onderwijs een extra keer aanbieden  €                                                                                -      

Extra toetsmomenten organiseren  €                                                                                -      

Inhaal- of stoomcursus organiseren  €                                                                                -      

Onderwijseenheid online op ander moment kunnen volgen  €                                                                                -      

Studenten (beter) begeleiden bij afstuderen  €                                                                                -      

Taalcursussen  €                                                                                -      

Anders, namelijk: Kleinere klassen  €                                                                                -      

      

Totaal acties/activiteiten  €                                                                    311.441    

 
 
 

Thema Soepele in- en doorstroom Fase Planning Voortgang Doelgroep 

  

In welke fase 

bevindt de 

uitvoering 

van deze 

activiteit 

zich? 

Verloopt de 

uitvoering van 

deze activiteit 

volgens planning? 

Hoe beoordeelt u de 

voortgang van deze 

activiteit? 

Is de groep 

studenten die 

beoogd was te 

bereiken met 

deze activiteit 

ook bereikt?  

Extra begeleiding         

Extra mentor/tutor begeleiding In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting Grotendeels 

Huiswerkbegeleiding In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting Grotendeels 

Organiseren van peer-tutoring         

Anders, namelijk:          

          

Goede intake (versterking van studieoriëntatie)         

Uitbreiden studiekeuzecheck         

Verruimen mogelijkheden (extern) studieadvies         

Anders, namelijk:          

          

Beter laten landen (extra begeleiding nieuwe 

studenten)         

Inzetten/uitbreiden 100-dagen programma's         

Organiseren (vak)inhoudelijke introductieweken          

Versterken samenwerking doorstroom van vo-mbo en/of 

mbo naar hbo          

Anders, namelijk:          

          

Versterken van (online) studiekeuzeactiviteiten         

Organiseren meeloopdagen         

Organiseren proefstuderen         

Organiseren pre-study programma's met koppeling 

studenten/scholieren         

(Online) open dagen         

Trainingen/workshops voor aankomend studenten         

Online modules proefstuderen (o.a. MOOCS)         

Extra studiekeuzebegeleiding         

Anders, namelijk:          

          

Voorkomen en wegwerken van studievertraging         

Onderwijs een extra keer aanbieden In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting Grotendeels 

Extra toetsmomenten organiseren         

Inhaal- of stoomcursus organiseren In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting Grotendeels 

Onderwijseenheid online op ander moment kunnen 

volgen         

Studenten (beter) begeleiden bij afstuderen         

Taalcursussen         

Anders, namelijk: Kleinere klassen In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting Grotendeels      

 
 

Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 
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Thema Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 

Wat is het bestede budget voor deze 
actie in €? Bedragen corona-

enveloppe per actie tot 1 januari 
2022 

Is de activiteit/actie 
uitgevoerd/in uitvoering 

conform voorgenomen 
budget in dit stadium?   

      

Versterken supportstructuur instelling (meer ondersteuning) 
 €                                                3.610  

Nee, veel minder besteed 

(>20% minder) 

Aanstelling specifieke begeleiders (sociaal werkers, well-being officers)  €                                                     -      

Inzet studentendecanen  €                                                     -      

Inzet studentenpsychologen  €                                                     -      

Opzetten peer-to-peer support groups  €                                                     -      

Opzetten buddysysteem  €                                                     -      

Organiseren social studying groups  €                                                     -      

Anders, namelijk: Ouder participatie  €                                                     -      

      

Extra faciliteiten op gebied van welzijn en sociale binding 
 €                                              32.193  

Nee, veel minder besteed 

(>20% minder) 

Support desks/helpdesks inrichten  €                                                     -      

Anders, namelijk: Socialisatie en educatieve preventie programma  €                                                     -      

      

Versterken contactmomenten tussen studenten 
 €                                              73.070  

Nee, veel minder besteed 

(>20% minder) 

Sportevenementen  €                                                     -      

Middelen voor studentenorganisaties voor organiseren aan onderwijs 

gelieerde activiteiten 
 €                                                     -    

  

Organiseren online webinars  €                                                     -      

Anders, namelijk: Studenten actief betrekken bij opleiding  €                                                     -      

      

Maatregelen gericht op specifieke doelgroepen (proactieve benadering)  €                                                     -    Niet van toepassing 

Proactieve benadering kwetsbare studenten  €                                                     -      

Contacten tussen studenten en docenten versterken  €                                                     -      

Ontwikkelen informatiemateriaal over sociaal-emotioneel welzijn en mentale 

klachten 
 €                                                     -    

  

Extra aandacht vroege diagnostiek en doorverwijzing  €                                                     -      

Ondersteuning buitenlandse studenten  €                                                     -      

Ondersteuning studenten met beperking  €                                                     -      

Ondersteuning studenten met lagere sociaal-economische status  €                                                     -      

Anders, namelijk:   €                                                     -      

      

Totaal acties/activiteiten  €                                            108.873    

 
 

Thema Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding Fase Planning Voortgang Doelgroep 

  

In welke fase 

bevindt de 

uitvoering van 

deze activiteit 

zich? 

Verloopt de 

uitvoering van deze 

activiteit volgens 

planning? 

Hoe beoordeelt u 

de voortgang van 

deze activiteit? 

Is de groep 

studenten die 

beoogd was te 

bereiken met 

deze activiteit 

ook bereikt?  

Versterken supportstructuur instelling (meer ondersteuning)         

Aanstelling specifieke begeleiders (sociaal werkers, well-being 

officers)         

Inzet studentendecanen         

Inzet studentenpsychologen         

Opzetten peer-to-peer support groups         

Opzetten buddysysteem         

Organiseren social studying groups         

Anders, namelijk: Ouder participatie In uitvoering 

Loopt achter op 

planning 

Matig, nog niet 

helemaal conform 

verwachting. Enigszins 

          

Extra faciliteiten op gebied van welzijn en sociale binding         

Support desks/helpdesks inrichten         

Anders, namelijk: Socialisatie en educatieve preventie programma In uitvoering Conform planning 

Goed, conform 

verwachting. Volledig 

          

Versterken contactmomenten tussen studenten         

Sportevenementen         
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Middelen voor studentenorganisaties voor organiseren aan 

onderwijs gelieerde activiteiten In uitvoering 

Loopt achter op 

planning 

Matig, nog niet 

helemaal conform 

verwachting. Enigszins 

Organiseren online webinars         

Anders, namelijk: Studenten actief betrekken bij opleiding In uitvoering Conform planning 

Goed, conform 

verwachting. Grotendeels 

          

Maatregelen gericht op specifieke doelgroepen (proactieve 

benadering)         

Proactieve benadering kwetsbare studenten         

Contacten tussen studenten en docenten versterken         

Ontwikkelen informatiemateriaal over sociaal-emotioneel welzijn 

en mentale klachten         

Extra aandacht vroege diagnostiek en doorverwijzing         

Ondersteuning buitenlandse studenten         

Ondersteuning studenten met beperking         

Ondersteuning studenten met lagere sociaal-economische status         

Anders, namelijk:          

 

 

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 

 

Thema Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 

Wat is het bestede budget voor 
deze actie in €? Bedragen 

corona-enveloppe per actie tot 1 
januari 2022 

Is de activiteit/actie 
uitgevoerd/in 

uitvoering conform 
voorgenomen budget 

in dit stadium?   

      

Acquisitie/matching stages (meer stages) 

 €                                      29.632  

Nee, veel minder 

besteed (>20% 

minder) 

Inzetten docenturen voor matching student en werkveld  €                                              -      

Meer zoeken naar stages buiten eigen gemeente/regio; en ontsluiten van plekken in 

tekortsectoren 
 €                                              -    

  

Benutten van contacten door hbo uit mbo (SBB) en vice versa  €                                              -      

Informeren bedrijven en organisaties over middelen voor vergoeding begeleiding 

stagiairs/leerbanen 
 €                                              -    

  

Anders, namelijk: Relatiebeheer  €                                              -      

      

Meer stages realiseren door flexibiliteit   €                                              -    Niet van toepassing 

Spreiding stageperioden over schooljaar (lintstages ipv blokstages)  €                                              -      

Twee studenten die één stageplek delen  €                                              -      

Benutten stagemogelijkheden in weekenden, avonden, vakanties  €                                              -      

Opzet stages buiten de eigen sector met behoud van toetsing relevante 

competenties 
 €                                              -    

  

Inhuur grote ruimtes waardoor stageplekken veilig (1,5m) plaats kunnen vinden  €                                              -      

Anders, namelijk:   €                                              -      

      

Meer ondersteuning stages voor specifieke doelgroepen   €                                      37.444  Ja, volledig 

Inzet intensiveren om stagediscrimatie te bestrijden  €                                              -      

Bewustwording en informatievoorziening tegengaan discriminatie  €                                              -      

Begeleiding (kwetsbare) studenten die stage zoeken (bv. netwerk en 

sollicitatievaardigheden) 
 €                                              -    

  

Intermediaire rol vervullen voor studenten met functiebeperking, chronische ziekte 

of psychische klachten 
 €                                              -    

  

Begeleiden, trainen, coachen bij zoeken stage via stagecoördinatoren/-bureaus  €                                              -      

Anders, namelijk:   €                                              -      

      

      

Totaal acties/activiteiten  €                                      67.076    
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Thema Ondersteuning en begeleiding op het gebied van 
stages Fase Planning Voortgang Doelgroep 

  

In welke fase 

bevindt de 

uitvoering van 

deze activiteit 

zich? 

Verloopt de 

uitvoering van deze 

activiteit volgens 

planning? 

Hoe beoordeelt u de 

voortgang van deze 

activiteit? 

Is de groep 

studenten 

die beoogd 

was te 

bereiken 

met deze 

activiteit ook 

bereikt?  

Acquisitie/matching stages (meer stages)         

Inzetten docenturen voor matching student en werkveld         

Meer zoeken naar stages buiten eigen gemeente/regio; en 

ontsluiten van plekken in tekortsectoren In uitvoering 

Loopt achter op 

planning 

Onvoldoende, blijft achter 

bij de verwachting. Nauwelijks 

Benutten van contacten door hbo uit mbo (SBB) en vice 

versa         

Informeren bedrijven en organisaties over middelen voor 

vergoeding begeleiding stagiairs/leerbanen         

Anders, namelijk: Relatiebeheer In uitvoering 

Loopt achter op 

planning 

Onvoldoende, blijft achter 

bij de verwachting. Nauwelijks 

          

Meer stages realiseren door flexibiliteit          

Spreiding stageperioden over schooljaar (lintstages ipv 

blokstages)         

Twee studenten die één stageplek delen         

Benutten stagemogelijkheden in weekenden, avonden, 

vakanties         

Opzet stages buiten de eigen sector met behoud van 

toetsing relevante competenties         

Inhuur grote ruimtes waardoor stageplekken veilig (1,5m) 

plaats kunnen vinden         

Anders, namelijk:          

          

Meer ondersteuning stages voor specifieke 

doelgroepen          

Inzet intensiveren om stagediscrimatie te bestrijden         

Bewustwording en informatievoorziening tegengaan 

discriminatie         

Begeleiding (kwetsbare) studenten die stage zoeken (bv. 

netwerk en sollicitatievaardigheden) In uitvoering Conform planning 

Goed, conform 

verwachting. Grotendeels 

Intermediaire rol vervullen voor studenten met 

functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten         

Begeleiden, trainen, coachen bij zoeken stage via 

stagecoördinatoren/-bureaus In uitvoering Conform planning 

Goed, conform 

verwachting. Grotendeels 

Anders, namelijk:          

          

 

Blended learning, extra materialen voor vaardigheidsonderwijs en het faciliteren van de COVID-19-

richtlijnen 

 
 

Andere thema's 

Wat is het bestede budget voor 
deze actie in €? Bedragen corona-
enveloppe per actie tot 1 januari 

2022 

Is de activiteit/actie uitgevoerd/in 
uitvoering conform voorgenomen 

budget in dit stadium?   

      

Blended learning  €                                          11.889  Nee, veel minder besteed (>20% minder) 

Ander thema, namelijk: Extra materialen vaardigheidsonderwijs  €                                            3.019  Nee, veel minder besteed (>20% minder) 

Ander thema, namelijk: Faciliteren COVID richtlijnen  €                                          12.248  Nee, veel minder besteed (>20% minder) 

Ander thema, namelijk:   €                                                 -      

Ander thema, namelijk:   €                                                 -      

Ander thema, namelijk:   €                                                 -      

      

Totaal acties/activiteiten 
 €                                          27.156  
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Andere thema's Fase Planning Voortgang Doelgroep 

  

In welke fase 

bevindt de 

uitvoering van 

deze activiteit 

zich? 

Verloopt de uitvoering 

van deze activiteit 

volgens planning? 

Hoe beoordeelt u de voortgang 

van deze activiteit? 

Is de groep 

studenten die 

beoogd was te 

bereiken met 

deze activiteit 

ook bereikt?  

Blended learning In uitvoering 

Loopt achter op 

planning 

Matig, nog niet helemaal 

conform verwachting. Enigszins 

Ander thema, namelijk: Extra materialen 

vaardigheidsonderwijs In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting. Grotendeels 

Ander thema, namelijk: Faciliteren COVID 

richtlijnen In uitvoering Conform planning Goed, conform verwachting. Volledig 

Ander thema, namelijk:          

Ander thema, namelijk:          

Ander thema, namelijk:          

 

Zoals hiervoor gemeld, is in 2021 veel extra aandacht voor studenten en docenten georganiseerd 

vanuit de subsidieregelingen. In geld is dat hieronder nog eens uitgedrukt, de inhoudelijke 

verantwoording vindt bij de subsidieverantwoording plaats. 

 

Overige middelen: bestedingsplan 2021 2021 2022 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021  €                       2.028.800   €                                        -    

Subsidie extra hulp voor de klas  €                       1.974.370   €                                        -    

Subsidie extra begeleiding en nazorg  €                          366.728   €                                        -    

Devices voor les op afstand  €                                    -     €                                        -    

Eigen middelen van de instelling  €                                    -     €                                        -    

Andere middelen   €                                    -     €                                        -    

 
Voortgang bestedingen op peildatum 1 januari 2022 Percentage besteding 

€ 1.442.983 

71% 

€ 1.477.595 75% 

€ 26.800 7% 

€ 0 0% 

€ 0 0% 

€ 0 0% 

 
 

Het vervolg 

De opstart van het Scalda NPO-plan is in 2021 moeizaam verlopen. Dat heeft de volgende twee 

redenen. 

• Het was en is moeilijk om extra handen te krijgen. Docenten zijn schaars. 

• In de tweede helft van 2021 hebben ten gevolge van de volgende corona-golf diverse 

beperkende maatregelen gegolden in het onderwijs. 

Daarom ook is een deel van de plannen, zoals in de vorige paragraaf beschreven, niet gerealiseerd. 

Door bovengenoemde redenen is aan het ene thema meer aandacht besteed dan aan het andere. 

Denk bijvoorbeeld aan de versoepeling van de in- en doorstroom. 

Dit betekent ook dat een deel van de plannen wordt doorgeschoven naar het jaar 2022. Daarnaast is 

nu bekend geworden dat Scalda het gehele schooljaar 2022-2023 mag gebruiken om de plannen te 

verwezenlijken. Dat betekent meer tijd en ruimte om de doelen te halen. 
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Scalda heeft in het Scalda NPO-plan al opgenomen, dat in het tweede kwartaal van 2022 een evaluatie 

zal plaatsvinden van de bereikte resultaten en een oriëntatie op wat nog echt nodig is in de tweede 

helft van 2022. Daarvoor was nog ongeveer € 1,5 miljoen van de beschikbare NPO-gelden 

gereserveerd. Met het nog niet bestede deel uit 2021 wordt daarmee financieel ruimte gemaakt om de 

resterende doelen te bereiken met een nieuw vast te stellen Scalda NPO-plan 2.0. 
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6. Kwaliteitszorg 
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de wijze waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs en onze 

instelling borgen. 

 

6.2 Kwaliteitsstelsel en Planning en Controlecyclus 

Scalda hanteert een systematische en cyclische aanpak waar op elkaar afgestemde activiteiten, 

procedures en instrumenten onderdeel van uitmaken. Kwaliteit mag geen toeval zijn, maar is mede het 

gevolg van borging door een sluitend systeem van plannen, uitvoeren, checken en herzien/verbeteren.  

Onderdelen van het kwaliteitsstelsel van Scalda zijn de volgende. 

 

• Het strategisch beleid van Scalda als richtinggevend 

• Beleidsdoelstellingen en jaarplannen van onderwijsclusters en ondersteunende diensten. Deze 

worden elk jaar opgesteld door de onderwijsclusters/diensten en goedgekeurd door het CvB. 

Belangrijke toetssteen is of de jaarplannen in lijn zijn met het strategisch beleid van Scalda. 

Ook de teams stellen op hun beurt jaarplannen op die richtinggevend zijn voor hun 

prioriteitenstelling.  

• Het Management Informatiesysteem. Dit voorziet in rapportages met resultaten van metingen 

(centraal en decentraal tot op teamniveau). Aan de hand van deze basisinformatie wordt, waar 

dit nodig is, het ‘verhaal achter de cijfers’ opgevraagd bij de betrokkenen om zo een compleet 

beeld te krijgen.  

• Managementgesprekken tussen CvB en directeuren enerzijds en anderzijds tussen directeuren 

en teamleiders/afdelingshoofden. Deze managementgesprekken worden minimaal twee keer 

per jaar gevoerd en hierin worden de ontwikkelingen van de organisatie-eenheid besproken 

aan de hand van het jaarplan. 

• De een- of tweejaarlijkse zelfevaluatie van de opleidingsteams en afdelingen. Het 

zelfevaluatie-instrument voor opleidingsteams en het gebruik ervan zijn ontworpen om de 

dialoog binnen teams te bevorderen. 

• Interne audits, met inbreng van externe auditoren uit de landelijke pool Diagonaal. De interne 

controle functie is opgenomen in de organisatie met onder andere het doel interne audits uit te 

voeren. Meer over de interne audits is te vinden in paragraaf 6.3.  

• De dialoog met de student. Behalve het overleg met de studentenraad, organiseert ieder 

onderwijscluster op zijn manier, minimaal twee keer per jaar, het gesprek over het onderwijs 

met de studenten: de zogenaamde panelgesprekken. Het doel van deze gesprekken is de 

student aan het woord te laten over zijn/haar feedback op het onderwijs, de organisatie van het 

onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en het schoolklimaat. 
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• Het jaarverslag van de examencommissies en het intern jaarverslag examinering Scalda dat 

op basis van eerstgenoemde verslagen opgesteld wordt. 

 

6.3 Auditprogramma 

Het auditprogramma van Scalda wordt uitgevoerd door de onafhankelijke afdeling Interne Controle 

(IC). De onafhankelijkheid van de afdeling is geborgd doordat deze wordt aangestuurd door de 

bestuurssecretaris en doordat rechtstreeks verantwoording wordt afgelegd aan het CvB.  

Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld waarop diverse te onderzoeken onderwerpen staan. 

- Financiële audits (onder andere voorbereiding bekostigingscontrole, schoolkosten, personele 

voorzieningen, naleving WNT, declaraties van CvB en RvT) 

- Onderwijsaudits (7 opleidingen) 

- Examineringsaudits 

- Thema-audits (onder andere arbo, DPIA’s en ICT-audits) 

De auditkalender wordt opgesteld op basis van diverse aspecten, onder andere een risicoanalyse. 

Hierin spelen risicofactoren zoals opleidingsrendementen en studenttevredenheid een belangrijke rol. 

Daarnaast vindt een inventarisatie onder het CvB en de (cluster)directeuren plaats voor mogelijk 

auditonderwerpen. 

  

In 2019 is de omslag gemaakt naar ‘waarderend auditen’, waarin de auditor als kritische vriend 

meekijkt naar de redenen achter gemaakte keuzes en deze context meeweegt in het oordeel. Verder is 

de focus van onderzoek verlegd naar de doelen uit de Scalda-strategie, waarbij het onderzoekskader 

van de Inspectie wordt meegenomen. 

 

6.4 Inspectie van het Onderwijs 

In 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs in mei een thema-onderzoek bij Scalda uitgevoerd naar 

de gevolgen van de coronacrisis voor de kwaliteit van het onderwijs en de effecten voor studenten. Het 

onderzoek was gericht op alle onderwijssectoren en gericht op besturen, een steekproef van 

opleidingen en het teammanagement van een eerder uitgevoerde COVID-19-monitor. Aan het 

onderzoek waren geen oordelen verbonden op het niveau van de individuele instelling. Het had een 

beschrijvend karakter op sectorniveau. Alleen wanneer gedurende het onderzoek ernstige 

kwaliteitsrisico’s aan het licht zouden komen, lagen vervolgstappen in het verschiet. Bij Scalda was het 

onderzoek gericht op de opleidingen Manager horeca/ondernemer horeca (niveau 4) en Coördinator 

buurt, onderwijs en sport (niveau 4). Aan eerstgenoemde opleiding was ook de verdiepende module 

bpv gekoppeld; aan de tweede de verdiepende module socialisatie. Het onderzoek is online uitgevoerd 

met behulp van videoconferencing. De Inspectie heeft naar aanleiding van de gesprekken geen grote 

kwaliteitsrisico’s geconstateerd en heeft het onderzoek bij Scalda afgesloten met positieve geluiden en 

enkele adviezen. Over de resultaten van de studentenenquête onder de ‘bezochte’ opleidingen is geen 

nadere terugkoppeling gegeven. 
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In 2021 hebben de navolgende herstelonderzoeken plaatsgevonden naar aanleiding van 

geconstateerde tekortkomingen in het vierjaarlijks onderzoek van 2020. 

 

• Een herstelonderzoek bij de opleiding Tandartsassistent over de registratie en melding van 

ongeoorloofd verzuim. Eerder was geconstateerd dat de naleving van de Leerplichtwet en Wet 

educatie en beroepsonderwijs verbetering behoefde. In juni en september 2021 heeft de 

Inspectie van het onderwijs deze wettelijke vereisten opnieuw onderzocht. De conclusie is dat 

de vereisten inmiddels goed nageleefd worden (Inspectie van het Onderwijs, Scalda 

herstelonderzoek Registratie en melding ongeoorloofd verzuim,18 oktober 2021). 

• Een herstelonderzoek bij vavo-vmbo-t, dat in 2020 de beoordeling “zeer zwak” kreeg, omdat 

de onderwijsresultaten niet aan de geldende norm voldeden en het didactisch handelen van 

het team onvoldoende was. Daarnaast was ook de kwaliteitszorg op alle standaarden 

onvoldoende. Op 5 oktober 2021 vond het herstelonderzoek plaats waarbij de Inspectie 

aandacht besteedde aan pedagogisch didactisch handelen, studiesucces en het 

kwaliteitsgebied sturen, kwaliteitszorg en ambitie.  

Na afloop beoordeelde de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs als voldoende: “De school 

laat verbeteringen zien, maar het ontwikkelproces is nog niet af. De sturing hierop is echter 

sterk”. (Inspectie van het Onderwijs, Scalda herstelonderzoek, 23 november 2021). 

 

In het najaar van 2021 is de Inspectie gestart met een stelselonderzoek basisvaardigheden. Het richt 

zich op de kwaliteitszorg rondom het onderwijs in Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en burgerschap. 

Ten behoeve van de verkennende fase van het onderzoek hebben het bestuur van Scalda en een 

selectie van opleidingen een digitale vragenlijst ingevuld. Het totale inspectieonderzoek over dit thema 

duurt tot 2023. 

 

Via de contactinspecteur is een tweetal anonieme ‘signalen’ binnengekomen over opleidingen van 

Scalda. In beide gevallen toonde de Inspectie zich tevreden met de resultaten van het nadere 

onderzoek over hetgeen gemeld was. 

 

In het kader van COVID-19 kregen onderwijsinstellingen de ruimte om het onderwijs voor kwetsbare 

studenten doorgang te laten vinden. Over de omschrijving van de doelgroep ‘kwetsbare studenten’ 

heeft nader telefonisch contact plaatsgevonden met de Inspectie. 

 

6.5 Examinering 

Sinds 2020-2021 worden de jaarverslagen van de examencommissies niet langer per kalenderjaar, 

maar per studiejaar opgeleverd. Dit past beter in de systematiek van de examencommissies en sluit 

qua pdca-cyclus goed aan op die van het opleidingenpalet waarvoor ze ingesteld zijn. De jaarverslagen 

worden jaarlijks ten behoeve van het bestuur nader geanalyseerd en van een reflectie voorzien.  
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Omdat de jaarverslagen van 2020-2021 het einde van het onderzoekskader van de Inspectie van het 

Onderwijs uit 2017 markeren, is in de reflectie erop teruggeblikt op de situering van de 

examencommissies ten opzichte van de ‘oude’ standaarden voor examinering en diplomering. 

Gebleken is, dat de examencommissies voldoende zicht hebben op de kwaliteit van examinering en 

diplomering. Zij zetten het borgingsinstrumentarium risicogericht in en laten zich zo nodig door 

deskundigen adviseren.  

In verband met COVID-19 zijn diverse servicedocumenten vanuit de MBO Raad verschenen met 

bijbehorend document Verantwoord diplomabesluit. Scholen werd de mogelijkheid geboden om, 

wanneer de onderwijskwaliteit voor een bepaalde opleiding en leerweg als gevolg van corona onder 

grote druk stond, af te zien van de examen- en resultaatverplichting voor rekenen en/of de keuzedelen. 

Bij Scalda is besloten om de examenverplichting voor rekenen te handhaven. Wat betreft de 

keuzedelen is een procedurevoorschrift vastgesteld met vereisten ten aanzien van de motivering om af 

te wijken van de keuzedeelverplichting, inclusief akkoordverklaring van de betreffende 

onderwijsdirecteur. Het CvB is in 2021 in totaal in elf gevallen akkoord gegaan met afwijking van de 

keuzedeelverplichting. 

Conform de afspraken over valide exameninstrumenten, kopen de beroepsopleidingen, waar dit 

mogelijk én passend is, in bij gecertificeerde examenleveranciers. Vaststelling van het instrumentarium 

vindt dan risicogericht plaats door de examencommissie.     

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij specifieke maatwerkvereisten, worden zelf 

exameninstrumenten ontwikkeld. Ook deze moeten voldoen aan alle vereisten voordat vaststelling 

ervan plaatsvindt.    

In 2021 is gebleken dat de uitvoering van de Deviant-examens voor Nederlands in verschillende 

gevallen tot logistieke problemen leidde bij de getrouwe uitvoering van de instructies erbij. Het zou een 

onevenredige belasting betekenen van de docenten Nederlands bij examinering. Met inachtneming van 

borgingsmaatregelen, wordt nu gezocht naar aanpassing in het gebruik van het instrumentarium. 

Bij verschillende examencommissies zijn verzoeken van studenten binnengekomen om deel te mogen 

nemen aan niet-gekoppelde keuzedelen. De examencommissie voert dan een check uit, waarbij 

gekeken wordt of er geen sprake is van ondoelmatige overlap met het kwalificatiedossier.    

Per augustus 2021 is het nieuwe onderzoekskader voor het toezicht op het middelbaar 

beroepsonderwijs van kracht geworden. Het kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering is hierin 

opgevolgd door het kwaliteitsgebied Borging en Afsluiting. Het Intern Netwerk Examinering, 

voorgezeten door een procesmanager en bestaande uit onder meer een vertegenwoordiging uit elke 

examencommissie, heeft zich in september nader gebogen over de implicaties van het nieuwe 

onderzoekskader. Naar aanleiding van deze studiedag is een onderbouwd advies aan het CvB 

geformuleerd over de mogelijkheden tot anders verantwoorden van het diplomabesluit. 

 

6.6 Keuzedelen 

In 2021 heeft iedere student in het beroepsonderwijs een keuze kunnen maken uit ons aanbod van 271 

keuzedelen. Scalda is in 2020 een project gestart om de keuzemogelijkheden voor studenten te 
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vergroten. Dit betreft met name de ontwikkeling en organisatie van onderwijsclusteroverstijgende 

keuzedelen. In 2021 zijn we vanuit het project gestart met een aantal pilots die gericht zijn op 

multidisciplinaire samenwerking, keuzedelen met geringe onderwijstijd en keuzedelen gericht op 

doorstroom naar het hbo.  

 

6.7 Klachtenprocedure 

In 2021 is het aantal in de postbus van de klachtencommissie ontvangen klachten lager dan het jaar 

hiervoor. 

De meeste klachten zijn digitaal ontvangen, een enkele klacht is via e-mail direct gestuurd naar de 

klachtencommissie. 

Van de ingekomen klachten is het merendeel doorgestuurd naar de betreffende directeur met het 

verzoek om in behandeling te nemen, hetgeen in de meeste gevallen geleid heeft tot een bevredigende 

uitkomst. Ook dit jaar is weer gebleken dat het er de klager in veel gevallen niet zozeer om gaat een 

officiële procedure te starten, maar dat hij zich niet gehoord voelt of dat er sprake is van onduidelijke of 

miscommunicatie of dat informatie niet goed te vinden is.  

Een gesprek met betrokken teamleider/directeur waarin de klager tijd en ruimte krijgt om zijn ‘hart te 

luchten’ blijkt dan vaak al voldoende op ontevredenheid weg te nemen.  

Twee klachten hebben uiteindelijk geleid tot een formeel ingesteld beroep bij de commissie beroep 

klachten, waarna een onlinehoorzitting is gehouden en een advies is uitgebracht aan het college van 

bestuur.  

In 2021 zijn de volgende klachten afgehandeld. 

 

Onderwijsclusters en diensten
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Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid (DVG) 1         7 -         8

Educatie -         1 1              -         2

Maritiem, ICT en Techniek (MIT) 1         4 1              -         6

Zorg, Welzijn, Sport en Groen (ZWSG) -         9 1 -         1         11

 

Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P) -         -               -               -         -         

Human Resources en Organisatie (HR&O) -         -               -         

Informatievoorziening en Studentenadministratie 

(IV&S)
-         -               -               -         -         

    

Totaal 2         21 3 -         1         27  
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6.8 Klokkenluidersregeling 

Naast de klachtenregeling kent Scalda een aparte klokkenluidersregeling. Deze is bedoeld voor het in 

eerste instantie intern melden van (een vermoeden van) een ernstige misstand. De regeling is 

toegankelijk via de inter- en intranetsites van Scalda. In 2021 zijn via de regeling geen meldingen 

gedaan. 
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7.   
Medewerkers 
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7. Medewerkers 
 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over ons Human Resources beleid. 

 

7.2 Medewerkers in loondienst op teldatum 31 december 

De tabel hierna geeft een overzicht van ons medewerkersbestand op teldatum 31 december. 

 

Personele formatie

 2019 2020 2021

Medewerkers 1002 1018 1057

Gemiddelde leeftijd 48,8 47,6 46,6

Fulltime equivalenten (fte's )

Totaal 807 816 828

Vast 655 626 621

Tijdelijk 152 190 207  

De personele formatie in 2021 is gestegen ten opzichte van 2020. De stijging wordt voor een (groot) 

gedeelte veroorzaakt door de extra middelen die Scalda heeft ontvangen vanuit het NPO. Dit 

programma is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

 

7.3 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

Ons personeelsbeleid is gericht op de ‘employability’, de optimale en duurzame inzetbaarheid, van 

onze medewerkers. Dit beleid rust op drie pijlers: professionalisering, gezondheid en mobiliteit & 

flexibiliteit. Bij de inzet van onze mensen streven we naar synergie tussen de doelen van de instelling 

en de doelen van de individuele medewerker. Vanuit de drie pijlers faciliteren we de medewerker 

verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren en de eigen gezondheid. In het kader van 

het employabilitybeleid kunnen verschillende faciliteiten ingezet worden ter bevordering van de 

optimale- en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 

Vanuit bovenstaande pijlers waren de belangrijkste speerpunten in 2021 het (mede vanuit de cao-mbo 

2018-2020) uitvoeren, evalueren en voortzetten van een werkdrukplan Scalda. Binnen Scalda is ervoor 

gekozen om binnen teams afspraken te maken over het vergroten van het werkplezier en verlagen van 

de werkdruk in de vorm van een teamplan. Om te bepalen welke acties en afspraken nodig zijn binnen 

het team, zijn de uitkomsten van het Medewerkers Onderzoek (MO) als vertrekpunt genomen, 

gecombineerd met het thema “werkdruk” en ziekteverzuim binnen het team. De rode draden vanuit de 

teamplannen en de Scadabrede uitkomsten vormden input voor het instellingsbrede plan van aanpak 

dat in hoofdlijnen is beschreven en waarbij jaarlijks een aantal activiteiten wordt ontplooid, zowel 

binnen Scalda als in samenwerking met partners.  
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Daarnaast is de (beleidsrijke) meerjarenformatieplanning herzien en weer verder ontwikkeld. Vanuit de 

pijler professionalisering zijn in 2021 scholingen georganiseerd, onder andere gericht op de 

bevoegdheid en bekwaamheid van onderwijsgevenden en het verzorgen van onderwijs binnen een 

hybride leeromgeving en het online verzorgen van lessen. 

 

Het beleid rondom het voorkomen van uitkeringen (WW) is gericht op preventieve interventies en 

begeleiding naar ander werk bij uitdiensttreding. Voordat een medewerker in dienst treedt, wordt 

zorgvuldig overwogen welk type contract de medewerker wordt aangeboden. In deze overweging 

worden de eventuele risico’s rondom uitkeringen meegenomen. Op het moment dat een medewerker 

uit dienst treedt, wordt een gesprek georganiseerd met als doel het in kaart brengen van mogelijke 

activiteiten vanuit Scalda in de begeleiding naar ander werk. 

 

Het beleid rondom uitkeringen na ontslag betreft dat medewerkers met een tijdelijk contract dat afloopt 

een brief krijgen waarin ze worden gewezen op de ondersteuning door een hr-adviseur bij het vinden 

van een nieuwe baan. Daarna vindt een intake plaats door de HR-adviseur die vervolgens kijkt wat er 

nog extra nodig is of ondersteund bij de zoektocht naar ander werk. Hier zit ook meteen de controle op 

de sollicitatieplicht. 

 

7.3.1 Banenafspraak 

Scalda spant zich in om uitvoering te geven aan de wet- en regelgeving rondom het realiseren van 

participatiebanen. Eind 2021 heeft Scalda in het kader van de banenafspraak in totaal zeven 

participatiebanen gerealiseerd. De doelstelling is om per jaar twee of meer participatiebanen te 

realiseren, waarbij kwaliteit (het creëren van een duurzame arbeidsplaats) voorop staat. Centraal is 

hiervoor een budget vastgesteld. In 2021 zijn geen nieuwe participatiebanen gerealiseerd. Reden 

hiervoor is dat het lastiger was in verband met de effecten van corona kwalitatief goede begeleiding te 

realiseren.  

 

7.4 Werkdrukplan 

Sinds 2018 is er vanuit de cao-mbo een verplichting om de focus te leggen op het verlagen van de 

werkdruk, verhogen van het werkplezier en het werken aan een mbo van de toekomst. Dit heeft binnen 

Scalda onder andere geresulteerd in een werkdrukplan. Dit plan is op twee niveaus uitgewerkt. 

Enerzijds zijn teams zelf aan de slag gegaan om een analyse en plan te maken rondom werkdruk (en 

vergroten van werkplezier) en anderzijds is er een plan op Scalda-niveau. Dit Scaldabrede plan dat in 

2018 is opgesteld, met als titel ‘Van werkdruk naar werkplezier’ is gebaseerd op de rode draden uit de 

teamplannen.  

Het doel van de activiteiten die vanuit het werkdrukplan worden ontplooid, is om handvatten aan te 

reiken om werkdruk te verlagen. Het doel van de werkdrukteamplannen is in ieder geval om met elkaar 

in dialoog te blijven over de werklast en met elkaar te zoeken naar oplossingen om de werkdruk te 

reduceren.  
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In het Scaldabrede plan zijn activiteiten opgenomen gericht op het verlagen van werkdruk.  

Deze activiteiten worden continu aangepast op behoefte en actualiteit. Hierin worden de uitkomsten 

van de structurele evaluaties met de OR, het BMT en de CMT's meegenomen. Voor de evaluatie 

gebruiken we ook resultaten uit (medewerkers)onderzoeken en de animo voor de activiteiten die we 

ontplooien.  

 

In 2021 hebben onderstaande activiteiten plaats gevonden.  

• Health checks; onlinevragenlijst en opties tot adviesgesprekken met betrekking tot mentale en 

fysieke gezondheid 

Hierbij was de respons 17%, dus 170 collega's van Scalda hebben hieraan deelgenomen.  

• Master your health programma; begeleiding van zes collega’s die dreigden uit te vallen of 

volledig waren uitgevallen wegens ziekte.  

• Privé/werk balans training; training die handvatten geeft om gezonde balans tussen werk en 

privé te creëren. Deze training wordt nog steeds aangeboden. 

In totaal hebben 15 medewerkers zich ingeschreven. 

• Communicatie omtrent ons vitaliteitsprogramma Enjoy 

Collega’s zijn op een verrassende manier geïnformeerd over het vitaliteitsprogramma via een 

mailing op het huisadres met een kaart en gadget (weerstandselastiek).  

• Deelname Fit2work; Zeeuws evenement met als thema vitaliteit, waarbij er allerlei workshops 

worden aangeboden waar Scalda-collega’s gratis aan kunnen deelnemen (1 week lang).  

Hieraan hebben 55 collega’s deelgenomen.  

 

7.5 Verzuim 

Het gemiddeld ziekteverzuim binnen Scalda over 2021 was 4,74%. Hierbij is sprake van een daling ten 

opzichte van 2020. Tot oktober is het verzuimpercentage stabiel, maar in het laatste kwartaal is sprake 

van een stijgende trend. Het grootste aandeel van dit ziekteverzuimpercentage betreft het langverzuim 

(43 tot 365 dagen).  

 

Binnen de instelling zijn er onderlinge verschillen tussen de onderwijsclusters en diensten. Een aanpak 

op verzuim & gezondheid is meegenomen in het werkdrukplan, met als doel de aanpak op alle drie de 

pijlers van het gezondheidsbeleid (curatie, preventie en amplitie) te versterken. De maatregelen en 

acties vinden zowel op teamniveau, als op Scalda-niveau plaats. Inhoudelijk wordt hierbij zowel 

gezocht naar oplossingen voor de ervaren werkdruk (oplossingen voor problemen) als naar 

maatregelen die toezien op het versterken van de individuele medewerker en het team als geheel 

(werkplezier). 

Overzicht van het gemiddeld ziekteverzuim per cluster en dienst over het jaar 2021. 
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Dienst/sector

Gemiddeld 

verzuimpercentage 

2021 in %

Gemiddelde 

meldingsfrequentie 

2021

Scalda gemiddeld 4,74% 0,58

Dienst B&IC 0,23% 0,17

Dienst FI&P 7,72% 0,92

Dienst HR&O 3,61% 1,24

Dienst IV&S 4,62% 1,03

Sector DVG 3,44% 0,65

Sector EDU 5,33% 0,38

Sector GROEN 2,84% 0,42

Sector MIT 5,87% 0,69

Sector Sport 4,47% 0,38

Sector ZW 4,73% 0,27  
*Bron: qlikview (geraadpleegd op 23-2-2022) 

 

 

Verzuim medewerkers

2019 2020 2021

5,85% 5,04% 4,74%  
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8.  
Huisvesting 
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8. Huisvesting 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de huisvesting van Scalda. 

 

8.2 Overzicht locaties 

Scalda was in 2021 operatief op 32 locaties, verspreid over Bergen op Zoom, Dordrecht, Goes, Hulst, 

Middelburg, Oostburg, Terneuzen, Tholen, Roosendaal, Vlissingen en Zierikzee. Het merendeel, 23 

locaties, betreft huurlocaties. Op één locatie, Dordrecht, maken we gebruik van ruimtes die door het Da 

Vinci College beschikbaar worden gesteld binnen het samenwerkingsverband CIOS ZWN. In totaal heeft 

Scalda 8 panden in eigendom, verspreid over Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. 

 

8.3 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

De bouwprojecten zoals die de afgelopen jaren zijn opgestart, hebben ook in het jaar 2021 de nodige 

ontwikkelingen doorgemaakt. Hiermee is verder werk gemaakt van de optimalisatie van de 

huisvestingsportefeuille van Scalda. In het bouwproject bij het Omnium is in 2021 de hindernisbaan op 

het buitenterrein gerealiseerd. Dit was één van de laatste grotere punten die nog restten in het project. 

Voor de bouwprojecten ZEP en Technum heeft in 2021 de aanbesteding plaatsgevonden. De 

uitkomsten van deze aanbestedingstrajecten maken duidelijk dat de bouwmarkt veel last heeft van de 

ontwikkelingen op het gebied van grondstoftekorten en een tekort aan vakkrachten. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat de oorspronkelijke bouwplannen aangepast moesten worden. Het resultaat is dat er 

hernieuwde bouwplannen zijn gemaakt die in 2022 worden gerealiseerd. 

 

De afdeling Huisvesting heeft het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) verder doorontwikkeld waardoor 

er nu een (eerste) kwalitatieve doorkijk ligt van het onderhoud aan de gebouwen en terreinen voor 

meerdere jaren. Dit plan vraagt komende jaren zeker nog aandacht en ontwikkeling op de gebieden 

assetbeheersing en duurzaamheidsmaatregelen. 

Daarnaast heeft 2021 in het teken gestaan van het in kaart brengen van alle ontwikkelingen op en 

rondom de locaties die mogelijke aanpassingen van de gebouwen tot gevolg kunnen hebben. Hierdoor 

zijn toekomstige bouwplannen beter in beeld en kan er worden ingespeeld op die ontwikkelingen. 
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9.  
Informatievoorziening 
en 
studentenadministratie 
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9. Informatievoorziening en studentenadministratie 
 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over onze informatievoorziening (inclusief ICT) en 

studentenadministratie. 

 

9.2 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

De ingezette Cloud strategie is in 2021 gecontinueerd om een schaalbare, robuuste, veilige, moderne 

en veerkrachtige IT-infrastructuur te realiseren. Met het project Microsoft 365 zijn bestanden en 

gegevens in de Cloud beschikbaar gemaakt. Ook is een nieuwe Microsoft Multi Factor Authenticatie 

geïmplementeerd ter beveiliging van privacygevoelige bestanden en gegevens. Training en 

begeleiding van medewerkers in deze nieuwe Microsoft werkwijze zijn aangeboden en i-coaches zijn 

ingezet om het adoptieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. In 2021 zijn ook voorbereidingen 

getroffen voor verdere vervolgstappen naar een regie-organisatie IV in 2022, namelijk het voorbereiden 

van de uitbesteding van de IT-infrastructuur aan een service integratie partner en het starten van 

coaching en begeleiding van medewerkers in transitie naar een regie-organisatie, 

 

Verder is er in 2021 veel aandacht geweest voor informatiebeveiliging en privacy. Zo zijn een herzien 

informatiebeveiligings- en privacy- (IBP)beleid en IBP-plan vastgesteld. De aanbevelingen en acties 

vanuit interne en externe IBP-audits zijn hierin meegenomen. Deze acties worden nauwlettend 

opgevolgd en gemonitord in een multidisciplinaire IBP-werkgroep om de informatiebeveiliging en 

privacy zo goed mogelijk te borgen. Ook zijn een DDOS-wasstraat en een nieuwe omgeving 

gerealiseerd ter bescherming tegen malware en cybercrime. IBP-bewustwordingscampagnes en 

trainingen zijn voorbereid om Scaldabrede IBP-bewustwording te creëren. 

 

Tot slot is in nauwe samenwerking met het onderwijs en de andere ondersteunende diensten actief 

geparticipeerd in grote, Scaldabrede projecten. 
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10.  
Financiën 
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10. Financiën 

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over ons financieel beleid. 

 

10.2 Verslagjaar 2021 met betrekking tot financieel beleid 

In het late najaar van 2019 is de strategie voor de planperiode 2020‐2023 vastgesteld, Waarde(n)vol 

Onderwijs in de praktijk brengen. Deze strategieperiode is uiteindelijk een voornamelijk op onderdelen 

aangepaste voortzetting van de voorgaande plannen, zoals de realisatie van het plan Scalda gereed 

voor de toekomst en de kwaliteitsagenda 2019-2020. 

In 2021 is verder gewerkt aan het meer beleidsrijk maken van de beleidscyclus. De kaderbrief 2021, de 

(hoofdlijnen van de) begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2025 zijn hierin een eerste stap. 

Daarnaast is gewerkt aan een beleidsrijke meerjarenformatiebegroting. Het model om de inkomsten 

van Scalda toe te wijzen aan de onderwijsclusters en diensten op basis van de bedrijfsdrukte, het 

zogeheten verdeelmodel, is in 2021 uitontwikkeld en heeft ten grondslag gelegen aan de begroting 

2022. 

 

Voor het onderwijs zijn de ontwikkeling van hybride leeromgevingen, LLO en onderwijs op maat de 

belangrijke thema’s geweest in 2021. Zowel projectmatig vanuit het ontwikkelbudget als middels RIF-

subsidies en als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de onderwijsclusters is uitvoering 

gegeven aan deze thema’s. In de begroting 2021 is voor het eerst voor een volledig jaar invulling 

gegeven aan het samenwerkingscollege CIOS ZWN. Dat is door Scalda gestart in schooljaar 2020-

2021 in samenwerking met Da Vinci uit Dordrecht. Vanuit Maritiem, ICT en Techniek is het traject 

Technum 2.0 gestart, waarin samenwerking met het vmbo en investering in een Skillslab Chemie zijn 

ondergebracht. De realisatie vindt in 2022 plaats. In 2020 is het Masterplan DVG gereed voor de 

toekomst vastgesteld en in 2021 is daar volop mee gestart. Dit traject kent een doorlooptijd van 4 jaar. 

In de loop van 2021 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een tweetal bestemmingsreserves 

gevormd. Eén is voor portfolio- en onderwijsontwikkeling, met name voor ontwikkeltrajecten bij de 

clusters MIT en ZW. Daar is in 2021 ook al feitelijk een aanvang mee gemaakt. Het tweede project 

betreft een verzameling van activiteiten onder de noemer COVID-19-kansen. Daar is in 2021 gestart 

met het verder ontwikkelen van blended learning, het LLO ook richten op de gevolgen van COVID-19 

en een aantal ICT-gerelateerde trajecten in relatie met blended learning, blended working en veiligheid. 

 

Vanuit de diensten is in 2021 de reorganisatie van de studentenadministratie/BCO, Inkoop en 

Huisvesting afgerond. De reorganisatie van IV verloopt in een ander tempo en zal eerst in 2022 worden 

afgerond. Ook is in 2021 verder invulling gegeven aan het Inkoopplan en de vernieuwde opzet van de 

afdeling Marketing&Communicatie. 

In het jaar 2020 is Scalda gestart met een aantal bouwtrajecten. Zo is de locatie aan de Zwembadweg 

te Goes verbouwd om de inhuizing van de Uniformberoepen mogelijk te maken. Ook is in Vlissingen 

gestart met het traject Technum 2.0. Dat heeft geleid tot een geplande aanpassing van de 
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praktijkruimte en de start van de bouw van het laboratorium in 2022. Tenslotte zijn de voorbereidingen 

gestart voor de renovatie van het ZEP in Middelburg. De start van de renovatie heeft eerst in 2021 

plaatsgevonden en de afronding zal in 2022 zijn.  

 

Qua studentenaantallen houdt Scalda al enige jaren rekening met een krimp. Echter, bij de meeste 

opleidingen blijft de instroom nagenoeg gelijk of kent een lichte daling en wordt de krimp getemperd 

door de toename van het aantal studenten bij Zorg en Welzijn, zowel in de bbl- en de bol-opleidingen, 

als bij Groen. In de begroting 2021 is daarom uitgegaan van een lichte toename van het aantal 

studenten. 

 

Bij het opstellen van de begroting hanteert Scalda als uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een 

structureel sluitende begroting, rekening houdend met de te hanteren rentabiliteit van 1%. De begroting 

2021 is vastgesteld met een te verwachten positief resultaat van € 695.000. In de begroting 2021 is 

ook een aanname gedaan voor de mutatie in de bestemmingsreserves en zo een inschatting gemaakt 

van het Ongeschoonde resultaat. Dat is voor 2021 geraamd op minus € 530.000. Verder heeft Scalda 

als uitgangspunt dat structurele lasten moeten worden gedekt met structurele baten. Scalda loopt 

daardoor geen onnodige financiële risico’s en kan eventuele incidentele baten inzetten voor de 

ontwikkeling en innovatie die nodig zijn om effectief in het krachtenveld van morgen te kunnen blijven 

bewegen in het belang van de studenten en de regio.  

 

Bij het opstellen van de begroting 2021 was de bekostigingsbeschikking voor het kalenderjaar tijdig 

ontvangen. Dit betekent, dat er een gefundeerde inschatting van de bekostiging ten grondslag lag aan 

de begroting. Door de subsidies voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's, extra hulp voor de klas 

en de uitbreiding van de bekostiging in het kader van het NPO is de realisatie toch nog afwijkend van 

de begroting. 

Het jaar 2021 is qua resultaat uiteindelijk hoger uitgekomen dan het resultaat uit de begroting 2021 van 

€ 695.000. Het resultaat over het jaar 2021 is uitgekomen op € 4.139.636. Het resultaat is hoger dan 

geraamd. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de inkomsten fors hoger zijn dan geraamd, met 

name als gevolg van de subsidies en de bekostiging voor het NPO en anderzijds blijven de uitgaven 

daarbij achter, omdat er meer tijd nodig is om de mensen en middelen in te zetten in het kader van het 

NPO. Dat betekent dus ook, dat een fors deel van het resultaat bestemd zal worden voor de uitvoering 

van het NPO in 2022. Voor 2021 bedragen de baten voor het NPO € 2.697.000 en de lasten  

€ 694.409. 

De baten zijn ook hoger dan geraamd. Dat wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De 

belangrijkste is een toename van de rijksbijdrage door een stijging van de kwaliteitsgelden en de 

subsidies voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's en extra hulp voor de klas.  

De uitgaven zijn hoger dan begroot. De personele lasten nemen weliswaar toe vanwege het feit dat 

meer medewerkers binnen Scalda aan het werk zijn vanuit de subsidies en het NPO. De afschrijvingen 

dalen doordat investeringen zijn uitgesteld. Dat zal de komende jaren weer worden rechtgetrokken 

door de diverse bouwactiviteiten en het realiseren van de uitgestelde investeringen. De 
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huisvestingslasten stijgen, met name door indexeringen van de huur- en onderhoudscontracten en 

stijgende (energie)belastingen, heffingen en verzekeringen. De overige lasten waren in 2020 gedaald 

met name ook als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het gedwongen thuiswerken van vele 

medewerkers bracht lagere reis- en verblijfkosten, catering en kantoorkosten met zich mee. In 2021 

zijn deze kosten weer toegenomen ten opzichte van 2020. 

 

Al met al heeft dit geleid tot een resultaat over 2021 van ruim € 4 miljoen. 

 

 

10.3 Financiële kengetallen met toelichting 

 
Scalda houdt de volgende financiële ratio’s aan. 
 

Solvabiliteit 

 
Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. De solvabiliteit geeft 

inzicht in de financiële gezondheid van Scalda en geeft aan in welke mate te verwachten is dat Scalda 

op korte en lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, zoals het aflossen van langlopende 

schulden. Scalda houdt een solvabiliteitsratio aan van 30%. Deze grens is gelijk aan die gehanteerd 

wordt door de Inspectie. In 2021 is met 64% deze grens ruimschoots gerealiseerd en dit geeft aan dat 

Scalda financieel gezond is. Dit is bewust beleid gezien het omvangrijke investeringsprogramma dat 

vanaf 2021 gerealiseerd zal worden. 
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Liquiditeit 

Liquiditeit geeft de verhouding aan van de som van de liquide middelen en de kortlopende vorderingen 

aan de ene kant en het totaal van de kortlopende schulden aan de andere kant. Scalda hanteert voor 

de liquiditeit een percentage van 75%, evenals de Inspectie. Op 31 december 2021 is deze grens met 

een liquiditeitspercentage van 103% meer dan ruim gerealiseerd. Dit is ook van belang met het oog op 

de verwachte investeringen vanaf 2021. 

De absolute omvang van de liquide middelen bedraagt € 16.072.000. Dit overstijgt hiermee de 

signaleringswaarde van € 2.000.000 van de inspectie. 

 
 

 
 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft het percentage aan van het exploitatieresultaat ten opzichte van de totale omzet. 

Scalda hanteert een ratio van 1%. Rentabiliteit over een langere periode geeft aan of het bedrijf 

voldoende overhoudt om ook in de toekomst te kunnen investeren en te blijven bestaan. Scalda heeft 

over 2021 een rentabiliteit gerealiseerd van 5%. 
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Financieringsbeleid 

Scalda voert een terughoudend beleid als het gaat over financiering. In 2021 is geen externe 

financiering noodzakelijk geweest. De investeringen in 2021 zijn gerealiseerd met financiering uit de 

eigen middelen. Het investeringsplafond voor 2021 was € 2,5 miljoen en dit is niet volledig 

gerealiseerd. De investeringen die in 2021 niet zijn gerealiseerd, maar wel noodzakelijk zijn, zijn 

doorgeschoven naar 2022. Ook is de renovatie van het pand aan het Podium in Middelburg met een 

jaar uitgesteld. Hierdoor is het afstoten van de huurlocatie aan de Ravensteijnweg in Middelburg ook 

met een jaar uitgesteld.  

 

 
 

 

 
 
 

Scalda hanteert als uitgangspunt de investeringen zoveel mogelijk te kunnen financieren uit eigen 

middelen. De omvang van de jaarlijkse investeringen mag er niet de oorzaak van zijn dat de hiervoor 

genoemde ratio’s onder het minimale percentage uitkomen.  
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10.4  Balans na resultaatbestemming 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de jaarrekening 2021 en dient als zodanig in samenhang met de 

toelichting op de jaarrekening gelezen te worden. 

 

Activa (stand 31/12) 2018 2019 2020 2021

Vaste activa

Materieel 69.383.000 65.777.000 68.247.000 67.022.000

Financieel 567.000 482.500 443.000 426.000

Totaal vaste activa 69.950.000 66.259.500 68.690.000 67.448.000

Vlottende activa 14.516.000 18.451.500 15.383.000 18.015.000

Totaal activa 84.466.000 84.711.000 84.073.000 85.463.000  
 

Passiva (stand 31/12) 2018 2019 2020 2021

Eigen vermogen

Algemene reserve 36.971.000 37.595.000 39.341.000 40.036.000

Bestemmingsreserves 4.138.000 6.553.000 7.682.000 11.037.000 

Bestemmingsreserve privaat                 - 133.000 114.000 204.000

Totaal eigen vermogen 41.109.000 44.281.000 47.137.000 51.277.000

Voorzieningen 4.861.000 3.544.000 3.202.000 3.310.000

Langlopende schulden 23.027.000 19.233.000 17.242.000 13.362.000

Kortlopende schulden 15.469.000 17.653.000 16.492.000 17.514.000

Totaal passiva 84.466.000 84.711.000 84.073.000 85.463.000  
 

In 2020 en 2021 zijn twee bouwtrajecten afgerond. Het betreft de verbouwing aan de Zwembadweg in 

Goes en fase 1 van het Technum in Vlissingen. De verbouwing van de locatie Podium in Middelburg is 

eind 2021 gestart en zal medio 2022 worden afgerond. De verbouwingen zijn volledig gefinancierd 

vanuit de liquide middelen van de instelling. Met name door het positieve resultaat zijn, ondanks de 

gerealiseerde en onderhanden bouwtrajecten, de liquide middelen toegenomen ten opzichte van 2020. 

 

Inzake de overige activa geldt dat door de geringe investeringen een afname in de vaste activa is 

ontstaan. Daarmee samenhangend is dan ook geen externe financiering nodig geweest in 2021. De 

langlopende schulden laten een afname laten zien als gevolg van aflossingen. 

Nieuw binnen de vaste activa is de post materiële vaste activa in uitvoering. In 2020 is Scalda diverse 

bouwtrajecten gestart, waarvan een deel is afgerond in 2021 en een deel nog doorloopt in 2022.  

 

Het eigen vermogen neemt toe. De bestemmingsreserves nemen toe als gevolg van het bestemmen 

van een groot deel van het resultaat van 2021 voor een aantal projecten naar meerdere doelen. Het 

ene doel betreft een project gericht op portfolio- en onderwijsontwikkeling, te weten MIT 2030. Het 
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andere doel betreft de ontwikkeling van een marketing en communicatieprogramma, dat aanvang 2022 

start. Daarnaast zijn nog enkele andere projecten als doelbestemming van het resultaat aangemerkt, 

zoals practoraat Water, vooruitlopend op de start van het Delta Climate Center en het studentenfonds. 

Echter het grootste deel van de bestemming van het resultaat is voor het NPO. Dat betreft een bedrag 

van € 2 miljoen. Tenslotte is het begrote resultaat van 1%, zijnde € 698.000 toegevoegd aan de 

algemene reserve. Het resultaat 2021 is hoger dan dat van 2020, maar zoals vermeld is dat met name 

veroorzaakt door het nog niet bestede deel vanuit de bekostiging voor het NPO.  

 

De langlopende schulden nemen af, doordat een bulletlening wordt afgelost.  

De kortlopende schulden nemen daarom toe als gevolg van een aflossing van een bulletlening bij de 

BNG ad € 2 miljoen in 2022. 
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10.5  Staat en raming van baten en lasten 

 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de jaarrekening 2021 en dient als zodanig in samenhang met de 

toelichting op de jaarrekening gelezen te worden. 

 

Baten 2018 2019 2020
2021

(Begroting)
2021

Rijksbijdrage 79.026.000 81.193.000 82.644.000 82.884.000 88.578.000

Overige 

overheidsbijdragen en 

subsidies

1.510.000 1.514.000 2.400.000 1.451.000 1.831.000

College-, cursus-, les-, 

en examengelden
1.267.000 1.965.000 2.141.000 1.691.000 1.787.000

Baten werk in opdracht 

van derden
1.642.000 1.109.000 734.000 678.000 865.000

Overige baten 3.573.000 3.535.000 3.015.000 3.355.000 3.224.000

Totaal baten 87.018.000 89.316.000 90.934.000 90.059.000 96.285.000  
 

Lasten 2018 2019 2020
2021

(Begroting)
2021

Personeelslasten 63.620.000 63.529.000 65.840.000 63.533.000 69.132.000

Afschrijvingen 5.159.000 4.859.000 4.625.000 5.742.000 4.756.000

Huisvestingslasten 5.884.000 6.410.000 6.859.000 6.482.000 6.866.000

Overige lasten 10.588.000 10.666.000 9.991.000 13.049.000 10.791.000

Totaal lasten 85.251.000 85.464.000 87.315.000 88.806.000 91.545.000

Saldo baten en lasten 1.767.000 3.852.000 3.619.000 1.253.000 4.740.000

Financiële baten en 

lasten
-861.000 -813.000 -743.000 -583.000 -603.000

 

Resultaat 

deelnemingen
187.000 133.000 -20.000 25.000 3.000

Nettoresultaat 1.093.000 3.172.000 2.856.000 695.000 4.140.000  
 

De rijksbijdragen nemen toe ten opzichte van 2020 als gevolg van de indexering en de toekenning in 

het kader van het NPO. Ultimo 2021 bedragen de nog niet bestede NPO-gelden € 2.002.592. In het 

kader van het NPO heeft Scalda een compensatie hogere instroom ontvangen van € 1,7 miljoen, op 

basis van het bestuursakkoord € 1 miljoen en ter compensatie van de halvering cursusgelden € 

300.000. Ook de subsidies zijn toegenomen, zoals de RIF-subsidies en de subsidie voor inhaal en 

ondersteuningsprogramma's en extra hulp voor de klas. De stijging van opbrengsten uit overige 

overheidsbijdragen en subsidies is gelegen in extra subsidies voor projecten. In 2021 zorgt de 

halvering van cursusgelden voor de studenten in het kader van het NPO voor een afname in de 

opbrengsten cursusgeld.  

 

De totale lasten zijn op totaal niveau gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De lonen en salarissen 

stijgen doordat er meer formatie is als gevolg van de inzet van extra personeel in het kader van het 

NPO en de indexering.  De materiële lasten nemen af als gevolg van de afname van de 

afschrijvingslasten. Daar tegenover staat een toename in de huurlasten en onderhoud, met name door 

indexeringen van deze lasten. De overige lasten nemen weer toe ten opzichte van 2020, maar zijn 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

Stichting Scalda, Terneuzen 66 

lager dan begroot. Het betreft met name een lichte stijging van uitgaven die in 2020 ten gevolge van 

corona fors waren gedaald, zoals catering, reis- en verblijfkosten en advieskosten. 
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10.6  Regeling beleggen, lenen en derivaten 

 

In het vigerende treasurystatuut van Scalda dat is opgesteld aan de hand van de Regeling beleggen, 

lenen en derivaten OCW 2016, is de volgende passage opgenomen over beleggen en belenen: 

“In een aantal en vooraf door het CvB geaccordeerde gevallen bestaat de mogelijkheid om leningen te 

verstrekken aan deelnemingen en gelieerde instellingen. Bij het verstrekken van leningen moeten de 

volgende richtlijnen in acht worden genomen. 

1. De afspraken met de geldnemer worden vastgelegd in een standaard overeenkomst. 

2. Het rentepercentage van te verstrekken leningen is minimaal gelijk aan het rentepercentage 

van de eventueel daarvoor aangetrokken lening. Afwijkingen van deze regel zijn alleen 

mogelijk met een besluit van het CvB. 

3. Voor leningen groter dan € 250.000 geldt het volgende: 

• De looptijd en rentefixatie-termijn van de aangetrokken lening en de te verstrekken 

lening moeten in beginsel overeenkomen. 

• Contractbepalingen inzake renteherziening en vervroegde aflossing van de 

aangetrokken lening en de te verstrekken lening moeten in beginsel overeenstemmen. 

Bij het doen van de feitelijke uitzettingen worden de volgende richtlijnen in acht genomen: 

1. De omvang van de uitzettingen wordt beperkt tot in beginsel een bedrag van € 2.500.000. Dit 

bedrag kan worden aangepast aan de feitelijke situatie. 

2. De uitzettingen kunnen worden als volgt worden gedaan: 

• In deposito’s (direct opvraagbare middelen) 

• In schuldtitels (officieel genoteerd en onderhands) 

• In combinaties van het bovenstaande 

• In alle andere producten die zijn toegestaan binnen de regelgeving. 

In alle van de bovenstaande mogelijkheden is een hoofdsomgarantie van toepassing. 

3. De uitzettingen worden zodanig gestructureerd dat de vrijval/aflossing aansluit bij de 

financieringsbehoefte die blijkt uit de treasuryparagraaf. 

4. Ten aanzien van het kredietrisico van de uitzettingen geldt het volgende: 

• Deposito’s worden belegd bij banken met minimaal een ‘AA-rating’ in het eurogebied. 

• Obligatieparticipaties worden gedaan in staatsleningen, vergelijkbare 

overheidsinstellingen, aan debiteuren met minimaal een ‘AA-rating’ of daarmee -in 

kwaliteit- vergelijkbare organisaties. 

• Leningen worden in beginsel alleen verstrekt aan debiteuren met minimaal een ‘AA-

rating’. 

5. Het uitzettingsbeleid is erop gericht het rendement op de uitzettingen te maximaliseren binnen 

acceptabele risicogrenzen. Een streefgetal voor de uitzettingen wordt afgeleid uit de 

beschikbare beleggingsvormen: 

• Deposito’s: Euribor; 

• Onderhandse geldleningen: rendement staatsobligaties. 

Het treasurybeleid is in 2021 niet gewijzigd ten opzichte van 2020.  
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6. Het gelijktijdig aantrekken en uitzetten van gelden (zgn. rentearbitrage) wordt niet toegestaan. 

In geval van duurzaam voor uitzetting beschikbare middelen kan hiervan worden afgeweken 

na een voorafgaand besluit van het CvB.  

Beleggingen in de vorm van aandelen zijn derhalve niet toegestaan. Momenteel heeft Scalda 

een rekening-courantovereenkomst met een aan de stichting gelieerde besloten vennootschap. 

Voor een nadere uiteenzetting van deze overeenkomst verwijzen wij naar de toelichting op de 

balansposten in de jaarrekening. Daarnaast heeft Scalda een achtergestelde lening afgesloten 

met De Ruyter Training en Consult (DRTC (gelieerde onderneming met een 

minderheidsbelang van 17,4%)). In 2021 heeft daarop geen aflossing plaatsgevonden, 

waardoor per 31 december 2021 een positie resteert van € 22.500.” 

 

Verder heeft Scalda geen beleggingen en middelen uitstaan en wordt dagelijks het aanwezige 

banksaldo vanwege het schatkistbankieren afgeroomd. Voor de aangegane leningen wordt verwezen 

naar de toelichting op de langlopende schulden in de jaarrekening. 

  

10.7  Notitie Helderheid 

Uitbesteding 

Per 1 januari 2006 is nieuwe wetgeving voor samenwerking vo - bve van kracht. Dit heeft geresulteerd 

in samenwerkingsovereenkomsten tussen Scalda en de vo-scholen op Walcheren, in de 

Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen. De regeling biedt studenten die vastlopen of dreigen 

vast te lopen een nieuwe kans om een diploma mavo, havo of vwo te verwerven voor 

vervolgopleidingen of arbeid. Er zijn met tien vo-scholen overeenkomsten afgesproken.  

Vavo  

In 2021 zijn 36 studenten met een uitbestedingsovereenkomst ingestroomd vanuit een vo-school naar 

het vavo, waarvan:  

• mavo: 4 studenten  

• havo: 24 studenten  

• vwo: 8 studenten 

Investeren van publieke middelen in private activiteiten 

Voor wat betreft de verantwoording van het investeren van publieke middelen in private activiteiten 

wordt voor het jaar 2021 nog uitgegaan van de verantwoordingseisen conform thema 2 van Notitie 

helderheid, en nog niet van de nieuwe beleidsregel ‘investeren met publieke middelen in private 

activiteiten’ van 15 april 2021. 

In 2021 hebben zich geen gevallen voorgedaan waarin wij de rijksbijdrage hebben ingezet in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. Ook hebben wij geen publieke middelen geïnvesteerd in private 

activiteiten die niet tot onze kerntaak behoren. In 2022 zal intern nog nader worden onderzocht, of 

Scalda volledig aan de beleidsregel ‘investeren met publieke middelen in private activiteiten’ van 15 
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april 2021 voldoet (in casu: Zowel alle private activiteiten geïdentificeerd als de integrale 

kostprijsberekeningen, alsmede de verantwoording van e.e.a.). 

 

Het verlenen van vrijstellingen 

Als een student zoveel vrijstellingen heeft dat hij/zij niet aan de minimale vereisten van de wettelijk 

vastgestelde urennorm, of de branchecode bbl kan voldoen, wordt de student als examendeelnemer 

ingeschreven. Het totaal aantal examendeelnemers op 1 oktober 2021 bedroeg 383. 

 

Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf 

Het komt voor dat een ander dan de student de wettelijke bijdrage betaalt. Binnen Scalda wordt het 

les- of cursusgeld voldaan door de student dan wel op basis van een zogeheten derdenverklaring door 

een externe organisatie, veelal het bedrijf waar de student de bpv doet. 

 

In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk 

Dubbele inschrijving 

Het is mogelijk dat studenten vanwege onderwijskundige meerwaarde meerdere opleidingen 

tegelijkertijd volgen. In voorkomende gevallen wordt slecht één opleiding vanuit rijksmiddelen 

bekostigd. Op de peildatum 1 oktober 2021 zijn er geen studenten die tegelijkertijd ingeschreven staan 

aan twee opleidingen (in aanmerking komend voor rijksbekostiging). 

Uitschrijvingen kort na 1 oktober 

Op 1 oktober 2021 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven: (gegevens Dashboard 

BRON MBO 7-02-2022 minus bbl’ers zonder POK en bbl’ers waarbij de afsluitdatum is aangepast naar 01-01-2021 omdat de bpv niet tijdig ondertekend is.)  

Bol-opleidingen: 6.171 studenten  

Bbl-opleidingen: 2.908 studenten  

Totaal:  9.079 studenten 

 

Op 1 februari 2022 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven: (gegevens Dashboard 

BRON MBO 07-02-2022 (hierbij worden de bbl’ers zonder POK en de bbl’ers waarvan de bpv niet tijdig is ingeleverd wel meegeteld.)  

Bol-opleidingen:  5.975 studenten 

Bbl-opleidingen:  2.896 studenten 

Totaal: 8.871 studenten 

 

Van deze studenten zijn de volgende aantallen tussen 01-10-2021 en 01-02-2022 uitgestroomd: 

   

Uitstroom met diploma: 246 studenten (bol 104, bbl 142)  

Uitstroom zonder diploma: 234 studenten (bol 141, bbl 93)  

Totaal: 480 studenten  
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De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 

Studenten die tijdens het peiljaar van opleiding/leerweg veranderen binnen de instelling (doorstroom 

per 1 mei 2022 ten opzichte van de teldatum)  

Aantallen vanuit verschillende perspectieven:  

Perspectief crebo: 534 studenten werden ingeschreven in een ander crebo.  

Perspectief niveau: 181 studenten veranderden van niveau.  

Perspectief leerweg: 96 studenten kozen voor een andere leerweg.  

Perspectief resultaat verantwoordelijk team (RVT): 271 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij 

een ander team. Hiervan zijn 126 studenten uit de combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke 

zorg. Zij hebben in een periode gekozen, in combi met maatschappelijke zorg, voor een opleiding die 

buiten het team ZW Combi valt.  

Perspectief sector: 75 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij een andere sector. 

 

Horizontale en verticale stapeling van diploma’s 

Conform het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie en het Nederlandse beleid het opleidingsniveau van 

de bevolking te verhogen, streeft Scalda naar een zo hoog mogelijke interne doorstroom. In 2021 

hebben 83 studenten een bekostigd diploma behaald, terwijl zij ook in 2020 een bekostigd diploma 

behaalden. 

Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven 

In studiejaar 2020/2021 volgden 36 studenten/medewerkers een niveau 1-maatwerktraject bij het 

Groen College.  

 

Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland 

We hanteren, conform de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie’, de volgende uitganspunten:  

- Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt, komt voor bekostiging in 

aanmerking. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) heeft immers territoriale werking en 

is in het buitenland niet van toepassing, het overheidstoezicht is beperkt tot Nederland en de 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid strekt zich niet uit tot onderwijs in het 

buitenland.  

- Buitenlandse studenten mogen worden ingeschreven – en worden meegeteld voor de 

bekostiging – als zij, kort gezegd, hier ‘rechtmatig verblijven’ (zie artikel 8.1.1 van de WEB). 

Volledigheidshalve wordt aangetekend dat ook studenten uit grenslanden in Nederland het 

onderwijs mogen volgen. In 2021 heeft Scalda alleen in Nederland onderwijs aangeboden en 

verzorgd. Een relatief klein aantal studenten heeft (een deel van) de bpv in het buitenland 

uitgevoerd. In geen geval heeft dit ertoe geleid dat het onderwijs, met inbegrip van de bpv, niet 

meer overwegend in Nederland is verzorgd. Van alle buitenlandse ingeschreven studenten is 
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aangetoond dat zij rechtmatig in Nederland verblijven op basis van hetgeen in artikel 8.1.1 van 

de WEB is bepaald. 
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11.  
Resultatenbox DUO 
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11. Resultatenbox DUO 

 

In dit hoofdstuk nemen wij de Resultatenbox op van DUO, die ieder jaar omstreeks april wordt 

gepubliceerd. De Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW publiceert jaarlijks de DUO 

Resultatenbox, met daarin de scores op een aantal indicatoren van Scalda ten opzichte van de 

vergelijkbare instellingen (aangeduid als “vgl” in de tabel hieronder).  

 

Resultatenbox DUO

 Scalda Vgl.   Scalda Vgl.    Scalda   Vgl.

Jaarresultaat 74,90% 70,30% 76,80% 73,00% 72,30% 72,20%

Diplomaresultaat 76,30% 71,00% 77,80% 73,40% 73,10% 72,70%

VSV 5,00% 5,70% 4,20% 4,80% 4,80% 5,20%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 
 
 

2018

 Scalda Vgl. Scalda Vgl.   Scalda Vgl.   

Liquiditeit 0,94 1,2 1,05 1,28 0,93 1,34

Rentabiliteit 1,04 1,44 3,4 0,38 3,16 1,45

Solvabiliteit 0,49 0,53 0,52 0,52 0,56 0,53

2019 2020
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12.  
Continuïteitsparagraaf  
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12. Continuïteitsparagraaf 

12.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over ontwikkelingen die relevant zijn voor de continuïteit van onze 

instelling.  

 

12.2 Kengetallen ontwikkeling studenten en medewerkers 

Onderstaande tabel is de weergave van de realisatie van afgelopen jaren en onze bestuurlijke 

inschatting over de periode 2021 tot en met 2026 van de ontwikkeling van onze personele formatie in 

relatie tot de studentenaantallen.  

De verwachte daling van het aantal studenten in de komende jaren leidt er in de meerjarenraming toe 

dat ook de verwachte opbrengsten vanuit de rijksbekostiging en de cursusgelden dientengevolge 

zullen dalen. Daar staat tegenover dat ook de inzet van medewerkers zal teruglopen en dus ook de 

daarmee samenhangende personele lasten zullen dalen. We verwachten dit zonder personele 

maatregelen te realiseren vanuit natuurlijk verloop zoals pensionering. 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aantal studenten mbo op teldatum 1 oktober 9.241 9.305 9.082 8.956 8.812 8.704 8.659 8.622

Rijksbijdragen (* € 1.000) 81.193 82.644 88.578 86.908 83.208 82.608 82.008 81.408

Personele formatie in fte's  per 31 december

Onderwijzend personeel 541,6    548,3    579,2    571,2    562,0    555,1    552,2    549,9    

Directie en management 19,3      17,5      15,0      14,8      14,6      14,4      14,3      14,2      

Overige medewerkers 246,3    250,5    258,3    254,7    250,6    247,5    246,3    245,2    

Indirect ondersteunend 115,6    117,0    107,1    105,6    103,9    102,6    102,1    101,7    

Direct ondersteunend 130,7    133,5    151,2    149,1    146,7    144,9    144,2    143,5    

Aantal studenten per fte 

onderwijzend personeel
17,1      17,0      15,7      15,7      15,7      15,7      15,7      15,7      

 
 

De personele formatie in 2021 is toegenomen ten opzichte van 2020. 

 

12.3 Effect van COVID-19 

Ook in 2021 is door de impact van en onduidelijkheid over de ontwikkelingen rondom COVID-19 het 

welhaast onmogelijk om de financiële gevolgen op dit moment juist, volledig en betrouwbaar te 

kwantificeren. Het kabinet heeft in 2020 diverse subsidies in het leven geroepen en in 2021 en voor 

2022 en volgende jaren zijn ook meerdere financiële ondersteuningspakketten bekendgemaakt, 

waarvan de belangrijkste het NPO is. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling 

daarom op korte termijn geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie zijn solide 

genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen van de totale baten en de aanvullende 

subsidies en bekostiging. De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het 

resultaat en de liquiditeit op de korte termijn beperkt, daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. 
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Met de mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende 

meerjarenbegroting vooralsnog geen rekening gehouden.  

 

Het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te bestrijden, 

heeft grote impact op de instelling. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. Scalda heeft alle 

mogelijke maatregelen genomen om de medewerkers en studenten te beschermen en risico’s zoveel 

mogelijk te beperken of te mitigeren. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM, de maatregelen van het 

kabinet en de richtlijnen vanuit de MBO Raad gevolgd en is de continuïteit van de instelling zoveel 

mogelijk gewaarborgd.  

 

De belangrijkste maatregelen voor en door Scalda in 2021 betreffen onder andere de volgende. 

- De scholen zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen in 2021 periodes geheel of gedeeltelijk 

gesloten geweest. Het onderwijs is op afstand verzorgd en na versoepelende maatregelen deels 

weer fysiek verzorgd. Met name de eindexamenstudenten, de leerlingen uit de Entree en de 

niveau 2-studenten hebben zoveel mogelijk fysiek onderwijs genoten, rekening houdend met de 

geldende voorschriften en maatregelen. 

- Het onderwijs wordt deels digitaal verzorgd, met alle daaraan gerelateerde aanpassingen en 

investeringen. Dat heeft in 2021 een forse extra investering met zich gebracht in laptops, digitale 

leeromgevingen en de IT-infrastructuur.  

- In het mbo is in 2021 prioriteit gegeven aan het afnemen van examens. Alle examens zijn, al dan 

niet in aangepaste vorm, afgenomen. 

- De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma, 

aangevuld met de resultaten van de bpv, de stageverslagen en de af te nemen mondelinge 

eindtoetsen. Deze zijn in 2021 deels digitaal uitgevoerd dan wel in afstemming met het stagebedrijf 

afgerond, voor zover mogelijk. 

- Geplande bpv kon niet altijd worden aangevangen, waardoor alternatieve lesprogramma’s 

moesten worden opgezet of studies worden uitgesteld. Dat baart Scalda grote zorgen als het gaat 

om het bieden van een volwaardig onderwijsprogramma aan de studenten. 

- De zakelijke en studentreizen zijn verboden en dus geannuleerd in 2021. 

- Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. De locaties zijn grotendeels gesloten voor 

de niet-onderwijskundige activiteiten binnen Scalda, uitzonderingen daargelaten. 

 

Medio 2020 is de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's in het leven geroepen. Deze 

subsidie is gericht op het zoveel mogelijk beperken en inhalen van (leer)achterstanden bij studenten. 

De subsidie is voortgezet in 2021 en zal in 2022 opgaan in (de financiering van) het NPO. 

In de tweede helft van 2020 is ook de Subsidieregeling extra hulp voor de klas in het leven geroepen. 

Scalda heeft daar een beroep op gedaan en ook in 2021 daaraan deelgenomen. Ook deze 

subsidieactiviteiten gaan in 2022 op in het NPO. 

Einde 2020 is de Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 in het leven geroepen 

teneinde extra inspanningen mogelijk te maken om studenten een plek te geven op de arbeidsmarkt. 
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Scalda heeft begin 2021 een aanvraag hiervoor ingediend voor een bedrag van ruim € 350.000. De 

subsidie is gericht op studenten in het eindexamenjaar en studenten die net eindexamen hebben 

gedaan. De looptijd is tot einde 2022. 

Ten slotte heeft het kabinet in 2021 aangekondigd, dat er structureel vele miljarden worden vrijgemaakt 

voor het onderwijs. Dat is het NPO en Scalda heeft voor het zomerreces hiervoor het Scalda NPO-plan 

opgesteld, dat in samenspraak met de OR is vastgesteld. 

Daarmee heeft COVID-19 zowel tot meer uitgaven als tot besparingen geleid. Enerzijds meer uitgaven 

in de techniek, de inrichting van de locaties, extra inzet van mensen en middelen (grotendeels 

gecompenseerd vanuit de subsidies en het NPO). Anderzijds minder kosten voor reis en verblijf (zoals 

tunnelkosten), ziektevervanging en inzet van derden voor vervanging. De subsidies en bekostiging van 

het NPO zullen deels via een bestemming in 2022 en deels in 2023 worden uitgenut. 

 

 

 

12.4 Strategisch meerjarenhuisvestingsbeleid 

 

Vanuit ons strategisch meerjarenhuisvestingsbeleid speelden er het afgelopen jaar diverse 

huisvestingsontwikkelingen die op korte termijn, dat wil zeggen allemaal binnen één tot twee jaar, 

afgewerkt moesten worden.  

 

In 2021 zijn vijf huisvestingsprojecten verder opgepakt en uitgewerkt. 

1. Ravensteijnweg, Middelburg: de locatie wordt gehuurd tot 31 augustus 2022. Om de verbouwing op 

het ZEP mogelijk te maken zijn de onderwijsactiviteiten van het ZEP tijdelijk naar de Ravensteijnweg 

verhuisd. Het onderwijs wordt na afloop van de verbouwing in zijn geheel terugverhuisd naar het ZEP. 

Hiermee komt dan ook een einde aan de onderwijsactiviteiten aan de Ravensteijnweg. 

2. Podium, Middelburg: De verbouwing is eind 2021 van start gegaan. Hiervoor zijn de meeste 

onderwijsactiviteiten naar de Ravensteijnweg verhuisd. Een klein aantal activiteiten is verhuisd naar het 

Stationspark in Goes. 

3. Omnium, Goes: In 2021 heeft de laatste aanpassing plaatsgevonden met de bouw van de 

hindernisbaan op het buitenterrein. 

4. Edisonweg, Vlissingen: De voorbereidingen van FASE II van de verbouwing hebben in 2021 

plaatsgevonden. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en geleid tot een aangepast plan. Dit plan 

wordt in 2022 gerealiseerd. 

5. Stationspark Goes: In 2021 is gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstplan voor de 

huisvesting van het groene onderwijs van Scalda. Dit plan is bijna gereed en moet begin 2022 leiden 

tot een principe besluit. Aan de hand van dit besluit vindt verdere uitwerking van het plan plaats. 
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12.5 Strategisch meerjarenformatiebeleid 

Naar aanleiding van het vastgestelde formatiebeleid is een eerste versie van de 

meerjarenformatieplanning opgeleverd in 2020, die in 2021 verder ontwikkeld is. Met behulp van de 

meerjarenformatieplanning kan worden geanticipeerd op de benodigde capaciteit, zowel kwalitatief als 

kwantitatief en kan gerichte in-, uit- en doorstroom worden beïnvloed aan de hand van de strategische 

doelen van de instelling, onderwijsclusters en diensten. Het meerjarenformatieplan ondersteunt het 

meer wendbaar en weerbaar maken van de instelling in een (snel) veranderende omgeving én in het 

verkrijgen van helderheid over de benodigde activiteiten in het kader van HRM. Hierbij kan onder 

andere gedacht worden aan gewenste aanpassingen van functies, vereiste competenties, 

professionaliseringsactiviteiten en het uitwerken van een gerichte arbeidsmarktstrategie. 

 

Kijkend naar de ontwikkelingen van onze (interne) arbeidsmarkt zien we de komende jaren door de 

demografische krimp en ontgroening van Zeeland een verdere terugloop van het aantal studenten. 

Tegelijkertijd bereikt de komende jaren een grote groep medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd. 

In het afgelopen jaar is gewerkt aan een herijking en doorontwikkeling van de 

meerjarenformatieplanning. Daaraan gekoppeld wordt bepaald welke maatregelen genomen kunnen 

worden (kwantitatief en kwalitatief) om te ontwikkelen naar de gewenste formatie van de toekomst.  

 

Werkgeversmerk Scalda 

Om Scalda als werkgeversmerk te profileren, zowel naar binnen als naar buiten, is gekozen voor een 

aantal praktische bouwstenen (denk aan teksten, nieuwsbrieven, beeld, verhalen en een korte 

employer branding movie). Hiermee profileert Scalda zich krachtig en onderscheidend als werkgever. 

Het werkgeversmerk is via diverse (sociale) media gelanceerd en gepubliceerd. Daarnaast profileert 

Scalda zich ook via de website “Lesgeven in Zeeland”, die tot stand is gekomen vanuit een project als 

onderdeel van de “Regionale Aanpak Personeelstekort”.  

 
 

12.6 Strategisch meerjarenfinancieelbeleid 

 

 

Uitgangspunt van het financieel beleid van Scalda is een sluitende begroting. Daarnaast hanteert 

Scalda als uitgangspunt dat een rentabiliteit van 1% vereist is om de instelling ook op termijn financieel 

gezond te kunnen houden. Scalda gaat uit van het principe dat structurele lasten gedekt worden met 

structurele baten en incidentele baten worden ingezet voor de dekking van incidentele lasten zoals 

projecten. In de begroting 2021 is rekening gehouden met de rentabiliteit van 1%, zijnde € 694.997. 

Voor de begroting 2022 en volgende jaren blijft deze gehandhaafd op 1% en is ook terug te vinden in 

het meerjarenperspectief 2022-2026. 

 

De meerjarenbegroting is uitgewerkt op basis van de begroting 2022 en verschillende uitgangspunten 

zijn gedefinieerd zoals het effect van de diverse bouwtrajecten. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
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wordt pas vanaf 2023 rekening gehouden met het gevolg van een verwachte daling van het aantal 

studenten. Een structureel sluitende meerjarenraming kan alleen worden gerealiseerd doordat de 

diverse organisatieonderdelen taakstellingen realiseren die noodzakelijk zijn om dan de gevolgen van 

de terugloop in studentenaantallen op te vangen. 

 

Jaarlijks stelt Scalda € 1,2 miljoen ter beschikking, binnen de reguliere begroting, voor projecten die 

vernieuwingen in het onderwijs mogelijk maken. Vanuit het resultaat 2021 wordt € 4,8 miljoen bestemd 

om een aantal grote trajecten mogelijk te maken en uit te kunnen voeren voor de komende jaren. Bijna 

de helft betreft de bestemming voor het NPO, zijnde € 2 miljoen. Daarnaast wordt een bedrag van € 

850.000 bestemd voor het plan MIT 2030, eenzelfde bedrag voor een grote Corporate Campagne om 

de naam van Scalda op de kaart te zetten, € 400.000 voor het practoraat Water, vooruitlopend op de 

realisatie van het Delta Climate Center en € 30.000 voor het Studentenfonds, bestemd om studenten 

bij te staan die buiten alle regelingen (dreigen te) vallen. 

 

 
 

 

Voor 2020 en 2021 is een vijftal huisvestingstrajecten vastgesteld. Een deel daarvan is in 2020 geheel 

of nagenoeg geheel afgerond. In 2021 zijn in het Omnium te Goes de laatste aanpassingen van dat 

pand en de aanleg van de stormbaan uitgevoerd. In 2022 volgt de tweede fase van het Technum, de 

laboratoriumactiviteiten, waarvan de voorbereidende activiteiten in 2021 zijn afgerond.  

In 2021 was ook de sluiting van de locatie Ravensteijnweg te Middelburg gepland en de complete 

renovatie van de locatie Podium in Middelburg. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot diverse 

aanpassingen van de ontwerpen en de bijbehorende planning. Einde 2021 is met de renovatie gestart. 

Op dit moment wordt de realisatie in de zomer van 2022 verwacht. Het schooljaar 2022-2023 zal van 

start gaan in het gerenoveerde pand. De sluiting van de Ravensteijnweg zal dan ook pas medio 2022 

plaatsvinden omdat daar nu een deel van de tijdelijke huisvesting van de onderwijsactiviteiten vanuit 

het Podium voor het schooljaar 2021-2022 plaatsvindt.  

Met al deze activiteiten is een investering gemoeid van ruim € 15 miljoen (raming). Dit zal leiden tot het 

aantrekken van externe financiering in 2022. Er wordt uitgegaan van een aan te trekken lening van € 

12 miljoen. Een deel kan worden gefinancierd uit eigen liquide middelen. 
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Door deze huisvestingstrajecten en de diverse grote projecten vanuit de bestemmingsreserves 2019 

en 2020, alsmede de hierboven geduide trajecten ten laste van het resultaat 2021, komen de ratio’s 

onder druk te staan. Door het aantrekken van de extra financiering blijft de ratio liquiditeit op het 

gewenste niveau en/of boven de minimaal gewenste waarde. Echter, de Debt Service Cover Ratio, een 

ratio gehanteerd door één van onze geldverstrekkers, dreigde onder de kritische waarde van 1,2 te 

komen. Hierover zijn in 2021 diverse gesprekken gevoerd met de geldverstrekker hoe hiermee om te 

gaan en is de mogelijkheid besproken om te komen tot het verzoek van Scalda aan desbetreffende 

geldverstrekker om een waiver te verstrekken. Gezien het resultaat van 2021 is dit niet aan de orde. 
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Al met al leiden deze huisvestingstrajecten tot een beter op het onderwijs afgestemde huisvesting. 

Bovendien wordt een huurlocatie afgestoten en neemt de bezetting van de gebouwen in eigendom toe, 

waardoor Scalda betere onderwijsfaciliteiten kan bieden aan de studenten en betere 

werkomstandigheden voor de medewerkers. Ook in relatie tot de toekomstige daling van de 

studentenaantallen en de hybridisering van het onderwijs. Daarmee zal Scalda nog beter in staat zijn 

om in te spelen op ontwikkelingen. COVID-19 heeft ook effect op het gebruik van de locaties en de 

inrichting van het onderwijs, zoals blended learning en blended working. De wisselende bezetting 

vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is in 2021 nadrukkelijk aan de orde geweest. Maar ook 

het thuiswerken van vele medewerkers is niet eenmalig en zal in de toekomst onderdeel uitmaken van 

de inrichting van het werken en leren. Het is nu niet te duiden wat daarvan het effect zal zijn, maar een 

verminderd intensief gebruik ligt voor de hand. 

 

De investeringen zullen de komende jaren vooral in het teken staan van de genoemde 

huisvestingstrajecten en diverse trajecten op het gebied van ICT. Zo heeft Huisvesting de 

meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Deze zal medebepalend zijn voor de investeringen in 

de komende jaren. In 2022 zal Informatievoorziening de meerjareninvesteringsbegroting ICT opstellen. 

Scalda blijft voor de komende jaren als norm voor de onderhouds-, vervangings- en 

uitbreidingsinvesteringen een volume van € 2,5 miljoen hanteren. Dat is exclusief de genoemde en nu 

lopende huisvestingstrajecten. Inzake COVID-19 heeft het kabinet vele subsidieregelingen 

uitgevaardigd en is er veel geld vrij gekomen voor het onderwijs. Andere vormen van leren en werken 

zullen ook hun beslag krijgen in de investeringen in de komende jaren. Vooralsnog gaat Scalda ervan 

uit, dat dit past binnen de reguliere investeringen dan wel dat er extra middelen voor worden verkregen 

vanuit de genoemde regelingen. 
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Balans voor resultaatbestemming 

 
 
Activa (stand 31/12) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vaste activa

Materieel 67.022.000 75.582.000 72.523.000 69.464.000 66.405.000 63.346.000

Financieel 426.000 483.000 483.000 483.000 483.000 483.000

Totaal vaste activa 67.448.000 76.065.000 73.006.000 69.947.000 66.888.000 63.829.000

Vorderingen 1.943.000 2.671.000 2.671.000 2.671.000 2.671.000 2.671.000

Liquide Middelen 16.072.000 13.009.000 11.677.000 11.383.000 11.404.000 11.563.000

Vlottende activa 18.015.000 15.680.000 14.348.000 14.054.000 14.075.000 14.234.000

Totaal activa 85.463.000 91.745.000 87.354.000 84.001.000 80.963.000 78.063.000  
 
 
Passiva (stand 31/12) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Eigen vermogen

Algemene reserve 40.036.000 40.696.000 40.919.000 41.937.000 43.277.000 44.512.000

Bestemmingsreserves 

publiek 11.037.000 
   8.105.000    6.605.000    5.355.000    4.105.000    3.105.000 

Bestemmingsreserve privaat 204.000      133.000      133.000      133.000      133.000      133.000 

Totaal eigen vermogen 51.277.000 48.934.000 47.657.000 47.425.000 47.515.000 47.750.000

Voorzieningen 3.310.000 3.202.000 3.202.000 3.202.000 3.202.000 3.202.000

Langlopende schulden 13.362.000 24.156.000 21.067.000 17.971.000 14.868.000 11.758.000

Kortlopende schulden 17.514.000 15.453.000 15.428.000 15.403.000 15.378.000 15.353.000

Totaal passiva 85.463.000 91.745.000 87.354.000 84.001.000 80.963.000 78.063.000  
 

De materiële vaste activa nemen in 2021 en 2022 toe als gevolg van de vijf huisvestingstrajecten, 

waarbij het zwaartepunt ligt in 2022, als het project ZEP wordt afgerond. Doordat een deel van de 

investeringen door Scalda zelf gefinancierd zal worden, nemen de vlottende activa af. Na 2022 dalen 

de materiële vaste activa als gevolg van reguliere afschrijvingen. 

 

Het vermogen neemt toe. De algemene reserve neemt toe, omdat Scalda de rentabiliteitseis van 1% 

hanteert en daar ook op stuurt. Het jaar 2021 is daar geen uitzondering op. De bestemmingsreserve 

kent een forse stijging in 2021 ten gevolge van de bestemming van het resultaat voor een aantal grote 

projecten.   Deze verlopen grotendeels in 2022 – 2025, waarna de bestemmingsreserve minder snel 

zal afnemen. De langlopende schulden nemen toe in 2022 als gevolg van het aantrekken van 

financiering voor de vijf bouwtrajecten. Vanaf 2023 nemen deze weer af als gevolg van de reguliere 

aflossingen. 
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Staat/raming van baten en lasten 

 

Baten
2021

(Begroting)
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rijksbijdrage 82.884.000 88.578.000 86.908.000 83.208.000 82.608.000 82.008.000 81.408.000

Overige 

overheidsbijdragen en 

subsidies

1.451.000 1.831.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

College-, cursus-, les-, 

en examengelden
1.691.000 1.787.000 2.813.000 2.813.000 2.813.000 2.813.000 2.813.000

Baten werk in opdracht 

van derden
678.000 865.000 1.147.000 1.147.000 1.147.000 1.147.000 1.147.000

Overige baten 3.355.000 3.224.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000

Totaal baten 90.059.000 96.285.000 94.221.000 90.521.000 89.921.000 89.321.000 88.721.000  
 

Lasten
2021

(Begroting)
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Personeelslasten 63.533.000 69.132.000 68.680.000 66.140.000 65.780.000 65.425.000 65.065.000

Afschrijvingen 5.742.000 4.756.000 5.025.000 5.559.000 5.559.000 5.559.000 5.559.000

Huisvestingslasten 6.482.000 6.866.000 7.352.000 6.422.000 6.422.000 6.422.000 6.422.000

Overige lasten 13.049.000 10.791.000 11.964.000 11.250.000 11.070.000 10.890.000 10.710.000

Totaal lasten 88.806.000 91.545.000 93.021.000 89.371.000 88.831.000 88.296.000 87.756.000

Saldo baten en lasten 1.253.000 4.740.000 1.200.000 1.150.000 1.090.000 1.025.000 965.000

Financiële baten en 

lasten
-583.000 -603.000 -544.000 -421.000 -367.000 -310.000 -254.000

 

Resultaat 

deelnemingen
25.000 3.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Nettoresultaat 695.000 4.140.000 681.000 754.000 748.000 740.000 736.000  

 

De hierboven opgenomen meerjarenbegroting gaat uit van de huidige wet- en regelgeving, waarbij het 

risico bestaat dat de realisatie daarvan zal afwijken, mede omdat de praktijk weerbarstig is. De 

gevolgen van COVID-19 en het NPO in de exploitatie 2021 hebben een positief effect gehad op het 

resultaat. Wij verwachten voor 2022 en volgende jaren geen resultaatseffect van COVID-19, mogelijk 

nog wel van het NPO in 2022. Daarmee is in het bovenstaande overzicht echter geen rekening 

gehouden. Verder is er niet gewerkt met scenario’s, noch hebben wij aan de accountant opdracht 

gegeven om de opgenomen meerjarenbegroting te beoordelen en/of te controleren.  

 

De baten, en dan met name de rijksbijdrage als we afzien van indexering, nemen af als gevolg van de 

verwachte daling van het aantal studenten en het wegvallen van de NPO-middelen vanaf 1 augustus 

2023. Scalda rekent met een krimp van 1% tot 3% na 2022. Wij verwachten dat COVID-19 geen effect 

zal hebben op de instroom van reguliere onderwijstrajecten. Wat het effect vanuit de 

subsidieregelingen en LLO zal zijn, is vooralsnog als neutraal opgenomen. De overige baten zullen 

naar verwachting stabiel blijven. Gezien de rentabiliteitseis van 1% moeten de lasten daarmee gelijke 

pas houden. Minder studenten betekent dat Scalda ook de formatie neerwaarts moet bijstellen en 

rekening houdt met een daling van de personele lasten. Vooralsnog is de afname in de formatie 

beperkt en wordt de hiermee samenhangende daling in personele lasten ruimschoots tenietgedaan 
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door de indexering van de personele lasten. Wel dalen de extra incidentele personele lasten vanaf 

medio 2023 als gevolg van het wegvallen van de incidentele NPO-middelen, waardoor ook de tijdelijke 

inzet van extra krachten zal worden beëindigd. De afschrijvingslasten stijgen ten gevolge van de 

investeringen in de huisvestingstrajecten, maar dalen als gevolg van afnemende overige investeringen. 

Het effect wordt vooralsnog neutraal opgenomen. De overige lasten zullen naar verwachting redelijk 

stabiel blijven. 

 

Het weergegeven nettoresultaat is exclusief de benutting van de bestemmingsreserves.  

In 2021 zijn bijzonder veel projecten en activiteiten uitgevoerd ten laste van bestemmingsreserves. Dit 

bedraagt ca. € 1,5 miljoen, met name salariskosten voor variabel personeel. In 2022 en volgende jaren 

zullen de toevoegingen en onttrekkingen van de diverse reserves ongeveer gelijk zijn. Uitzonderingen 

zijn de in 2019, 2020 en 2021 gevormde bestemmingsreserves voor onder andere het Masterplan 

DVG, onderwijsvernieuwingstrajecten, COVID-19 en NPO gerelateerde trajecten, alsmede 

communicatie die een doorlooptijd van twee tot vier jaar kennen en medio 2025 afgerond zullen zijn. 

Voor het niet gebruikte NPO-deel is per ultimo 2021 een bestemmingsreserve NPO gevormd ad  

€ 2.002.592. Van de bestemmingsreserves wordt hiervoor jaarlijks ca. € 1,5 miljoen ingezet, later 

afnemend tot € 1,25 miljoen.  

Als we aan het weergegeven nettoresultaat, de verwachte benutting van de bestemmingsreserve 

toevoegen, dan is het nettoresultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 2022 2023 2024 2025 2026

Resultaat exclusief 

bestemmingsreserve
681.000 754.000 748.000 740.000 736.000

Benutting 

bestemmingsreserves -1.500.000  -1.500.000  -1.250.000  -1.250.000  -1.000.000  

Nettoresultaat -819.000 -746.000 -502.000 -510.000 -264.000  

 

Signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen 

Scalda heeft de signaleringswaarde mogelijk publiek eigen vermogen berekend. De conclusie uit deze 

berekening is dat Scalda niet boven de gestelde signaleringswaarde uitkomt van € 74.600.000.  
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12.7  Risicomanagement 

Conform de vereisten in de wet- en regelgeving wordt deze paragraaf in de volgende drie elementen 

opgedeeld. 

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

- Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

- Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

12.7.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem 

Voor de beschrijving van alle maatregelen en controles in het kader van het interne risicobeheersings- 

en controlesysteem, wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

 

12.7.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In deze paragraaf komen de belangrijkste risico’s voor Scalda kort aan de orde. De risico’s zijn niet 

allemaal gelijk in omvang en (financiële) impact. Er is voor gekozen de risico’s in willekeurige volgorde 

op te nemen en bij de benoeming ervan ook iets te zeggen over de kans en de omvang van het risico 

voor nu. Op langere termijn kunnen deze kans en omvang van het risico wijzigen. 

 

Pandemie 

Bij het opstellen van het GJD kunnen we niet om het coronavirus heen. De gevolgen zijn voor ons 

primair proces ingrijpend: Studenten dan weer wel, dan weer niet op school, digitaal en op afstand 

leren, zoeken naar manieren om toch de examens vorm en inhoud te geven. Ook de ondersteunende 

medewerkers moeten grotendeels thuis een manier zoeken om hun werkzaamheden voort te zetten. 

Doordat niet altijd de reguliere processen kunnen worden gevolgd, is er een mogelijk risico op 

onrechtmatige bestedingen. De financiële risico’s zijn op korte termijn naar verwachting gering, mede 

gezien de diverse COVID-19 gerelateerde subsidies, de in-en doorstroom en COVID-19-enveloppe als 

extra bekostiging en het NPO. De bekostiging gaat door. Maar de effecten op de instroom van 

studenten in de komende leerjaren zijn nu nog moeilijk in te schatten. De afdeling 

Marketing&Communicatie heeft digitale acties opgezet om studenten te werven. In financiële zin 

compenseert OCW vele extra lasten via de genoemde subsidies en extra bekostiging. De risico’s van 

de pandemie zitten vooral in de verstoring van het leren en werken van de studenten en docenten, 

maar daar wordt door overheid, MBO Raad en Scalda vol op ingezet om die in te perken. Wij zien dit 

op korte termijn niet als een financieel risico. 
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Het ministerie van OCW 

De rijksoverheid lijkt in de loop der jaren aan betrouwbaarheid te winnen. Er zijn recent geen ingrepen 

gedaan in het lumpsumdeel van het macrobudget. De opgenomen rijksvergoedingen, die voorheen 

vaak niet of te laat werden ontvangen, zijn nu tijdig via de beschikking van OCW ontvangen. 

 

Een groot deel van de inkomsten van Scalda is gerelateerd aan het relatieve aandeel van Scalda in de 

bekostiging van het mbo. In de afgelopen twee jaar is het marktaandeel van Scalda licht gestegen. Dat 

ligt dus niet vast en er blijft altijd onzekerheid bestaan over het aandeel van Scalda in het 

macrobudget. Dit soort ontwikkelingen blijft lastig in te schatten omdat Scalda afhankelijk is van de 

ontwikkelingen in de rest van het land. Daarom ook is dit risico niet financieel te duiden. 

 

Kwaliteitsgelden 

De kwaliteitsgelden zijn een onderdeel uit gaan maken van de bekostiging, maar wel met een separaat 

verantwoordingstraject. Het gaat voor Scalda om een bedrag van ruim € 8 miljoen per jaar. De 

ingediende kwaliteitsplannen zijn goedgekeurd en de gelden zijn toegekend. Het risico bestaat dat er 

niet of onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan de plannen en de tussentijdse verantwoording wordt 

afgekeurd. Dat betekent dat Scalda dan een deel van de verdere subsidiëring, te weten 50%, niet meer 

ontvangt. Dit kan worden voorkomen door enerzijds kwalitatief goed uitvoering te geven aan de 

plannen en anderzijds daar intern sterk op te sturen en controleren. In geld is dit een fors risico. Het 

gaat dan om 50% of het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsgelden, ongeveer € 4 miljoen in 

2021. De kans dat dit zich voordoet is vooralsnog beperkt, gezien de positieve beoordeling van de 

tussentijdse verantwoording van de resultaten over 2019 en 2020 van de kwaliteitsagenda. 

 

Deelnemingen 

De ontwikkeling van de waarde van de deelnemingen van Scalda is altijd onzeker. In voorgaande jaren 

is goed gekeken naar nut en noodzaak van diverse deelnemingen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid 

tot het stopzetten van activiteiten en de sanering van enkele bv’s. Dat heeft ervoor gezorgd dat de weg 

omhoog is gevonden. Het resultaat over 2021 is licht positief, te weten € 2.837, waardoor de eigen 

vermogenspositie van de holding, waarin de deelnemingen zijn ondergebracht, ook iets is toegenomen, 

te weten € 409.905. Het risico op deze deelnemingen is gereduceerd ten opzichte van voorgaande 

jaren, maar blijft altijd aanwezig. Het risico op de deelneming in DRTC blijft bestaan en is afgenomen in 

2021, doordat het aandeel van Scalda is gereduceerd tot 17,4%. Het blijft een feit dat Scalda een 

minderheidsaandeel heeft en de beïnvloeding daarmee beperkt is. Middels vertegenwoordiging in de 

raad van commissarissen proberen wij dit risico zoveel als mogelijk te beheersen. 
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Arbeidsvoorwaarden 

In 2021 is een nieuwe cao mbo afgesloten, met een looptijd tot medio 2022. Dat betekent dat de 

financiële effecten bekend zijn voor 2021 en een deel van 2022. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat 

de bijbehorende kostenstijging volledig wordt gecompenseerd door een stijging van de rijksbijdragen. 

 

Ziekteverzuim 

Enigszins gerelateerd aan het vorige onderwerp is het ziekteverzuim. Er wordt vaak een verband 

gelegd tussen de arbeidsvoorwaarden (werkdruk) en het verzuim. Het afgelopen jaar is het 

ziekteverzuim echter lager, net als in 2020, dan de jaren daarvoor en dan vooraf is ingecalculeerd. Dat 

is een direct gevolg van COVID-19 en geldt overigens enkel en alleen voor het kortdurende verzuim. 

Dit betekent dus enigszins lagere kosten dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Een 

stijging van het ziekteverzuim in de komende jaren kan weer een verhoging van de kosten van 

ziektevervanging met zich meebrengen. Dat zien we ook al in de tweede helft van 2021 gebeuren. 

Scalda heeft oog voor de problematiek van de werkdruk en is Scaldabreed plannen aan het uitwerken 

om te komen van ‘werkdruk naar werkplezier’ en uit de gevormde bestemmingsreserve in 2019 kunnen 

nog steeds extra middelen worden ingezet in dit kader. 

 

Educatie 

De verplichte winkelnering van de gemeenten wordt al enkele jaren gestaag afgebouwd. De 

gemeenten mogen ook andere marktpartijen inschakelen. Scalda lijkt het vertrouwen van de 

gemeenten te hebben en concurrerend te kunnen aanbieden. De omzet is stabiel en het risico lijkt 

daarom niet echt groot van omvang. In 2022 gaan de wet- en regelgeving wederom veranderen en dit 

zal weer veel vragen van Scalda om continuïteit hierin te garanderen. Dit naast de onvoorziene 

effecten van COVID-19 en de oorlog in Oekraïne op de instroom van migranten en het aantal 

inburgeraars. 

 

Hybridisering 

Scalda ontwikkelt nieuwe leerlijnen, waaronder hybridisering. Daarvoor is commitment nodig en 

verregaande, langdurige samenwerking met partners in overheid, non-profitsector en het bedrijfsleven. 

De bestendigheid van die samenwerking is niet vanzelfsprekend en vormt dus een risico. Dat risico is 

nu groter geworden vanwege COVID-19 en de daarmee samenhangende effecten op het bedrijfsleven. 

Daartegenover staat, dat in de tweede helft van 2021 de economie groeit en groeit, hetgeen het beroep 

op (de studenten in) het mbo doet toenemen. Ook de bijdrage van de overheid in het kader van het 

NPO geeft extra mogelijkheden om dit risico te minimaliseren. Het precieze effect van dit alles is nu 

nog niet goed in te schatten, maar een risico is dit zeker. 
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Medewerkers 

Al enige jaren is de vraag naar medewerkers groter dan het aanbod. Dat doet zich ook voor in Zeeland. 

Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde medewerkers is een punt van zorg en 

aandacht. Dit geldt zowel voor docenten als voor collega's in de diensten. De komende jaren 

manifesteert zich dit nog nadrukkelijker omdat er een forse uitstroom plaatsvindt in verband met de 

pensionering van docenten. Ook de omslag naar meer hybride onderwijs en, als gevolg van COVID-19, 

blended working en blended learning vragen andere kwaliteiten van docenten en wellicht ook andere 

medewerkers. Onder andere via zijinstroom wordt getracht toch voldoende aanwas van docenten te 

bewerkstelligen. 

 

Krimp en conjunctuur 

Het aandeel van jongeren in de bevolking van Zeeland krimpt. Zeeland ontgroent. Dat betekent een 

verminderde instroom van studenten, met name studenten in de bol-opleidingen (doorstroom vanuit het 

vo). De instroom van bbl-studenten laat daarentegen al enkele jaren een groei zien. Tot het schooljaar 

2020-2021 werd de daling van het aantal bol-studenten in grote mate gecompenseerd door de goede 

economische ontwikkelingen, waardoor de instroom van bbl-studenten fors toenam. Het dubbele risico 

voor Scalda is aanwezig als de economische ontwikkeling stagneert, maar dat lijkt nu vooralsnog niet 

aan de orde te zijn. Dan zullen de studentenaantallen dalen door zowel verminderde instroom in de bbl 

als in de bol vanwege de krimp.  

 

Verduurzamingsmaatregelen 

De overheid gaat via wet- en regelgeving verduurzamingsmaatregelen opleggen. Dat is op zich prima 

en Scalda zal daar zeker aan mee doen. Scalda heeft al jaren een beleid rondom bouw en verbouw, 

waarbij duurzaamheid voorop staat. Zo is er al geïnvesteerd in zonnepanelen, gebruik van duurzame 

materialen en hergebruik van materialen. Het risico bestaat dat op basis van de nieuwe wetgeving 

diverse maatregelen worden opgelegd die kostenverhogend werken zonder dat daar een extra 

toename van bekostiging tegenover staat.  

Als dit zich voordoet, kan Scalda niet anders dan de uit te voeren maatregelen tot het 

hoogstnoodzakelijke te beperken en op andere uitgaven te bezuinigen, gezien de al genomen 

maatregelen in het verleden. 

Het financiële risico is lastig in te schatten. Extra energieheffingen hebben al geleid tot een toename. 

 

Cyberrisico’s 

Daarnaast zien wij risico’s op het gebied van IT (o.a. cybersecurity) en meer in z’n algemeenheid de 

wijze waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd en functioneert. 

De volgende preventieve en detectieve maatregelen zijn onder andere getroffen om het risico te 

beheersen: 
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• Additionele investeringen om te komen tot een tempoversnelling van het meerjarig ICT 

programmaplan, dat erin voorziet dat in 2023 de voorzieningen, de vaardigheden van 

medewerkers en de ICT-dienstverlening het proces op de scholen toereikend ondersteunen.  

• Om sneller en beter te kunnen anticiperen of reageren op dreigende en mogelijke IT risico's is 
Scalda een Calamiteitenplan aan het opstellen. Dit is ook noodzakelijk vanuit de wetgeving inzake 
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) 

 

12.7.3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan wordt verwezen naar hoofdstuk 14. 
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13.   
Verklaring Bevoegd 
Gezag (naleving 
branchecode) 
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13. Verklaring bevoegd gezag (naleving 
branchecode) 

 
Code goed bestuur mbo 

We hebben bij de besturing van de instelling de Branchecode goed bestuur in het mbo in acht 

genomen. De vernieuwde code Goed bestuur mbo is meerdere malen onderwerp van gesprek geweest 

tussen het college van bestuur en de raad van toezicht. We hebben de strekking van de code vertaald 

naar de context van Scalda en opgenomen in het toezichtkader van de raad van toezicht. Wij hebben 

verklaard deze code op deze manier te omarmen en toe te passen. 

 

Op diverse plaatsen in dit GJD komt naar voren dat wij in de manier waarop wij de Scalda-waarden in 

de praktijk brengen ook de waarden uit de branchecode actief nastreven. Zonder uitputtend te willen 

zijn, blijkt dat bijvoorbeeld uit het feit dat wij een ruim opleidingsaanbod in stand houden, ondanks dat 

niet alle opleidingen kostendekkend zijn. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een gevarieerd 

aanbod waarin thuisnabij echt iets te kiezen valt. Wij zoeken vaak de samenwerking met anderen, 

intern en extern, binnen en buiten het onderwijs. Integriteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Dit 

blijkt uit het feit dat in de teams aan dit onderwerp structureel aandacht wordt besteed. Verder hebben 

wij de geactualiseerde integriteitscode besproken in het BMT, met de RvT en de OR. Door onder 

andere de medezeggenschap op tijd te betrekken bij besluitvorming en de RvT actief te informeren 

over ontwikkelingen in en om de school en ons op meerdere wijzen intern zowel als publiek te 

verantwoorden, geven wij vorm aan openheid. Dat wij lef hebben, blijkt bijvoorbeeld uit de hybridisering 

van ons onderwijs en uit het feit dat wij op talloze manieren onze verantwoordelijkheid pakken in de 

verbetering van de Zeeuwse samenleving, door het ontplooien van samenwerkingsinitiatieven en 

participatie in diverse maatschappelijke gremia.  

 

Wij vormen een collegiaal bestuur. Daarom zijn in het bestuursreglement de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor ons gezamenlijk vastgesteld en niet voor ieder van ons 

afzonderlijk. 

 
Zelfevaluatie 

Bij onze jaarlijkse zelfevaluatie hebben we teruggeblikt op 2021. We hebben onder andere aandacht 

geschonken aan de relatie met de interne stakeholders en de inrichting van de instelling, waaronder de 

samenstelling van het BMT en de aanstaande wisselingen daarin. Bij de komende vacature in het CvB 

en de kansen, bedreigingen en aandachtspunten die deze met zich meebrengt, hebben we wat langer 

stilgestaan. Van deze evaluatie is zoals te doen gebruikelijk een verslag gemaakt.   

 

 

Terneuzen, 29 juni 2022 

College van bestuur 
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Origineel getekend door:  

De heer H.J. van Arenthals  

De heer M.C.F Nelen 
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13.1 Overzicht nevenfuncties college van bestuur – 2021 

Hendrik-Jan van Arenthals 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie voorzitter CvB 

- Algemeen directeur Holding Scalda Privaat B.V. (onbezoldigd)   

- Lid bestuur Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) (onbezoldigd)   

- Voorzitter dagelijks bestuur stichting Scholierenvervoer Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid dagelijks bestuur Economic Board Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid Stuurgroep Deltaplan Zorg & Welzijn Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid BAC (BenoemingsAdviesCommissie) MBO Raad (onbezoldigd) 

- Lid Zeeuwse Werkkamer (onbezoldigd) 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Betachallenge (onbezoldigd) 

Nevenfuncties privé 

- Voorzitter raad van toezicht Stichting Archipelscholen (bezoldigd) 

- Voorzitter bestuur van de Stichting Topsport Onderwijs Zeeland 

 

Marijn Nelen 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie lid CvB 

- Lid Raad van Toezicht Viazorg (onbezoldigd) 

- Algemeen directeur Holding Scalda Privaat B.V. (onbezoldigd) 

- Vertegenwoordiger Scalda in aandeelhoudersvergadering De Ruyter Training en Consult (DRTC) 

(onbezoldigd) 

- Lid bestuur en dagelijks bestuur Huis van de Techniek (onbezoldigd) – tot juni 2021 

- Lid sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM) (onbezoldigd) 

- Lid kerngroep BTG-MTLM (onbezoldigd) 

- Lid Raad van Toezicht stichting ZIEN (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Vereniging Dienstencentrum Onderwijs (onbezoldigd) 

-  Lid BOMO (Bestuurlijk Overleg Maritiem Onderwijs) - (onbezoldigd) 

- Voorzitter Bestuur ESTEL (Examenservices Transport en Logistiek) (onbezoldigd) 

- Lid bestuur stichting CTT (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Stichting Simulator Training Nautisch Onderwijs (SSTNO) – (onbezoldigd) 

 

Nevenfuncties privé 

- Voorzitter bestuur CDA afdeling Borsele (onbezoldigd) 

- Voorzitter bestuur Stichting ter behartiging van de belangen van de Scout bij Nacht Doormangroep 

(onbezoldigd) 

- Lid bestuur CDA afdeling Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid Klachten- en Bezwarencommissie Mondia Scholengroep (onbezoldigd) 

- Secretaris Zonne Energie Coöperatie Borsele-Ovezande (Klinkerduijn) U.A. (onbezoldigd) 
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14.  
Verslag raad van 
toezicht 
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14. Verslag raad van toezicht (RvT) 
 

Waardevol doorontwikkelen 

 

Ook in 2021 zijn wij als RvT veelal digitaal bijeengekomen. Gelukkig konden de studiedag, 

themabijeenkomst en strategiedag in aangepaste vorm fysiek doorgaan. Elkaar kunnen zien en 

spreken, maar ook gesprekken kunnen voeren met OR, SR en tijdens de strategiedag met teamleiders, 

hoofden en directeuren was als aanvulling op de digitale bijeenkomsten zeer waardevol. 

Met elkaar praten over wat de coronatijd met ons doet, maar vooral ook over wat we hebben geleerd 

van de afgelopen periode en hoe we met die ervaring de stap naar de toekomst kunnen maken. De 

waarden van Scalda, Toegankelijk, Veelzijdig, Betrokken en Duidelijk zijn daarbij onverminderd van 

kracht. 

 

2021 was wederom een jaar met veel onzekerheden, waarin Scalda steeds de studenten centraal heeft 

gesteld. Er is meegedacht over hoe om te gaan met thuisstudie en aangepaste stages, zaken die in 

deze periode veel aandacht vroegen. Ook is nagedacht over hoe we, gebruikmakend van de door hen 

opgedane ervaringen, samen de stap naar de toekomst kunnen maken. 

 

Terneuzen, 29 juni 2022 

 

Letty Demmers 

Voorzitter raad van toezicht 
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Samenstelling 

Op 31 december 2021 bestond de RvT uit de volgende personen. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2021

Naam Rol in RvT
Onderwijs-

commissie
Auditcommissie

Remuneratie-

commissie

Hein Abbing Lid Voorzitter Lid -

Letty Demmers Voorzitter - - Voorzitter

Rian Duininck Lid - - Lid

Lucienne Hoogwerf Lid Lid - -

Koen Verbogt Lid Lid - -

Twan Vermeulen Vicevoorzitter - Lid -

Jan de Waard Lid - Voorzitter Lid
 

 

Vergaderingen en gespreksthema’s 

De RvT heeft in het bijzijn van het CvB zesmaal regulier vergaderd. Afhankelijk van de aard van de 

coronamaatregelen gebeurde dit digitaal of op een aangepaste locatie.  

 

Een extra digitale vergadering is ingelast om de ontwikkelingen rondom het Delta Climate Center 

(DCC) en het belang daarvan voor de toekomstige ontwikkelingen van Scalda te bespreken. Dit 

onderwerp kwam overigens in iedere RvT-vergadering aan de orde. Enerzijds in verband met de 

financiële middelen, die het instellen van onder andere practoraten mogelijk maken, maar anderzijds 

vooral ook met het oog op de gewenste duurzame verbintenissen met Hogeschool, universiteiten en 

overheid. De RvT steunt het CvB omdat deze ontwikkeling voor de positie van Scalda in het werkveld 

van groot belang is. De geplande themabijeenkomst over onderzoek en het DCC op proefboerderij De 

Rusthoeve kon vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. De hoop is dat deze 

bijeenkomst later alsnog doorgang kan vinden, zodat de RvT kennis kan maken met de practoren, de 

inhoud van de practoraten en de implicaties van het DCC op onder andere de technische en groene 

opleidingen.  

 

Ook in 2021 was de coronacrisis vanzelfsprekend een onderwerp waarbij in iedere vergadering 

ruimschoots werd stil gestaan. Implicaties voor onderwijs, studenten en medewerkers kregen 

onverminderd ruim aandacht. 

 

Het toezichtkader is in lijn gebracht met de branchecode 2020 en geactualiseerd. De waarden in de 

branchecode zijn uitgewerkt, de pdca-cyclus is ingebed en de verschillende onderwerpen zijn op basis 

van een planning voor behandeling gekoppeld aan de verschillende commissies. Ook is gesproken 

over de geactualiseerde integriteitscode. 
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De ontwikkelingen op het gebied van huisvesting stonden in meerdere vergaderingen op de agenda. 

De RvT heeft goedkeuring verleend aan extra investeringen in ZEP en Technum.  

 

Jaarlijks terugkerende items op de RvT-agenda zijn de financiële rapportages, meerjarenraming en 

WNT-indeling (inclusief monitoring). De accountant heeft in een fysieke bijeenkomst in juni zijn verslag 

toegelicht, de belangrijkste bevindingen gedeeld en gereflecteerd op het GJD 2020. Specifieke 

onderdelen zijn toegelicht en vragen uit de RvT beantwoord. Verklaringen omtrent het gedrag, corona, 

NPO-middelen en beleid rondom privaat- en publiek geld kwamen aan de orde. Het GJD 2020 kreeg 

goedkeuring van de RvT, het CvB werd décharge verleend en de accountant gaf een goedkeurende 

verklaring op het gebied van betrouwbaarheid en rechtmatigheid. De begroting 2022 is in december 

2021 door de RvT goedgekeurd. Verder keurde de RvT de declaraties van het CvB en de 

heraanbesteding van het installatieonderhoud goed. 

 

In 2021 is geen stakeholderbijeenkomst gepland. In februari 2022 zal deze alsnog binnen de geldende 

coronamaatregelen plaatsvinden met een brede afvaardiging van stakeholders uit de regio Zeeuws-

Vlaanderen. De verbinding tussen Scalda en de regio zal bij die gelegenheid in al zijn facetten aan de 

orde komen. 

Evaluatie 

De jaarlijkse evaluatie heeft vanwege de coronamaatregelen op een later moment in het jaar 

plaatsgevonden. Daardoor was het mogelijk fysiek bijeen te komen. Nadat de vorige evaluatie onder 

leiding van een externe deskundige had plaatsgehad, is er ditmaal voor gekozen deze in eigen beheer 

te houden. De voorzitter en een lid van de remuneratiecommissie hebben de evaluatie voorbereid. De 

RvT-leden hebben vooraf een evaluatieformulier ingevuld en de voorzitter heeft met ieder lid 

telefonisch contact gehad. De uitkomsten daarvan zijn bij elkaar gebracht en de rode draden in 

bespreking gegeven tijdens de bijeenkomst. Ook aan het CvB is feedback gevraagd en zoals te doen 

gebruikelijk heeft het CvB een deel van de bijeenkomst bijgewoond. In dat gedeelte van de evaluatie is 

onder andere gesproken over het functioneren van de commissies in relatie tot de RvT-agenda en de 

impact van corona op de werkwijze en manier van vergaderen. Daarbij is verkend op welke manier(en) 

gerealiseerd kan worden dat er meer ruimte komt voor klankborden en welke thema’s zich daarvoor 

lenen. De wens is meer aandacht te schenken aan ‘onderwijs’ in de RvT-vergaderingen. Van deze 

bijeenkomst is een verslag gemaakt. De actiepunten uit eerdere evaluaties zijn nagelopen. Er zijn geen 

openstaande actiepunten. 

 

Medezeggenschap 

Zoals te doen gebruikelijk zijn twee overleggen tussen delegaties van RvT en SR gepland. De eerste 

vond vanwege de coronamaatregelen online plaats. De RvT was verheugd dat het de tweede 

bijeenkomst mogelijk was fysiek bijeen te komen. Het CvB sloot daarbij aan. De effecten van de 

coronapandemie op studenten en onderwijs stond tijdens deze overleggen centraal. Ook de 

beschikbaarheid van stageplaatsen en de begeleiding tijdens stage waren onderwerp van gesprek.  
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Dit jaar was er viermaal een overleg van de voorzitters RvT, OR en CvB. De voorzitter van de SR heeft 

drie keer deelgenomen. Tijdens deze overleggen zijn actualiteiten gedeeld, is teruggeblikt en 

vooruitgekeken en werden de gezamenlijke bijeenkomsten voorbereid. De effecten van corona op 

onderwijs, studenten en medewerkers waren een vast agendapunt.  

 

De twee bijeenkomsten voor RvT, OR en CvB vonden dit jaar beide doorgang. De gebruikelijke 

gezamenlijke scholing is later in het jaar gepland, waardoor deze fysiek kon plaatsvinden. De drie 

gremia hebben een inspirerende en interactieve sessie over blended learning bijgewoond. Deze stond 

onder leiding van de interne werkgroep Blended Learning en bood ruimschoots de mogelijkheid om 

kennis te maken met verschillende tools en daarmee gezamenlijk aan de slag te gaan. Het reguliere 

overleg stond in het teken van corona, de strategiedag, huisvesting en de algemene gang van zaken. 

Ook deze bijeenkomst kon binnen de geldende maatregelen fysiek plaatsvinden.  

 

De profielschets voor leden van het CvB is in 2021 geactualiseerd. CvB, OR en SR hebben over de 

inhoud geadviseerd, waarna de profielschets is vastgesteld.  

 

Scholing 

De jaarlijks terugkerende scholingsmiddag voor RvT en CvB is vanwege corona helaas ook in 2021 

komen te vervallen. Individuele toezichthouders hebben in de RvT-vergaderingen teruggekoppeld over 

professionaliseringsactiviteiten die zij hebben ondernomen.  
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Rooster van aftreden 

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 2023 2024 2025 2026 2027 2028

H.J.S. Abbing

Benoemd per 1/5/17; 

per 1/1/21 herbenoemd 

voor de periode van 4 

jaren.

Aftredend

(Niet herbe-

noembaar)

A.M. Demmers-

van der Geest

Benoemd per 1/1/16; 

per 1/1/20 herbenoemd 

voor de periode van 4 

jaren.

Aftredend

(Niet- 

Herbenoem-

baar)

X

A.M.T. Duininck-Raas

Benoemd per 1/5/17*; 

per 1/1/21 herbenoemd 

voor de periode van 4 

jaren.

Aftredend

(Niet herbe-

noembaar)

L.J.R. Hoogwerf 

Benoemd per 1/1/21 

voor de periode van 4 

jaren.

Aftredend

(Herbe-

noembaar)

K.J. Verbogt

Benoemd per 1/1/2020 

voor de periode van 4 

jaren.

Aftredend

(Herbe-

noembaar)

Aftredend

(Niet 

herbenoem-

baar)

A.P. Vermeulen

Benoemd per 1/1/15; 

per 1/1/2019 

herbenoemd voor 

periode van 4 jaren.

Aftredend

(Niet herbe-

noembaar)

X

J. de Waard

Benoemd per 1/1/18; 

per 1/1/22 herbenoemd 

voor periode van 4 

jaren.

Aftredend

(Niet herbe-

noembaar)

 

*= op voordracht OR 

De datum van aftreden is steeds 1 januari van het betreffende jaar. 

 

Commissies 

Onderwijscommissie 

De Onderwijscommissie richt zich in het toezicht op: 

- de wijze waarop het CvB in zijn onderwijsvisie de borging en optimalisering van onderwijs en 

examenkwaliteit realiseert, de risico’s op die gebieden beheerst en de toegankelijkheid voor met 

name de kwetsbare studenten bevordert; 

- de realisatie van de geplande doelstellingen op het gebied van onderwijs- en examenkwaliteit; 

- de uitkomsten van het toezicht van de Inspectie, “de staat van de instelling” en de resultaten van 

de opvolging en de eventueel hieruit voortvloeiende verbeteracties. 

 

De Onderwijscommissie bestond ook in het verslagjaar uit drie leden van de RvT,zij het dat de 

samenstelling wijzigde. De heer Egas Repáraz trad om statutaire redenen terug uit de RvT en nam dus 
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ook afscheid van de Onderwijscommissie. De vacature in de RvT werd ingevuld door mevrouw 

Hoogwerf die ook zitting nam in de commissie. 

 

In de Onderwijscommissie worden inhoudelijke onderwerpen besproken en voorbereid voor 

besluitvorming in de voltallige RvT. De commissie vergadert in het bijzijn van de voorzitter CvB en een 

beleidsmedewerker van de afdeling Interne controle (ambtelijk secretaris).    

 

De commissie heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd. Eenmaal is men fysiek bij elkaar geweest, de 

andere vier vergaderingen zijn ten gevolge van de coronamaatregelen digitaal gehouden. Dit was 

praktisch en op zich effectief, maar het werd toch als een verarming ervaren, met name wat betreft de 

inhoudelijke informatie-uitwisseling met functionarissen uit de instelling. 

 

Het jaar 2021 kenmerkt zich voor de commissie door een aantal belangrijke aandachtsgebieden, die 

wel te onderscheiden maar niet te scheiden zijn van elkaar: 

Allereerst (en voor het tweede jaar op rij) de coronacrisis. De commissie heeft zich zeer uitgebreid 

laten informeren over de gevolgen die de verschillende maatregelen hebben voor (de kwaliteit van) het 

onderwijs, voor de studenten en het personeel. Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn geweest zijn 

onder andere: 

- wat zijn de consequenties van de coronamaatregelen voor het (bestaande en toekomstige) 

onderwijsconcept;  

- hoe is het peil van de onderwijskwaliteit te handhaven gedurende de periodes dat verschillende 

maatregelen van toepassing zijn?; 

- ‘lessons learned’, welke positieve elementen worden in de huidige crisis ervaren en kunnen 

meegenomen worden naar de ‘post-corona’ periode?; 

- het beschikbaar zijn en blijven van voldoende stagemogelijkheden en bbl-plaatsen c.q. 

leerwerkplekken; 

- de wijze waarop de extra financiële middelen, die beschikbaar komen in het kader van het NPO, 

worden ingezet; 

- uitwerking van het concept LLO, mede in het licht van de verwachte vraag naar om- en bijscholing.       

 

Een tweede aandachtsgebied betrof de realisatie van de verbeterplannen die de instelling had 

opgesteld naar aanleiding van de constateringen van de Inspectie. Op basis van het vierjaarlijks 

inspectieonderzoek had zij in 2020 een algemeen positief oordeel over de geleverde kwaliteit. Echter 

naast enkele kleinere verbeterpunten op verschillende terreinen, beoordeelde zij een aantal aspecten 

van de afdeling mavo van het vavo als onvoldoende. De commissie heeft met het CvB de analyse van 

die situatie en het daarop gebaseerde verbeterplan besproken. De voortgang stond elke vergadering 

op de agenda. Met genoegen heeft de commissie in het najaar vernomen dat de Inspectie toen 

oordeelde dat de situatie voldoende verbeterd was. 
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In 2021 is door de RvT het Integraal Toetsingskader vastgesteld. Dit is een belangrijk document omdat 

met behulp daarvan concreet wordt in welke mate de strategische uitgangspunten en de ambities van 

de instelling gerealiseerd worden. In het kader zijn naast de “meetbare” parameters ook de moeilijker 

te operationaliseren en te meten parameters opgenomen om de juiste balans tussen meten en weten 

te realiseren. 

 

De kwaliteitsagenda, het door de overheid verplicht gestelde document, waarin Scalda haar strategie in 

concrete termen heeft vertaald, is een van de onderliggende documenten voor het toetsingskader. Met 

de behandeling van de voortgang op de verschillende strategische thema’s kwamen ook de belangrijke 

onderwerpen van de kwaliteitsagenda, zoals “arbeidsmarkt van morgen”, “kansengelijkheid” en 

“jongeren in een kwetsbare positie” aan bod. Daarom is in de Onderwijscommissie besloten om in het 

vervolg bij de agendering van de te behandelen thema’s de volgorde van het toetsingskader aan te 

houden. 

 

Verder kenmerkte 2021 zich door een veelvoud aan ontwikkelingen ondanks de coronapandemie. Met 

het CvB en diverse andere bij een specifiek onderwerp betrokken Scalda-medewerkers heeft de 

commissie de dialoog gevoerd over de door Scalda ontwikkelde opleiding tot Kindprofessional, de 

Imagomonitor en de fluctuaties tussen de bol- en bbl-opleiding in het licht van de stagemogelijkheden. 

Daarnaast heeft de commissie aandacht besteed aan de verdere hybridisering van het onderwijs, de 

voortgang van het Groen College, het DCC en de ontwikkelingen rond het aanbod van Scalda op het 

gebied van inburgering. 

Tevens is de commissie geïnformeerd over de voorgenomen samenwerking met instellingen en 

bedrijven zoals het Zorghuis in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van zorg en welzijn of het 

Hospitality-pact op het gebied van horeca. Het is van belang dat deze samenwerkingsverbanden een 

geformaliseerd en langdurig karakter krijgen in het belang van de omvang en kwaliteit van het 

onderwijsaanbod in Zeeland. 

 

Auditcommissie 

De Auditcommissie bestaat uit drie leden van de RvT. In 2021 was de samenstelling ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De taak van de commissie is besluiten voor de RvT voor te bereiden 

door met het CvB van gedachten te wisselen, soms diepgaand, soms als sparringpartner, op het 

gebied van: 

- financieel economische aspecten van de bedrijfsvoering; 

- de financiële informatievoorziening aan diverse stakeholders; 

- de doelmatige besteding van de overheidsgelden door het bestuur; 

- naleving interne en externe regelgeving; 

- risicobeheersing en interne controle; 

- de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie en informatiebeveiliging. 
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De Auditcommissie kwam in vijf reguliere vergaderingen bij elkaar. Vanwege de corona-maatregelen 

vonden de eerste twee vergaderingen plaats via Microsoft Teams. Daarna kon op verantwoorde wijze 

weer op locatie bijeen worden gekomen. In één van deze bijeenkomsten was één van de deelnemers 

voorzichtigheidshalve digitaal aanwezig. De overleggen met de externe accountant vonden op locatie 

plaats. 

 

Structureel zijn naast de RvT-leden een lid van het CvB, de directeur Finance, Inkoop & Projecten en 

een beleidsmedewerker Interne controle aanwezig. De laatste fungeert als ambtelijk secretaris van de 

commissie. De beraadslagingen vonden steeds plaats in een opbouwende, constructieve en open 

sfeer waarbij diepgang en kritisch vermogen voldoende ruimte krijgen. Gezien de omvang en impact 

van de huisvestingsplannen, was dit onderwerp een vast onderdeel van elke agenda. In 2021 hebben 

vertegenwoordigers van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tweemaal 

deelgenomen aan de vergadering, in juni en november.  

 

Overeenkomstig de jaarplanning wordt de Auditcommissie in de financiële planning- en control cyclus 

geïnformeerd op basis van de begroting (kosten, baten, kengetallen, investeringen, liquiditeitssaldo), 

de 4, 8 en 10-maandsrapportages en de jaarrekening(en). Het GJD met daarin opgenomen de 

jaarrekening werd met de externe accountant besproken in de vergadering in juni. Met betrekking tot 

de begroting en de jaarstukken werd een positief advies gegeven aan de RvT. Het beeld van de 

financiële en doelmatigheidsprestaties van de instelling wordt verder aangescherpt door diverse 

benchmarks die voor het mbo voorhanden zijn en het gesprek met de externe accountant. De interne 

controle wordt gemonitord op basis van het auditjaarplan, de managementletter en de monitor 

opvolging auditbevindingen. Op grond van de rapportages en de toelichtingen kon een positief oordeel 

aan de RvT worden gemeld met betrekking tot de doelmatige besteding van de ter beschikking 

gestelde middelen. Structureel ging de aandacht uit naar de extra COVID-19-gelden en het NPO, 

zowel wat betreft omvang, besteding als verantwoording. 

 

Naast bespreking van de hierboven genoemde rapportages zijn onder andere de volgende zaken 

besproken: 

- de hoofdlijnen van de begroting 2022; 

- de meerjarenraming; 

- de kwaliteitsgelden; 

- verantwoording publiek versus privaat; 

- de huisvestingsplannen en investeringsbegrotingen; 

- de aanbesteding van het installatieonderhoud; 

- evaluatie reorganisatie inkoop; 

- een totaal overzicht van het vastgoed; 

- fraudepreventie; 

- informatiebeheer en cybercriminialiteit: risico’s en maatregelen; 

- de opvolging van de managementletter 2020; 
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- de managementletter 2021; 

- een evaluatie van de jaarplanning van de commissie. 

 

Zoals aangegeven, was er in 2021 elke vergadering aandacht voor de investeringsplannen met 

betrekking tot de huisvesting en de wijzigingen in het gebruik van diverse locaties. Zorg was er over de 

kostenstijgingen die in sommige gevallen nopen tot gedeeltelijke herziening van de plannen. Dat 

gevoegd bij een dunne markt wat betreft het aantal aanbieders. Het zorgt voor uitdagende trajecten en 

een voortdurend afwegen van doelmatigheid, gebruikerswensen en beschikbare middelen. Dit gevoegd 

bij de verdere gedachtenvorming over veranderingen in lesgeven nu en in de toekomst, meer op 

afstand, hybride maar ook een leven lang leren, vergt veel van alle betrokkenen in de instelling. 

 

De Auditcommissie heeft vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronapandemie in 2021 

evenals het voorgaande jaar extra aandacht gehad voor een goed evenwicht tussen de financiële 

prestaties, het leveren van zo goed mogelijk onderwijs binnen de toegestane mogelijkheden en de 

bijbehorende risico-afwegingen. Zij heeft geconstateerd dat het CvB hiervoor samen met de gehele 

instelling opnieuw effectieve en succesvolle oplossingen heeft gevonden. 

 

Remuneratiecommissie 

De commissie bestaat uit drie leden van de RvT, waaronder de voorzitter. De voorzitter CvB is als 

adviseur bij de vergaderingen aanwezig en de commissie wordt ondersteund door de 

bestuurssecretaris (advisering en verslaglegging).  

 

De commissie heeft tot taak besluiten van de RvT voor te bereiden en geeft namens de raad invulling 

aan de werkgeversrol ten aanzien van het CvB. De commissie richt zich in dat kader op de beloning 

van het college en de raad, realiseert de gesprekkencyclus met het CvB en is belast met de werving en 

selectie van leden van college en raad.  

 

De commissie kwam in 2021 vijf keer in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast kwam de commissie 

nog twee keer bijeen ter voorbereiding en uitvoering van de beoordelingsgesprekken met het CvB. In 

coronatijd is via Teams vergaderd.  

 

Jan de Waard is op gemotiveerde voordracht van de Remuneratiecommissie met ingang van  

1 januari 2022 voor een periode van vier jaar herbenoemd als lid RvT. 

 

Daarnaast zijn onder andere aan de orde geweest: 

- beoordeling omvang en samenstelling RvT; 

- actualisering rooster van aftreden RvT; 

- vaststellen honorering RvT 2021; 

- afhandeling btw-kwestie toezichthouders; 
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- geheimhoudingsverklaring voor toezichthouders; 

- beoordeling declaraties leden CvB; 

- beoordeling nevenactiviteiten leden CvB; 

- toets WNT-norm 2020; 

- WNT-opstelling 2021; 

- uitkomst MedewerkersOnderzoek; 

- werkdrukplan 2020-2021; 

- scholing voor toezichthouders; 

- ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie; 

- voorbereiding zelfevaluatie RvT; 

- gesprekkencyclus CvB; 

- functieprofiel voorzitter en lid CvB; 

- stappenplan werving lid CvB. 
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14.1 Hoofd- en nevenbetrekkingen leden RvT 2021 

 

Hein Abbing (1952) 

Hoofdbetrekking 

- Eigenaar Abbing Advies en Management (AAM) 

- Voormalig raad van bestuur Juvent 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter vereniging “Contact50” KBO-Udenhout 

- Voorzitter stichting Kempische Heideboeren 

- Secretaris stichting Vitaal UBÉ 

- Lid bestuur stichting Green Deal Udenhout 

 

Letty Demmers-van der Geest (1952) 

Hoofdbetrekking 

- Ombudsfunctionaris Politie (per 1 januari 2020) 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter bestuur World Peace Flame Vlissingen 

- Voorzitter Stichting Blauwe Lijn  

- Rijksbestuurder BHIC (Brabants historisch informatie centrum Den Bosch) Rijksbestuurder BHIC 

(Brabants historisch informatie centrum Den Bosch) 

- Landelijk bemiddelaar NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat 

- Voorzitter Bestuur Zeeuwse Concert Zaal (per 1 juni 2020) 

- Lid Peergroep Netwerk Weerbaar Bestuur, ministerie BZK 

- Voorzitter stichting Vrienden van de Toekomst 

 

Rian Duininck (1964) 

Hoofdbetrekking 

- Eigenaar Duininck HRM Advies 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter RvT Stichting Serviceflats Zeeland, de Horst en de Schakel 

- Voorzitter RvT Stichting Zorgstroom  

- Lid Klachtencommissie SVRZ 

- Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ 

- Bestuurder/directeur Riwi BV 

 

Koen Verbogt (1970) 

Hoofdbetrekking 

- Algemeen directeur DNWG Infra 

- Algemeen directeur Enduris 
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- Directeur Innovatie  Stedin Groep (per 1 september 2021) 

- Directeur NetVerder Stedin Groep (per 1 september 2021) 

Nevenbetrekkingen 

- Bestuurder Regionale Energie Strategie Zeeland 

- Bestuurder Stichting Zeeuwse Publieke Belangen 

- Directeur TUMS BV 

 

 

Twan Vermeulen (1965) 

Hoofdbetrekking 

- Zelfstandig ondernemerscoach en -adviseur 

- Freelance adviseur vrijetijdseconomie bij Impuls Zeeland (per 1 september 2021) 

Nevenbetrekkingen 

- Mede-eigenaar van Camping International, Nieuwvliet 

- Lid bestuur Stichting Zeeland Campings 

- Directeur Opstap Recreatie BV 

 

Jan de Waard (1953) 

Hoofdbetrekking 

- Gepensioneerd directeur lokale Rabobanken 

Nevenbetrekkingen 

- Vicevoorzitter RvT WVO Zorg, tevens voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie 

- Lid RvT Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent 

- Lid jury Vrijwilligersprijs Vlissingen 

- Lid algemeen bestuur en voorzitter (sinds april 2019) Pensioencommissie Vereniging 

Gepensioneerden Rabobank 

 

Lucienne Hoogwerf (1958) 

Hoofdbetrekking 

- Eenhoofdig bestuurder Stichting De Waarden Zevenbergen 

Nevenbetrekkingen 

- Mede-eigenaar hotel-restaurant Winkk in Dongen 

- Directeur Silverfernplus BV 
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15.  
Jaarrekening 
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15. Jaarrekening  
 

15.1  Inhoudsopgave 
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15.2 Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) 

 ACTIVA

   € €      €   € 

 VASTE ACTIVA 

 Materiële vaste activa 6.1 67.021.906  68.247.595  

   

 Financiële vaste activa 6.2 425.804       442.967       

  

Totaal  67.447.710   68.690.562  

 VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 6.3-6.5 1.943.511    1.757.890    

Liquide Middelen 6.6 16.071.870  13.624.934  

Totaal  18.015.381   15.382.824  

TOTAAL ACTIVA 85.463.091  84.073.386  

31-12-2021 31-12-2020

 
 
 

 PASSIVA

   € €      €   € 

EIGEN VERMOGEN 6.7 51.277.109  47.137.473  

 Voorzieningen 6.8 3.310.349     3.201.557     

 Langlopende schulden 6.9 13.362.077  17.242.111  

 Kortlopende schulden 6.10-6.14 17.513.556  16.492.245  

 TOTAAL PASSIVA  85.463.091  84.073.386  

31-12-202031-12-2021
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15.3 Staat van baten en lasten over 2021 

   
Realisatie

2021
   

Begroting

2021
    

Realisatie

2020

€ € €

Baten 

Rijksbijdragen 7.1 88.577.935 82.884.276 82.644.034

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.2 1.830.873 1.451.000 2.399.924

College-, cursus-, les-, en examengelden 7.3 1.786.901 1.691.000 2.140.287

Baten werk in opdracht van derden 7.4 865.475 678.000 734.239

Overige baten 7.5 3.223.723 3.355.000 3.015.113

Som der baten 96.284.907 90.059.276 90.933.597

Lasten

Personele lasten 7.6 69.132.266 63.533.112 65.840.278

Afschrijvingen 7.7 4.756.269 5.742.000 4.624.833

Huisvestingslasten 7.8 6.865.865 6.482.004 6.858.904

Overige lasten 7.9 10.790.820 13.049.163 9.990.745

Som der lasten 91.545.220 88.806.279 87.314.760

Saldo baten en lasten 4.739.687 1.252.997 3.618.837

Financiële baten en lasten

Rentebaten 7.10 4.412 12.000 6.319

Rentelasten 7.11 607.300 595.000 749.235

Saldo financiële baten en lasten 602.888 583.000 742.916

Resultaat 4.136.799 669.997 2.875.921

Resultaat deelnemingen 7.12 2.837 25.000 -19.533

Nettoresultaat 4.139.636 694.997 2.856.388  
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15.4 Kasstroomoverzicht 

    

   € €       €   €  

Operationeel resultaat 4.739.687 3.618.837

Aanpassing voor

Afschrijving op materiële vaste activa 6.1 4.756.269 4.624.833

Mutaties voorzieningen 6.8 108.792 -342.111

4.865.061 4.282.722

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 6.3-6.5 -165.621 933.643

Kortlopende schulden 6.9-6.14 -985.075 647.720

-1.150.696 1.581.363

Rentebaten 7.10 4.412 6.319

Rentelasten 7.11 -607.300 -749.235

-602.888 -742.916

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.851.164 8.740.006

Investeringen in materiële vaste 

activa
6.1 -3.530.579 -7.095.466

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.530.579 -7.095.466

Aflossing langlopende schulden 6.9 -1.876.513 -3.685.415

Mutatie meerkosten hoofdkantoor 6.14 2.864 -114.130

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.873.649 -3.799.545

Netto kasstroom 2.446.936 -2.155.005

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 13.624.934 15.779.939

Mutatie geldmiddelen 2.446.936 -2.155.005

Geldmiddelen per 31 december 16.071.870 13.624.934

20202021
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15.5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

 

Activiteiten 

De activiteiten van Scalda bestaan vooral uit: 

• het aanbieden van middelbaar beroepsonderwijs; 

• het verrichten van educatie en inburgeringsactiviteiten;  

• contractactiviteiten. 

De activiteiten worden op verschillende locaties in de provincie Zeeland verzorgd. Het hoofdkantoor is 

gevestigd aan de Vlietstraat 11a te Terneuzen. 

 

Algemene toelichting en continuïteit 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, 

Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van Scalda. 

Het bestuur heeft geen twijfel over de continuïteit en acht de continuïteitsveronderstelling passend. 

Daarbij heeft de coronacrisis slechts zeer beperkt invloed op de continuïteit van de activiteiten van 

Scalda.  

 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. In principe worden uitgaven van € 5.000 en 

hoger geactiveerd, rekening houdend met de activeringsgrondslagen zoals gedefinieerd onder RJ 

115:104. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van voorgaand jaar, behalve hetgeen is vermeld bij de stelselwijziging. 

 

Consolidatie 

In een consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling en andere organisaties, waarop zij 

een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, opgenomen. 

Holding Scalda Privaat B.V. (100%) is aan te merken als groepsmaatschappij van Scalda. Scalda staat 

aan het hoofd van de groep. 

Holding Scalda Privaat B.V. heeft daarnaast een 100% belang in de ondernemingen Scalda Privaat 

Cluster Educatie B.V., Helix Training B.V. en Helix Learning B.V. (100%).  
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Gezien het geringe financiële belang van de groepsmaatschappijen heeft geen consolidatie 

plaatsgevonden. De waarde van de groepsmaatschappijen is opgenomen onder de financiële vaste 

activa. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. Tevens zijn sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Scalda en nauwe 

verwanten aangemerkt als verbonden partijen. 

 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht. Hiervan worden de aard en de 

omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht 

toegelicht. 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Scalda zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen.  

Indien het voor het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen 

en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichtingen op de 

betreffende jaarrekeningposten. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 

groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Transacties waarbij 

geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen.  

 

  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

Stichting Scalda, Terneuzen 114 

a. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de staat van baten en 

lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa aangeschaft voor 1 januari 2020 zijn als één geheel verantwoord en niet als 

afzonderlijke componenten. Scalda maakt hierbij gebruik van de uitzonderingsregeling. Voor activa 

aangeschaft na 1 januari 2020 wordt de componentenmethode wel toegepast. Desinvesteringen op 

componenten van materiële vaste activa aangeschaft voor 1 januari 2020 worden bepaald op basis 

van schattingen. 

 

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor 

groot onderhoud gevormd. De kosten worden geactiveerd onder de materiële vaste activa. Jaarlijks 

voorkomende onderhoudskosten worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 

aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

vervaardiging inclusief installatiekosten. 

 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 

de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 

toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -

verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
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Afschrijving over onroerende zaken vindt plaats op basis van een verwachte toekomstige gebruiksduur 

van 40 jaar, rekening houdend met een restwaarde van 20% van de aanschafwaarde.  

Overige vaste materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschafwaarde.  

De gehanteerde afschrijvingspercentages per activum zijn vermeld onder 15.6.1. 

 

Operationele leasing 

Bij de instelling kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 

aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord 

als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van 

de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract. 

 

15.5.1 Financiële vaste activa 

Deelnemingen  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 

(nettovermogenswaarde), doch niet lager dan nihil. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 

Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.  

 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde op het moment 

van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze 

jaarrekening, uitgaande van de waarde bij eerste waardering. 

 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering 

plaats tegen deze realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en 

lasten. 

 

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 

voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 

 

Overige vorderingen  

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en 

overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens 

worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bijzondere 

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 

verantwoord in de staat van baten en lasten. 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  

De instelling beoordeelt iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 

voor het individueel actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder 

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. De opbrengstwaarde wordt in 

eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de 

opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs 

geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de 

toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief; vervolgens worden deze 

kasstromen contant gemaakt. 

 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 

activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 

best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 

rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.  

Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien 

de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking.  

De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 

geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een 

bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de staat van baten en lasten 

verwerkt. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als 

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 

betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 

verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van 

de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de 

kortlopende schulden. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Voorzieningen (algemeen) 

De onder deze paragraaf opgenomen voorzieningen hebben geen betrekking op specifieke activa; zij 

worden gevormd voor verplichtingen en risico’s die samenhangen met de normale activiteiten.  

 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden bepaald op basis 

van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af 

te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij de 

tijdswaarde van geld niet materieel is. Indien de tijdswaarde van geld niet materieel is, wordt de 

voorziening tegen nominale waarde verantwoord. Op het moment dat gevormde voorzieningen 

resulteren in langlopende verplichtingen worden deze onder langlopende en/of kortlopende schulden 

gepresenteerd.  

 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

 

Voorziening WW en bovenwettelijke uitkeringen  

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen inzake de wachtgelden (thans 

genaamd Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen) van vertrokken personeel. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

De regeling duurzame inzetbaarheid is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om, onder 

bepaalde voorwaarden, seniorenverlof op te nemen. 

Omdat er sprake is van een regeling met opbouw van rechten is een voorziening gevormd voor de 

mogelijke toekomstige uitkeringen. 

 

Doorbetaling bij ziekte 

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande 

verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op 

balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 

door ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
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Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Het percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde 

risicovrije reële discontovoet. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 

gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

 

Voorziening transitievergoedingen tijdelijke contracten 

Vanaf 1 januari 2020 hebben medewerkers met tijdelijke contracten waarvoor het contract niet wordt 

verlengd, recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Als gevolg van 

deze regelgeving is een voorziening transitievergoedingen tijdelijke contracten gevormd op basis van 

een schatting van de verwachte uitkeringen. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening 

gehouden met de blijfkans.  

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden 

in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde 

boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de 

geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten verantwoord. 

 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten 

als rentelast verwerkt.  

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

 

b. Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien 

zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Rijksbijdragen 
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Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 

toekenning betrekking heeft. De overige subsidies worden overeenkomstig de toekenningen voor dat 

jaar, voor zover deze niet geoormerkt zijn, als baten verwerkt. Ontvangen geoormerkte subsidies 

worden voor het in dat jaar bestede deel als baten verwerkt. Het nog te besteden deel van de 

toekenning wordt verantwoord onder de kortlopende schulden. 

 

Overige overheidsbijdragen en –subsidies 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en 

lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of 

wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als 

het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan 

aantonen. 

 

College-, cursus-, les-, en examengelden 

De cursusgelden en de opbrengst van examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat de opbrengsten gelijkmatig over het studiejaar zijn 

verspreid. 

 

Baten werk in opdracht van derden 

Contractactiviteiten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben en de prestaties 

zijn geleverd. Indien sprake is van een activiteit die qua tijdspad over het boekjaar heen loopt, wordt 

een overlopende post opgenomen. Contractactiviteiten bestaan uit aan crebo-opleidingen gerelateerde 

activiteiten. Niet aan crebo-opleidingen gerelateerde contractactiviteiten vinden niet binnen de Stichting 

plaats. 

 

Overige baten 

De overige baten bestaan onder andere uit vergoedingen met betrekking tot detacheringen, 

deelnemersbijdragen, verhuur van gebouwen en lokalen en overige exploitatiebaten en worden 

toegerekend aan het jaar waarin de leveringen en diensten hebben plaatsgevonden. 

 

 

 

 

15.5.2 Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 

belastingautoriteit. 
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Pensioenen 

Scalda heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling 

zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of 

contractuele basispremies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 

pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 

gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 

lager is dan 104,2% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De instelling 

heeft in het geval van een tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van een aanvullende 

bijdrage anders dan een hogere pensioenpremie. 

 

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP was per 31 december 2021 110,2%. Deze 

dekkingsgraad ligt boven de norm van 104,2%. 

 

Beleidsregels toepassing WNT 

De verantwoording van bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen heeft plaatsgevonden conform 

de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) publieke en semipublieke sector. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

Resultaat deelnemingen 

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelnemingen sinds de voorafgaande 

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelnemingen behaalde resultaat voor zover dit 

aan Stichting Scalda wordt toegerekend. 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten 

 

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote afnemers. Er zijn 

geen zekerheden overeengekomen bij leningen u/g waardoor bij de beperkte omvang geen groot risco 

wordt gelopen. Bij de lening u/g aan DRTC, restschuld € 22.500, wordt afgelost als de 
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solvabiliteitspositie van DRTC dit toelaat, waardoor deze lening u/g als het ware een achtergesteld 

karakter heeft. 

 

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en 

uitgegeven leningen. Bij deze leningen is over het algemeen sprake van een vast rentepercentage over 

de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. 

 

Valutarisico 

Scalda voert geen transacties uit in buitenlandse valuta en is werkzaam in Nederland. Er zijn om deze 

reden geen valutarisico’s. 

 

Prijsrisico 

Scalda beschikt niet over effecten dan wel financiële derivaten. Om deze reden is er geen sprake van 

prijsrisico’s. 

 

Liquiditeitsrisico 

Scalda maakt gebruik van schatkistbankieren en daarmee is het liquiditeitsrisico beheerst. 
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15.6 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans 

 

15.6.1 Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: 

 

 

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-

middelen

Materiële 

vaste activa 

in uitvoering

Totaal

€ € € € €

1 januari 2021

Aanschafwaarden 85.622.291 21.096.711 14.512.052            332.567 121.563.621

Cumulatieve afschrijvingen -31.979.164 -11.622.646 -9.714.216                        - -53.316.026

Boekwaarden 53.643.127 9.474.065 4.797.836 332.567 68.247.595

Mutaties

Investeringen 394.626 429.036 1.318.945         1.387.973 3.530.580

Activering Onderhanden werk                        -                        -                        -                        -                     - 

Desinvesteringen aanschafwaarde                        -                        -             -17.972                        -          -17.972 

Desinvesteringen cumulatieve 

afschrijvingen
                       -                        -              17.972                        -            17.972 

Desinvesteringen afboeking 

boekwaarde
                       -                        -                        -                        -                     - 

Afschrijvingen in het boekjaar -2.227.848 -1.008.729 -1.519.692                        - -4.756.269

-1.833.222 -579.693 -200.747         1.387.973 -1.225.689

31 december 2021

Aanschafwaarden 86.016.917 21.525.747 15.813.025 1.720.540 125.076.229

Cumulatieve afschrijvingen -34.207.012 -12.631.375 -11.215.936                        - -58.054.323

Boekwaarden 51.809.905 8.894.372 4.597.089 1.720.540 67.021.906  

 

Een deel van de gebouwen en terreinen is hypothecair bezwaard. Voor een nadere toelichting 

verwijzen wij naar de toelichting onder de langlopende schulden. 

 

 31-12-2021 31-12-2020

€ €

WOZ-waarde op peildatum van de gebouwen en terreinen 49.330.000 49.768.000

Verzekerde waarde gebouwen 143.996.900 137.174.500  

 

Op 31 december 2021 waren de volgende panden in bezit van Scalda: 

• Goes, Bessestraat 4 

• Goes, Stationspark 39 

• Middelburg, Podium 15-17 (ZEP) 

• Vlissingen, Boulevard Bankert 130 

• Vlissingen, Edisonweg 4a 

• Vlissingen, Jaagpad 

• Terneuzen, Noorwegenweg 2b 

• Terneuzen, Vlietstraat 11a 
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De investeringsgrens bedraagt € 5.000 

 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt te specificeren: 

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen   

Gebouwen   2,50        % 

Voorzieningen terreinen   5,00 % 

Renovatie gebouwen   3,33 % 

Verbouwingen 10,00 % 

Machines en Installaties   

Machines/installaties algemeen   5,00 % 

Machines/installaties motoren   2,50 % 

Installaties gebouwen   5,00 % 

Inventaris en apparatuur   

Software 25,00 % 

Hardware 25,00 % 

Telefonie 33,33 % 

Overige inventaris 10,00 % 

Overige inventaris 20,00 % 

Voertuigen 20,00 % 

Kantoor en schoolmeubilair 10,00 % 

Audiovisuele middelen 25,00 % 

 

15.6.2 Financiële vaste activa 

 

De financiële vaste activa is als volgt te specificeren: 

 

 31-12-2021 31-12-2020

Financiële vaste activa € €

Deelnemingen 409.905        407.068        

Overige vorderingen 15.899          35.899          

Totaal 425.804        442.967         

 

Deelnemingen 

De deelnemingen betreffen de volgende. 

• Holding Scalda Privaat B.V. (100%), statutair gevestigd te Terneuzen. De statutair directeuren 

op 31 december 2020 zijn de heer H.J. van Arenthals (voorzitter CvB van Scalda) en de heer 

M.C.F. Nelen (lid CvB van Scalda); 

• De Ruyter Training & Consultancy B.V. 17,4% (2020: 43,75%), statutair gevestigd te 

Vlissingen; 
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Holding Scalda Privaat B.V. is houdstermaatschappij van de aandelen in: 

• Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur is de heer 

D.J. Hoogstrate (tevens clusterdirecteur Educatie bij Scalda);  

• Helix Training B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur de heer R. Akkermans; 

• Helix Learning B.V. (100%). De statutair directeur is de heer R. Akkermans. 

 

DRTC verzorgt cursussen in het bedrijfsleven, met name in de maritieme sector. De cursussen worden 

verzorgd in samenwerking met onder andere Trainingscentrum Vlissingen, De Ruyter Academy van de 

HZ University of Applied Sciences en Maritiem en Logistiek College van Scalda. 

 

In 2021 heeft er bij DRTC een aandelenuitgifte plaatsgevonden. Het aandeelhoudersbelang voor 

Scalda is hierdoor gewijzigd van 43,5% naar 17,4%.   

 

DRTC is houdstermaatschappij in de aandelen van Dutch Caribbean Training Center N.V. te Curaçao 

(50,2%), De Ruyter Training & Consultancy Onderwijs B.V. te Vlissingen (100%) en DRTC Groningen 

B.V., te Groningen (100%). 

 

Het verloop van de deelneming is als volgt te specificeren: 

 

 
Holding Scalda 

Privaat B.V.
DRTC Totaal

 €  €  € 

Boekwaarde 01-01-2021              301.872              105.196              407.068 

Resultaat deelneming                90.755               -87.918                  2.837 

Boekwaarde 31-12-2021              392.627                17.278              409.905  
 

Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden niet lager gewaardeerd dan nihil. In 2021 

heeft de Holding Scalda Privaat B.V. een positief resultaat van € 90.755. Hierdoor ontstaat in 2021 bij 

de Holding Scalda Privaat B.V. een positief eigen vermogen van € 392.627. De vordering van Scalda 

op de Holding Scalda Privaat B.V. is in 2020 door Holding Scalda Privaat B.V. terugbetaald. Ten tijde 

van het opstellen van de jaarrekening was het resultaat van DRTC over het jaar 2021 nog niet bekend. 

Derhalve is dit niet verwerkt in de jaarrekening. Het resultaat ad - € 61.753 betreft het resultaat over 

2020. 

 

De onderlinge transacties 

De onderlinge, marktconforme transacties tussen Holding Scalda Privaat B.V. inclusief de 

onderliggende dochtermaatschappijen, en Scalda betroffen in 2021 de volgende. 

 

Scalda Privaat Cluster Educatie B.V.: een doorbelasting van personele lasten aan Scalda voor een 

bedrag van € 994.132 (2020: € 1.024.199). 
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Scalda heeft aan de Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. € 38.667 (2020: € 62.949) gefactureerd 

inzake personele inzet en huisvesting. 

 

Helix Training B.V. heeft nihil (2020: nihil) doorbelast aan Scalda inzake het verzorgen van trainingen. 

Helix Training B.V. heeft € 6.248 (2020: € 3.838) doorbelast gekregen door Scalda voor lokaalhuur en 

certificaten.   

 

Helix Learning B.V.: een doorbelasting aan Scalda voor het verzorgen van cursussen, examens en 

hosting voor € 68.951 (2020: € 51.510). Scalda heeft aan de Helix Learning B.V. een bedrag van  

€ 142.016 (in 2020: € 120.927) doorbelast voor huisvesting, verzorgen van cursussen en personele 

inzet. 

 

De onderlinge transacties zijn gebaseerd op zakelijke grondslagen. De resultaten van de bv’s vallen 

onder het privaat vermogen gezien de aard van de activiteiten. 

 

Overige vorderingen 

 

Verloopstaat

Uitstaande gelden
1-1-2021

Aflossingen

(-/-)

Verstrekkingen

(+)
31-12-2021

31-12-2021

(kortlopend)

€ € € € €

Lening DRTC B.V            22.500                     -                          -            22.500            22.500 

Lening Helix Learning B.V.            55.899 20.000                          -            35.899            20.000 

Totaal            78.399 20.000                          -            58.399            42.500  
 
 

Lening DRTC 

Met DRTC is per 1 oktober 2011 een achtergestelde lening overeengekomen ad  

€ 150.000. De lening wordt in 20 gelijke termijnen per kwartaal afgelost. De aflossing van de lening 

vangt aan op 1 januari 2012 en wordt per kwartaal voldaan indien de solvabiliteitspositie van DRTC dit 

toelaat. In 2021 heeft een aflossing plaatsgevonden van € nihil (2020: € nihil), in plaats van de 

reguliere € 30.000 per jaar. Het rentepercentage bedraagt 6% per jaar. Het openstaande bedrag per 31 

december 2021 ad € 22.500 het kortlopende deel van de lening. Het kortlopend gedeelte van de lening 

is gerubriceerd onder de overige vorderingen. Er zijn geen aanvullende zekerheden afgesproken.  

 

Lening Helix Learning B.V. 

De kredietfaciliteit met Helix Learning B.V. is in 2018 omgezet in een langlopende lening. De nominale 

waarde van de lening bedraagt per 31 december 2021 € 35.899. In de overeenkomst is een 

aflossingsschema opgenomen. Het kortlopend gedeelte van de lening is gerubriceerd onder de overige 

vorderingen. Jaarlijks wordt rente berekend over het gemiddelde uitstaande saldo. Over 2021 bedraagt 

het bedrag aan rente € 1.377 (2020: € 1.977). Er zijn geen aanvullende zekerheden afgesproken.  
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Vlottende activa  

 

De vlottende activa is als volgt te specificeren. 

 

 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa - vorderingen € €

Debiteuren 1.009.570      680.721         

Overige vorderingen 162.516         180.912         

Overlopende activa 771.425         896.257         

Totaal 1.943.511 1.757.890  

 

15.6.3 Debiteuren  

Op de nominale waarde van de debiteuren ad. € 1.009.570 (2020: € 842.646) is een voorziening 

wegens vermoedelijke oninbaarheid in mindering gebracht ad. € 107.368 (2020: € 161.925). 

 

15.6.4 Overige vorderingen 

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren. 

 

 31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen € €

Kortlopend gedeelte lening DRTC B.V. 22.500          22.500          

Kortlopend deel vordering Helix Learning B.V. 20.000          20.000          

Vorderingen op groepsmaatschappijen 42.638          37.065          

Overige 77.378 101.347

Totaal 162.516 180.912  

 

15.6.5 Overlopende activa 

 

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren. 

 

 31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa € €

Nog te ontvangen bedragen 160.296        189.373        

Vooruitbetaalde bedragen 611.129        706.884        

Totaal 771.425        896.257         
 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 

 

 

Nog te ontvangen bedragen 

In artikel 7:673 lid 1 BW is opgenomen dat instellingen door het UWV worden gecompenseerd voor de 

transitievergoedingen die zijn betaald bij beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomsten 

na langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor een bedrag van € 138.235 (2020: € 65.789) voldoet Scalda 

aan de voorwaarden en dit bedrag is derhalve opgenomen als vordering. Voor een groot gedeelte heeft 
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deze compensatie in 2021 plaatsgevonden. De per 31 december 2021 openstaande bedragen 

betreffen vorderingen waarvoor nog geen afwikkeling met het UWV heeft plaatsgevonden.  

 

15.6.6 Liquide middelen  

 

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren. 

 
 31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen € €

Kas 6.808 5.518

Rabobank 6.681 5.128

Simpledcard 19.775 13.918

Ministerie van Financiën 16.038.606 13.600.370

Totaal 16.071.870    13.624.934     

 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 

 

Rekening-courant krediet ministerie van Financiën  

Scalda heeft per 31 december 2021 de beschikking over een kredietfaciliteit van  

€ 7.000.000 bij het ministerie van Financiën: 

 

Een rekening-courant arrangement (debetfaciliteit) voor een bedrag van € 7.000.000 tegen EONIA met 

een opslag van 0,25% - als buffer voor salarisuitbetalingen. Deze faciliteit wordt jaarlijks stilzwijgend 

verlengd. 

Hiervan is in geheel 2021 geen gebruik gemaakt.  
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15.6.7 Eigen vermogen  

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden toegelicht. 

   

Beginstand

voorgaand

boekjaar

Resultaat

voorgaand

boekjaar

Overige 

mutaties 

voor-

gaand 

boekjaar

Eindstand

voorgaand

boekjaar

Resultaat

boekjaar

Overige 

mutaties 

boekjaar

Eindstand

per

31-12-2021

Eigen vermogen € € € € € € €

Algemene reserve

Algemene reserve 37.594.512 1.746.654   -                39.341.166 694.997    -                40.036.163 

Bestemmingsreserve Privaat

Privaat vermogen 133.135      19.533-        -               113.602      90.755      -                204.357      

Bestemmingsreserve Publiek

Innovatie *1 1.480.255   -158.959     -                1.321.296   341.622    -                1.662.918   

VSV *2 1.500.532   -172.683     -                1.327.849   -413.186   -                914.663      

Implementatie 

veranderplan
*3 318.300      -268.300     -                50.000        -50.000     -                -                  

Professionalisering *4 270.455      -262.363     -                8.092          -                -                8.092          

Masterplan DVG *5 2.500.000   -246.156     -                2.253.844   -693.945   -                1.559.899   

Excellentie *6 33.896        71.728        -                105.624      102.808    -                208.432      

Preventie werkdruk *7 450.000      -                  -                450.000      -83.728     -                366.272      

Portfolio- en 

onderwijsontwikkeling
*8 -                  1.600.000   -                1.600.000   -533.924   -                1.066.076   

Covid-kansen *9 -                  566.000      -                566.000      -155.490   -                410.510      

Nationaal Programma 

Onderwijs
*10 -                  -                  -                -                  2.002.591 -                2.002.591   

Studentenfonds *11 -                  -                  -                -                  30.000 -                30.000        

Practoraat water *12 -                  -                  -                -                  400.000 -                400.000      

Corporate campagne *13 -                  -                  -                -                  850.000 -                850.000      

MIT 2030 *14 -                  -                  -                -                  850.000 -                850.000      

Extra dotatie 

innovatiebudget 2022
*15 -                  -                  -                -                  707.136 -                707.136      

Eigen vermogen 44.281.085 2.856.388   -                47.137.473 4.139.636 -                51.277.109  
 
 

 1-1-2021
Onttrekkingen

  (-/-)

Vrijval

(-/-)

Dotatie

(+)
31-12-2021

Bestemmingsreserve Publiek € € € € €

Innovatie      1.321.296             -858.378 -                    1.200.000          1.662.918 

VSV      1.327.849             -843.186                     -         430.000         914.663 

Implementatie veranderplan           50.000               -42.302            -7.698 -                                        - 

Professionalisering             8.092                          - -                    -                                8.092 

Masterplan DVG      2.253.844             -693.945                     - -                         1.559.899 

Excellentie         105.624             -217.192 -                    320.000                208.432 

Preventie werkdruk         450.000               -83.728 -                    -                            366.272 

Portfolio- en onderwijsontwikkeling 1.600.000     -533.924            -                    -                         1.066.076 

Covid-kansen 566.000        -155.490            -                    -                            410.510 

Nationaal Programma Onderwijs                     -             -694.409                     -      2.697.000      2.002.591 

Studentenfonds                     -                          -                     -           30.000           30.000 

Practoraat water                     -                          -                     -         400.000         400.000 

Corporate campagne                     -                          -                     -         850.000         850.000 

MIT 2030 -                    -                         -                    850.000                850.000 

Extra dotatie Innovatiebudget 2022 -                    -                         -                    707.136                707.136 

Totaal      7.682.705          -4.122.554            -7.698      7.484.136    11.036.589  
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Bestemmingsreserves 

Het CvB heeft besloten ten laste/gunste van het exploitatieresultaat 2021 te bestemmen voor de 

volgende specifieke doeleinden. 

 

Privaat vermogen 

Het resultaat van Scalda Holding Privaat B.V. ad € 90.755 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

Privaat vermogen. 

 

Innovatie 

Scalda alloceert middelen ten behoeve van innovatieve projecten. De uitgaven die per einde boekjaar 

nog niet hebben plaatsgevonden, worden opgenomen in een bestemmingsreserve. Op het moment dat 

de projecten het komende jaar of de komende jaren worden uitgevoerd en kosten worden gemaakt, 

vindt onttrekking aan de bestemmingsreserve plaats. Aan de bestemmingsreserve Innovatie is in 2021 

per saldo een bedrag van € 341.622 toegevoegd.  

 

Vsv 

De middelen die Scalda heeft toegekend aan projecten ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten 

en Passend Onderwijs, die per einde boekjaar niet zijn afgerond, worden opgenomen in een 

bestemmingsreserve. De middelen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve op het moment dat 

de kosten van de projecten worden gerealiseerd. Aan de bestemmingsreserve vsv is in 2021 per saldo 

een bedrag van € 413.186 onttrokken. 

 

Implementatie veranderplan 

In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van het veranderplan ‘Scalda 

gereed voor de toekomst’ dat per 1 augustus 2018 van start is gegaan. De bestemmingsreserve zal 

ingezet worden voor projecten die samenhangen met het herinrichten en organiseren van de opnieuw 

ingedeelde organisatieonderdelen. In 2021 is het veranderplan afgerond. Het resterende saldo ad  

€ 7.698 is vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Professionalisering 

Scalda begroot een gedeelte van de rijksbekostiging ten behoeve van professionalisering. Het gedeelte 

dat in een boekjaar niet is besteed, wordt bestemd in een reserve om de middelen in de toekomst aan 

de hiervoor geplande projecten te besteden. Aan de bestemmingsreserve Professionalisering is in 

2021 niets toegevoegd en niets onttrokken.  

 

Masterplan DVG 

Het onderwijscluster DVG staat voor een ingrijpende onderwijskundige en organisatorische 

ontwikkeling voor alle opleidingen, zoals onder andere praktijkroutes, maatwerk, brede niveau 3 en 4-

opleidingen en onderwijs op maat. Uitwerking en realisatie van deze ideeën zijn van cruciaal belang 

waar het gaat om een structurele verbetering van het pedagogisch klimaat, motivatie bij studenten en 
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onderwijskundige innovatie bij DVG. Het geheel van de ontwikkelingen betreft het totaal van DVG, alle 

opleidingen en medewerkers. Het tijdspad en verloop van een en ander zijn niet vooraf te bepalen. Het 

gaat dan ook niet om een (af te bakenen) ‘project’, maar om een transformatie van het hele 

onderwijscluster, een ‘masterplan’. De uitvoering is in 2020 gestart. Aan de bestemmingsreserve 

Masterplan DVG is in 2021 per saldo een bedrag van € 693.945 onttrokken. 

 

Excellentie 

Scalda ontvangt aanvullende gelden voor Excellentie mbo. De middelen voor de projecten die aan het 

einde van het boekjaar niet zijn afgerond, worden opgenomen in de bestemmingsreserve. Daarnaast 

worden bedragen bestemd die in de toekomst aanvullend nog ten goede gaan komen aan Excellentie-

projecten. Aan de bestemmingsreserve Excellentie is in 2021 per saldo een bedrag van € 102.808 

gedoteerd. 

 

Preventie werkdruk 

In 2019 is ten laste van het resultaat een bestemmingsreserve gevormd voor Preventie Werkdruk. In 

2020 is in direct verband met COVID-19 hier nog geen invulling aan gegeven. In 2021 is een start 

gemaakt om extra programma’s ter vermindering van de werkdruk te starten. Aan de 

bestemmingsreserve Preventie Werkdruk is in 2021 per saldo een bedrag van € 83.728 onttrokken. 

 

Portfolio- en onderwijsontwikkeling 

Ten laste van het resultaat 2020 heeft Scalda een bestemmingsreserve van € 1.600.000 gevormd voor 

onderwijsontwikkeling, met name voor de ontwikkeltrajecten bij de clusters MIT en ZW.  

Aan de bestemmingsreserve Portfolio- en onderwijsontwikkeling is in 2021 per saldo een bedrag van  

€ 533.924 onttrokken. 

 

COVID-19-kansen 

COVID-19 biedt Scalda ook nieuwe kansen voor de toekomst die we maximaal willen benutten. Hiertoe 

werd ten laste van het resultaat 2020 een bedrag bestemd van € 566.000. Aan de 

bestemmingsreserve COVID-19-kansen is in 2021 per saldo een bedrag van € 155.490 onttrokken. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

In 2021 is door het ministerie van OC&W geld ter beschikking gesteld om de leerachterstanden bij 

studenten weg te werken en studenten met een achterstand in het onderwijs extra te helpen. Een deel 

is via subsidies aan Scalda toegekend, een deel via de bekostiging. Scalda heeft, met instemming van 

de OR, het Scalda NPO-plan opgesteld en is in 2021 met de uitvoering daarvan gestart. Door nog 

vigerende coronamatregelen bij de start van schooljaar 2021-2022 en de schaarste aan docenten en 

andere vakkrachten is het programma niet geheel uitgevoerd. Dat zal plaatsvinden in 2022 en 2023. 

Derhalve is het niet gebruikte deel bestemd voor 2022 (en 2023). Er is een bestemmingsreserve NPO 

gevormd en daar is € 2.002.592 aan toegevoegd. 

 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

Stichting Scalda, Terneuzen 131 

Studentenfonds 

Binnen het MBO Studentenfonds zijn doelgroepen bepaald die een aanvraag in kunnen dienen voor 

een bijdrage. De ervaring is dat er jaarlijks enkele studenten zijn die buiten de doelgroep vallen, maar 

die wel financiële steun nodig hebben om hun opleiding te kunnen volgen. Hiervoor wil Scalda een 

fonds creëren via een bestemmingsreserve. Er is daarom een bestemmingsreserve Studentenfonds 

gevormd en daar is in 2021 € 30.000 aan toegevoegd. 

 

Practoraat Water 

In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van de plannen voor het Delta Climate Center in de provincie 

Zeeland. Dit is een onderdeel van de compensatie voor het uitblijven van de marinierskazerne in 

Vlissingen. De planvorming verloopt uitermate traag. Een van de elementen vormt het practoraat 

Water. Om dit goed voor te bereiden heeft Scalda ten laste van het resultaat middelen vrijgemaakt. Er 

is daarom een bestemmingsreserve practoraat Water gevormd, met een gecalculeerde looptijd van 4 

jaar, en daar is € 400.000 aan toegevoegd. 

 

Corporate Campagne 

Scalda is een instelling die in de gehele provincie Zeeland haar werkzaamheden verricht. De relaties 

met inwoners, studenten, organisaties en bedrijven zijn breed en vaak langdurig. Toch is niet iedereen 

bekend met wat Scalda nu precies doet en welke eminente rol Scalda speelt in het onderwijs in de 

provincie Zeeland. Om de naamsbekendheid en kennis over de werkzaamheden van Scalda te 

vergroten start Scalda in 2022 een Corporate Campagne. Om dit te kunnen uitvoeren voor 2022 en 

volgende jaren heeft Scalda ten laste van het resultaat 2021 een bestemmingsreserve Corporate 

Campagne gevormd en daar is € 850.000 aan toegevoegd. 

 

MIT 2030 

MIT heeft in 2021, ten laste van het resultaat 2020 middelen gekregen om een plan op te zetten om het 

gehele onderwijsportfolio te herzien en de invulling daarvan te herijken. In 2022 en volgende jaren 

wordt dit plan MIT 2030 gerealiseerd. Om dit te kunnen uitvoeren heeft Scalda ten laste van het 

resultaat 2021 een bestemmingsreserve MIT 2030 gevormd en daar € 850.000 aan toegevoegd. 

 

Extra dotatie Innovatiebudget 2022 

Zoals hierboven al aangegeven, alloceert Scalda jaarlijks € 1.200.000 voor innovatieve projecten. Dat 

doet Scalda middels twee projectrondes, één in het voorjaar en één in het najaar. In de voorjaarsronde 

zijn 17 projectideeën gepresenteerd, waarvan een groot deel nu in projectplannen wordt uitgewerkt. 

Om het innovatieve proces niet te belemmeren in 2022 doteert Scalda ten laste van het resultaat over 

2021 een extra bijdrage aan de innovatie in 2022 van € 707.136. 

 

Het resterende resultaat ad € 694.977 is in overeenstemming met artikel 13 van de statuten 

toegevoegd aan de algemene reserve. 
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15.6.8 Voorzieningen  

De voorzieningen muteerden in het boekjaar als volgt. 

 

 1-1-2021
Onttrekkingen  

(-/-)

Vrijval 

(-/-)

Dotatie 

(+)
31-12-2021

Voorzieningen € € € € €

W.W. en bovenwettelijke uitkeringen 1.475.137     -457.549            -                    379.886        1.397.474     

Doorbetaling bij ziekte 266.103        -196.581            -28.613         348.844        389.753        

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid 760.642        -70.279              -                    171.330        861.693        

Voorziening Jubilea 454.675        -26.192              -                    30.154          458.637        

Voorziening Transitievergoeding 

Tijdelijke Contracten
245.000        -41.331              -877              -                    202.792        

Totaal 3.201.557     -791.932            -29.490         930.214        3.310.349      
 

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd  

Het totaalbedrag aan voorzieningen kan gesplitst worden in looptijd van < 1 jaar € 1.272.453, 1-5 jaar    

€ 1.434.235 en > 5 jaar € 603.661. 

 

Voorziening werkeloosheid (WW.) en bovenwettelijke uitkeringen  

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen inzake de wachtgelden (thans 

genaamd Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen) van vertrokken personeel. 

 

Doorbetaling bij ziekte 

Het mogelijke risico van doorbetaling bij ziekte is opgenomen tegen nominale waarde.  

 

Voorziening Duurzame inzetbaarheid 

De voorziening Duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen voor mogelijke toekomstige uitkeringen aan 

werknemers die gebruik willen maken van de nieuwe regeling inzake seniorenverlof.  

De voorwaarden waaraan een werknemer moet voldoen zijn vastgelegd in de cao. 

 

Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de 

werknemers. De risicovrije reële discontovoet is 0%. 

 

Voorziening transitievergoedingen tijdelijke contracten 

Deze voorziening bevat het bedrag dat naar inschatting verschuldigd is bij beëindiging van tijdelijke 

contracten. 
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15.6.9 Langlopende schulden  

 
Leningen o/g 

De leningen o/g bestaan voor € 17.021.883 uit overige geldleningen. Deze bestaan uit een langlopend 

deel van € 13.138.985 en een kortlopend deel van € 3.882.899. De specificatie bijdrage meerkosten  

hoofdkantoor ad € 276.102 en de besteding daarvan wordt uiteengezet na Model G. 

Het kortlopend deel wordt in het volgend boekjaar afgelost. Derhalve is dit separaat gepresenteerd als 

kortlopende schuld met betrekking tot aflossingsverplichtingen.   

De verplichting met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 5.560.768.    

    

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt de schuld € 11.891.883 en bij het ministerie van 

Financiën bedraagt de schuld € 5.130.000. 

 

Per 22 april 2008 is bij de BNG een geldlening aangetrokken van € 17.400.000 met een looptijd van 23 

jaar. De leningen zijn gestort op 9 juli 2008 voor een bedrag van € 10.000.000 en op 1 september 2008 

voor een bedrag van € 7.400.000. Als zekerheid voor deze geldlening is afgegeven een 1e 

hypothecaire inschrijving op de locatie Podium te Middelburg. De BNG heeft als aanvullende condities 

vastgelegd, dat een debt covenant gehanteerd wordt van een solvabiliteitsratio van minimaal 20% en 

ook een DSCR van minimaal 1,2.  

 

De lening van de BNG met een hoofdsom van € 5.000.000 heeft een looptijd van 25 jaar en wordt 

annuïtair afgelost. Door gemeente Goes is een borgstelling afgegeven voor deze lening tot maximaal  

€ 5.000.000 te vermeerderen met boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten. 

 

Op een lening van de BNG met een hoofdsom van € 6.000.000 is als zekerheidstelling afgegeven een 

hypothecaire inschrijving op de gebouwdelen B en D van het pand Edisonweg 4a (voorheen Oude 

Veerhavenweg 3) te Vlissingen. Deze lening wordt afgelost in 3 termijnen van € 2.000.000. De BNG 

heeft als aanvullende condities vastgelegd, dat een debt covenant gehanteerd wordt van een 

solvabiliteitsratio van minimaal 20%. 

 

Ministerie van Financiën 

Een lening met een hoofdsom van € 3.400.000 tegen 3,18% met een looptijd van 1 december 2010 tot 

1 december 2030. De aflossing is € 170.000 per jaar. 

 

Daarnaast is een lening afgesloten met een hoofdsom van € 6.000.000 tegen 0,32% met een looptijd 

van 1 juni 2017 tot 1 juni 2027. Deze lening wordt lineair afgelost in 10 termijnen van € 600.000. 

 

Als zekerheidstelling dient een hypothecaire inschrijving op de gebouwdelen A en C van het pand 

Edisonweg 4a (voorheen Oude Veerhavenweg 3) te Vlissingen, en het pand Vlietstraat 11a te 

Terneuzen. 
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Overzicht leningen o/g 
 

Lening

nummer
Verstrekker

Aan-

vangs

jaar

Loop-

tijd
Hoofdsom

Rente

in %

Verstreken

jaren per 

balans-

datum

Saldo per 

01-01-2021
Verstrekt Aflossingen

Saldo per

31-12-2021

Nog te 

betalen 

rente per

31-12-2021

Rente

zonder 

overloop

31-12-2021

Totaal 

rente 

2021

€ € € € € € €

97864 BNG 2003 25 5.000.000 2,70 18 2.080.896 -                236.513 1.844.383 10.854 43.735 54.589

102653 BNG 2007 15 6.000.000 4,51 14 2.000.000 -                                 -   2.000.000 15.027 75.173 90.200

40103523 BNG 2008 23 17.400.000 4,55 13 8.917.500 -                870.000 8.047.500                -   396.583 396.583

1676 MinFin 2010 20 3.400.000 3,18 11 1.700.000 -                170.000 1.530.000 3.603 50.005 53.608

2851 MinFin 2017 10 6.000.000 0,32 4 4.200.000 -                600.000 3.600.000 5.600 6.720 12.320

 Totalen   37.800.000   18.898.396 -                1.876.513 17.021.883 35.084 572.216 607.300  
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Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar en zijn als volgt te 

specificeren. 

 

 31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden € €

Aflossingsverplichting leningen o/g 3.882.899     1.876.513     

Crediteuren 1.991.921     2.125.938     

Belastingen en ABP 4.036.706     3.594.264     

Overige schulden 2.753.302     3.745.567     

Overlopende passiva 4.848.728     5.149.963     

Totaal 17.513.556   16.492.245    

 

15.6.10 Aflossingsverplichting leningen o/g 

Betreft de aflossingsverplichting over het jaar 2021 ad € 3.882.985 (2020: € 1.876.513). 

Als gevolg van een aflossing ad € 2.000.000 van een bulletlening bij de BNG neemt de 

aflossingsverplichting toe. 

 

15.6.11 Crediteuren 

Het crediteurensaldo per einde 2021 bedroeg € 1.991.921 (2020: € 2.125.938). 

 

15.6.12 Belastingen en ABP 

Deze post is als volgt te specificeren. 

 
 31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en ABP € €

Loonbelasting en sociale lasten 2.985.698     2.682.059     

Pensioenen 944.323        818.918        

Omzetbelasting op aangifte 102.866        88.386          

Overige belastingen 3.819            4.901            

Totaal 4.036.706     3.594.264      
 

15.6.13 Overige schulden 

De overige schulden zijn als volgt te specificeren. 

 
 31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden € €

Schulden aan groepsmaatschappijen 95.911          172.847        

Vakantiegeld 2.045.068     1.981.703     

Vakantiedagen 423.501        527.970        

Personele lasten 42.382          906.586        

Accountantskosten 47.856          44.407          

Nog te betalen rente 38.251          41.418          

Nog te betalen overige schulden 60.333          70.636          

Totaal 2.753.302     3.745.567      
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15.6.14 Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren.  

 

 31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva € €

Vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdrage *1) 2.821.901     2.790.916     

Vooruitontvangen contractactiviteiten 60.558          52.617          

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 85.582          74.804          

Vooruitontvangen projectgelden 364.257        468.332        

Vooruitontvangen excursies 23.321          37.131          

Vooruitontvangen cursusgeld 360.019        685.315        

Kortlopende deel vooruitontvangen meerkosten hoofdkantoor *2) 53.010          108.884        

Nog te betalen bedragen 528.971        575.488        

Vooruitontvangen overig 551.109        356.476        

Totaal 4.848.728     5.149.963      
 

*1) Voor een nadere specificatie van de vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdragen wordt 

verwezen naar onderstaande tabel en het hierna opgenomen Model G.  

*2) De specificatie bijdrage meerkosten hoofdkantoor en de besteding daarvan wordt uiteengezet na 

Model G. 

 

 

Uitsplitsing en aansluiting balans 2021
Nog te besteden 

per 31-12-2021

€

G1: geoormerkt 1.655.963            

G2 A: aflopend in 2021 52.576                 

G2 B: doorlopend na 2021 1.021.551            

Niet geoormerkt -                           

G2 A: aflopend in 2020 nog niet ingehouden 91.810                 

Totaal 2.821.901             
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Model G: Verantwoording susbidies

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

Omschrijving

Kenmerk Datum

J/N

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2018 926390-2 21-8-2018 N

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2019 1003921-1 20-8-2019 N

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2020 1088132-1 20-8-2020 N

Zij-instromers 2018 924094-1 19-12-2018 J

Lerarenbeurs 2020 1090676-1 20-8-2020 J

Zij-instroom 2020 1052367-1 21-1-2020 J

Zij-instroom 2020 1088634-1 21-8-2020 J

Instructeurs 2020 1086682-1 20-8-2020 J

Instructeurs 2021 1176889-1 21-9-2021 J

Lerarenbeurs 2021 1166157-1 26-8-2021 N

Versterking van de salarismix leraren mbo in de randstadregio 

2021 1119742-2 20-8-2021 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 1 MBO IOP-40870-MBO 2-7-2020 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 2 MBO IOP2-40870-MBO 16-10-2020 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 2 VAVO IOP2-40870-VAVO 16-10-2020 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 3 VAVO IOP4-40870-vavo-25PV 19-7-2021 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 3 IOP4-40870-mbo-25PV 19-7-2021 N

Extra hulp voor de klas EHK20053 19-1-2021 N

Extra hulp voor de klas tijdvak 2 EHK21063 5-8-2021 N

Extra begeleiding en nazorg mbo 2021 2022 EBEN21010 15-4-2021 N

Toewijzing De activiteiten zijn 

ultimo verslagjaar 

conform de 

subsidiebeschikking 

geheel uitgevoerd en 

afgerond

 
 

G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel / activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot

G2.A. Aflopend per ultimo verslag jaar

Omschrijving Toewijzing
Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

vorig 

verslagjaar

Saldo per    

1 januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

per 31 december 

verslagjaar

Kenmerk Datum  €  €  €  €  €  €  € 

Regionaal Investeringsfonds MBO ( CTT ) 1190770 23-5-2017                     1.352.805            1.285.165          1.170.330        114.835                    67.640                 129.899                 52.576 

Totaal  1.352.805                    1.285.165           1.170.330         114.835       67.640                   129.899                52.576                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing
Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

vorig 

verslagjaar

Saldo per    

1 januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Saldo per 

31 december 

verslagjaar

Kenmerk Datum  €  €  €  €  €  €  € 

R.I.F. Participatielab Zeeland RIF19010 23-5-2019 732.672                       402.970              404.608           -1.639         146.534                 132.705                                12.190 

R.I.F. Wind op Zee RIF 19004 23-5-2019 757.845                       378.923              372.032                     6.890 126.308                 20.795                                112.402 

R.I.F. Praktijkroutes Zeeuws Vlaanderen RIF 19014 23-5-2019 562.655                       321.517              296.763                    24.754 120.569                 75.608                                  69.715 

Doorstroom MBO-HBO DHBO18033 15-3-2018 199.850                       199.850              157.094                    42.756 -                            35.154                                    7.602 

VSV 2020-2024 regio 31 Oosterschelde ODB-2020-3641 M 7-10-2020 1.087.368                    271.842              -                             271.842 271.842                 321.735                              221.949 

VSV 2020-2024 regio 32 Walcheren ODB-2020-3642 M 7-10-2020 1.087.368                    271.842              -                             271.842 271.842                 255.850                              287.834 

VSV 2020-2024 regio 33 Zeeuws Vlaanderen ODB-2020-3643 M 7-10-2020 1.087.368                    271.842              -                             271.842 271.842                 233.825                              309.859 

Totaal  5.515.126                    2.118.785           1.230.498         888.288       1.208.937               1.075.673                          1.021.551  
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*2) De bijdrage meerkosten hoofdkantoor en de besteding daarvan zijn als volgt te specificeren:

Realisatie 2021

Meerkosten

hoofdkantoor
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

€ € € € € € € € € € €

Meerkosten

woon-werk

woon-werk 23.940 36.366 30.234 56.797 50.896 42.849 41.297 39.964 28.546 -             350.889

tol - 15.274 15.613 27.148 26.408 23.826 22.153 17.392 4.967 -             152.781

Totaal 23.940 51.640 45.847 83.945 77.304 66.675 63.450 57.356 33.513 -             503.670

Meerkosten

dienstreizen

Medewerkers - 23.520 23.520 38.416 38.024 34.496 31.360 28.224 19.992 -             237.552

Directeuren/

managers
- 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 6.272 5.488 -             54.096

Totaal - 30.576 30.576 45.472 45.080 41.552 38.416 34.496 25.480 -             291.648

Meerkosten

investeringen/

verhuiskosten/

huur M'burg

660.000 56.233 27.412 31.470 31.470 31.470 53.010 53.010 53.010 53.010 1.050.095

Totaal 683.940 138.449 103.835 160.887 153.854 139.697 154.876 144.862 112.003 53.010 1.845.413  
 

€

329.112

-            

Realisatie in 2021 -53.010

276.102

Totaal nog te besteden bijdragen per 01-01-2021

Bijdrage meerkosten hoofdkantoor

Ontvangen in 2021

Totaal nog te besteden bijdragen per 31-12-2021  
 

Het bedrag nog te besteden bijdragen per 31 december 2021 ad € 276.102 is voor  

€ 223.092 gerubriceerd onder de langlopende schulden en voor € 53.010 onder de kortlopende 

schulden. Het bedrag onder de kortlopende schulden betreft het ingeschatte bedrag met betrekking tot 

de realisatie 2022. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2021 

 

Verplichtingen 

Tussen Scalda en leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten. Onderstaand een opgave van de 

contractuele verplichtingen per 31-12-2021. 

 

Verplichtingen die in komend jaar aflopen    €     8.530.510 

Verplichtingen met een eindtijd tussen 1-1-2023 en 1-1-2027                €      9.200.065 

Verplichtingen met een eindtijd na 1-1-2027       €   14.233.315 

        Totaal €   31.963.889 

 

De aangegane verplichtingen hebben met name betrekking op huur van onderwijslocaties en 

contracten die zijn aanbesteed zoals schoonmaak, catering en ICT-diensten.  

 

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

 

Fiscale eenheid omzetbelasting 

Holding Scalda Privaat B.V. vormt samen met de Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie, Helix Learning B.V., Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. en Helix Training 

B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. 

 

Holding Scalda Privaat B.V. is op grond van artikel 39 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk 

aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde omzetbelasting. De belastinglast wordt via de 

rekening-courantverhouding afgerekend. 
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Overzicht verbonden partijen  

 
Naam Juridische

vorm

Statutaire

Zetel

Code

Activi-

teiten

Eigen

Vermogen

31-12-2021

Exploitatie

2021

Verkla-

ring 

art.2.403 

BW

Consolidatie %

€ €

Holding Scalda

Privaat B.V.

Besloten

Vennoot

schap

Terneuzen 4 392.627      90.755        Nee Nee 100

De Ruyter Training

& Consultancy

Besloten

Vennoot

schap

Vlissingen 4 17.278        -87.918       Nee Nee 17,4

 
 

Holding Scalda Privaat B.V. en onderliggende dochtermaatschappijen kennen gezamenlijk een gering 

financieel belang (in percentage van het balanstotaal) en zijn derhalve niet geconsolideerd. 

Op het moment van het opstellen van de jaarrekening was het resultaat van DRTC over 2021 nog niet 

bekend. In de tabel zijn de cijfers over 2020 opgenomen. In 2021 heeft er een aandelenwijziging 

plaatsgevonden. Het aandeel is hierdoor gewijzigd van 43,75% naar 17,40%.  

 

Verder worden de volgende partijen als verbonden partijen aangemerkt. 

  

Stichting Centrum voor Top Techniek (CTT)  

Het CTT is opgericht om in Zeeuws-Vlaanderen een breed aanbod van modern technisch onderwijs te 

kunnen garanderen op een kwalitatief hoog niveau; voor zowel het vmbo als het mbo. Dat is enerzijds 

belangrijk voor het bedrijfsleven, zodat het de garantie heeft dat er voldoende gekwalificeerde 

beroepskrachten beschikbaar komen. Anderzijds draagt het bij aan de leefbaarheid in Zeeuws-

Vlaanderen. Door het CTT blijft het techniekonderwijs in de regio behouden en wordt de kwaliteit 

ervan versterkt. Intensieve samenwerking is essentieel om de gestelde doelen te bereiken. Het gaat 

om samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de handen ineen te slaan, 

lukt het om in Zeeuws-Vlaanderen het CTT te realiseren. Het CTT is, centraal in Zeeuws-Vlaanderen, 

ondergebracht bij Scalda in Terneuzen. Het heeft daar een plaats bij de reeds bestaande proeffabriek 

voor Procestechniek van Scalda. 

 

De Groene Norm 

Stichting Scalda maakt sinds 2019 deel uit van Stichting Groene Norm. 

Dit is een samenwerkingsverband van aoc's, waarin competentiegerichte examenproducten worden 

ontwikkeld.   
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15.7 Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten 
en lasten  

 

15.7.1 Rijksbijdragen  

 
 2021 Begroting 2021 2020

Rijksbijdragen € € €

Rijksbijdrage OCW 75.438.347 71.623.000 71.340.730

Geoormerkte rijksbijdrage OCW 4.318.630           3.037.275 3.221.817

Niet-geoormerkte rijksbijdrage OCW 8.820.958 8.224.001 8.081.487

Totaal 88.577.935 82.884.276 82.644.034  
 

Voor een specificatie van de geoormerkte rijksbijdragen wordt verwezen naar Model G. Het overzicht 

Model G is opgenomen in de toelichting onder de overlopende passiva. De niet-geoormerkte 

rijksbijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 

 Kenmerk
Bedrag van 

toewijzing

Besteed in 

2021

Niet-geoormerkte rijksbijdrage € €

Kwaliteitsafspraken MBO 1097216-01 4.491.419 3.971.419

Kwaliteit res.afhankelijk 1183172-02 3.971.601 3.971.601

Excellentie  MBO (onderdeel 

kwaliteitsafspraken)
1097216-01                        - 320.000

Duo Subs Inburgeringsless               92.658 92.658

Zij-instroom 2021  1154792-1 265.280 265.280

MBO studentenfonds 1097216-01                        -         200.000 

Totaal 8.820.958 8.820.958  

 

De toename van de normatieve rijksbijdragen ten opzichte van de begroting is ontstaan door de 

bijstellingen van het ministerie gedurende het boekjaar. De geoormerkte rijksbijdragen zijn 

toegenomen als gevolg van COVID-19 gerelateerde subsidies die zijn ontvangen gedurende het 

boekjaar. Deze subsidies lopen door in 2022. 

 

15.7.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  

 2021 Begroting 2021 2020

Overige overheidsbijdragen en -subsidies € € €

Gemeentelijke bijdrage Educatie

(Web-budget)
733.990 662.000 744.862

Vergoeding projecten 1.096.883 789.000 1.655.062

Totaal 1.830.873 1.451.000 2.399.924  
 

De gemeentelijke bijdrage voor educatieactiviteiten ligt in lijn met 2020. In de begroting was rekening 

gehouden met een daling. De vergoeding projecten laat een daling zien ten opzichte van 2020, maar 

is hoger uitgevallen dan begroot. Dit ondanks het feit dat diverse projecten achterstand hebben 

opgelopen of, zoals Erasmus+, nagenoeg zijn stilgelegd als gevolg van COVID-19. Binnen het 
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onderwijscluster Zorg is namelijk wel een groot project uitgevoerd en binnen het onderwijscluster MIT 

zijn diverse nieuwe projecten opgestart. De meeste van deze projecten lopen door in 2022.  

 

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn voor een gedeelte structureel van aard, waarbij de 

omvang van de ontvangen gelden variabel is. Daarnaast hebben alle subsidies wel een einddatum, 

waardoor ook voor structurele subsidies periodiek een nieuwe toekenning van toepassing is. 

 

15.7.3 College-, cursus-, les-, en examengelden  

 2021 Begroting 2021 2020

College-, cursus-,les-, en examengelden € € €

Cursusgeld BBL 1.096.921 1.231.000 1.313.146

Cursusgeld VAVO 38.157 30.000 49.526

Cursusgeld Educatie 139.479 -                         86.317

Cursusgeld uitbesteding VAVO 174.597 196.000 288.346

Cursusgeld uitbesteding overig 326.358 224.000 385.862

Examengelden 11.389 10.000 17.090

Totaal 1.786.901 1.691.000 2.140.287  
 

De verschillen ontstaan door halvering cursusgeld vanwege coronamaatregelen en uitbesteding van 

lessen. 

 

15.7.4 Baten werk in opdracht van derden  

 2021 Begroting 2021 2020

Baten werk in opdracht van derden € € €

Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid              6.662 11.000              4.466 

CIOS            94.442                60.000            97.399 

Educatie          764.371              607.000          620.134 

Maritiem, ICT en Techniek                     -                          -            12.240 

Totaal          865.475              678.000          734.239  

 

De baten werk in opdracht van derden ten behoeve van Educatie betreffen inburgeringsactiviteiten. 

Nadat er in 2020 een aanzienlijke afname was bij inburgering, herstelt zich dat in 2021.  

 

15.7.5 Overige baten  

 2021 Begroting 2021 2020

Overige baten € € €

Omzet maatwerktrajecten 313.106 195.000 300.505

Deelnemersbijdragen 594.849 1.014.000 688.208

Detachering 1.079.825 926.000 714.478

Provisies                 533                  3.000              3.058 

Verhuur gebouwen / lokalen          906.197              695.000          761.174 

Overige exploitatiebaten          329.213              522.000          547.690 

Totaal       3.223.723           3.355.000       3.015.113  
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De realisatie van de overige baten in 2021 is toegenomen ten aanzien van 2020, met name door 

detacheringen en verhuur gebouwen. Het grootste negatieve verschil betreft de realisatie van de 

deelnemersbijdragen ten opzichte van de begroting. Het verschil van de deelnemersbijdragen ontstaat 

doordat in de begroting onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat studenten leermiddelen 

extern aanschaffen en geen rekening is gehouden met COVID-19. Als gevolg van COVID-19 hebben 

er beperkte tot geen activiteiten plaatsgevonden, waarvoor dan ook geen bijdrage is ontvangen vanuit 

de deelnemers.  

 

15.7.6 Personele lasten  

 2021 Begroting 2021 2020

Personele lasten € € €

De personele lasten zijn als volgt te

specificeren:

Lonen en salarissen 49.094.089 58.064.779 47.887.832

Sociale lasten 6.784.625 -                         6.177.740

Pensioenlasten 8.119.861 -                         7.126.853

Uitzendkrachten, gastdocenten en overige

incidentele personele lasten
3.100.247 2.867.000 2.828.122

Subtotaal 67.098.822 60.931.779 64.020.547

Mutatie voorziening WW verplichting 380.028 322.000 290.085

Mutatie voorziening doorbetaling

bij ziekte
123.649 -                         -336.435 

Mutatie voorziening Transitievergoeding 

Tijdelijke Contracten
-42.209         -                         245.000

Mutatie voorziening jubileauitkering 3.962 -                         -44.001 

Mutatie voorziening duurzame inzetbaarheid 101.051        -                         127.721        

Mutatie voorziening personeel overig 175.000        -                         -106.883       

Kosten WIA 68.925 -                         655

Deskundigheidsbevordering 878.517 1.083.000          970.409

Bedrijfsgezondheidsdienst en Arbo 171.770 166.000 167.919

Overige personele lasten 700.662 1.195.333 701.654

Subtotaal 69.660.177 63.698.112 66.036.671

Af: uitkeringen -527.911 -165.000 -196.393 

Totaal 69.132.266 63.533.112 65.840.278  
 

In 2021 waren 1.062 medewerkers (2020: 1.018) in dienst van Scalda. Per 31 december 2021 waren  

835 fte in dienst en per 31 december 2020 waren dit 816 fte. Het aantal fte’s kan onderverdeeld 

worden in de volgende personele formatie. 
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 2021 2020

Personele formatie in fte's  per 31 december

Onderwijzend personeel 579,2   548,3   

Directie en management 15,0     17,5     

Indirect ondersteunend 107,1   117,0   

Direct ondersteunend 151,2   133,5   

Totaal 852,5 816,3  

Scalda heeft geen werknemers die werkzaam zijn in het buitenland (2020: nihil).   
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WNT-verantwoording 2021 Scalda  

De WNT is van toepassing op Scalda stichting voor middelbaarberoepsonderwijs en 

volwasseneducatie. 

 

Complexiteitspunten  

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021

Gemiddelde totale baten 8

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 5 

Totaal aantal complexiteitspunten 16 

Bezoldigingsklasse  F 

Bezoldigingsmaximum 190.000€     
 

 
 

Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  

 
Gegevens 2021

bedragen x € 1
H.J. van Arenthals M.C.F. Nelen

Functiegegevens
Voorzitter

College van Bestuur

Lid

College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 156.612 128.753

Beloningen betaalbaar op termijn 22.949 21.967 

Subtotaal 179.561 150.721 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 190.000 190.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 179.561 150.721 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t.

 
 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only



 

Stichting Scalda, Terneuzen 146 

Gegevens 2020

bedragen x € 1
H.J. van Arenthals M.C.F. Nelen

Functiegegevens
Voorzitter

College van Bestuur

Lid

College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 153.652 125.422

Beloningen betaalbaar op termijn 21.275 20.458 

Subtotaal 174.927 145.880 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 183.000 183.000 

Bezoldiging 174.927 145.880  

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

Er zijn bij Scalda in 2021 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam 

geweest voor Scalda.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1
A.M. Demmers H.J.S. Abbing

A.M.T.

Duininck-Raas

L.J.R. 

Hoogwerf
K.J. Verbogt A.P. Vermeulen J. de Waard

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2021
01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 17.784 11.995 11.819 11.936 11.879 11.893 11.907 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
28.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

-/- Onverschuldigd betaald

en nog niet 

terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 17.784 11.995 11.819 11.936 11.879 11.893 11.907 

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

 
 
 
Gegevens 2020

bedragen x € 1
A.M. Demmers

G.A. Egas

Reparaz
K.J. Verbogt A.P. Vermeulen

A.M.T.

Duininck-Raas
H.J.S. Abbing J. de Waard

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020
01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 17.164 11.517 11.443 11.401 11.390 11.553 11.454 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
27.450 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.  

 

Er zijn bij Scalda in 2021 geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

werkzaam geweest. 

 

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. 

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 

4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan 

deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij 

een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling 

en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)  

 

Er zijn bij Scalda in 2021 geen topfunctionarissen werkzaam geweest met een dienstbetrekking als 

niet toezichthoudende topfunctionaris bij een andere WNT-instelling.  

 

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van 

toepassing is. 

In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking 

aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, 

niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van toepassing. Indien van 

toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende 

gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 

aangemerkt. 

 

De topfunctionarissen bij Scalda hebben afgezien van hun dienstverband bij Scalda geen 

dienstbetrekking bij een of meerdere WNT-instellingen.  

 

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van minder dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van 

toepassing is. 

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-

2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen 

reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn 

bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende 

tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op 

grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging 

van € 1.700 of minder. 
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Er zijn geen topfunctionarissen bij Scalda met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.  

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede 

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  

 

Er zijn bij Scalda in 2021 geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van één of 

meerdere topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.   

 

3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  

 

15.7.7 Afschrijvingen   

 2021 Begroting 2021 2020

Afschrijvingen € € €

De afschrijvingen hebben betrekking op:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.227.848 2.600.000 2.100.847 

Machines en installaties 1.008.729 911.000 990.599 

Andere vaste bedrijfsmiddelen       1.519.692 2.231.000       1.533.387 

Totaal 4.756.269 5.742.000 4.624.833  

  

 

15.7.8 Huisvestingslasten  

 
 2021 Begroting 2021 2020

Huisvestingslasten € € €

De huisvestingslasten zijn als volgt samengesteld:

Huren 3.151.032           2.876.000 2.973.837

Schoonmaakkosten 1.093.267           1.077.004 1.149.359

Energie (gas, water en elektra) 1.048.789           1.056.000 1.023.834

Heffingen i.v.m. huisvesting 412.321              459.000 400.898

Beveiligingskosten 252.311              191.000 212.880

Onderhoudskosten 765.929              714.000 861.201

Overige huisvestingslasten 142.216              109.000 236.895

Totaal 6.865.865           6.482.004       6.858.904  
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15.7.9 Overige lasten  

 

 2021 Begroting 2021 2020

Overige lasten € € €

De overige lasten bestaan uit de volgende kostensoorten:

Administratie en beheer (*1) 7.339.387     8.497.663          6.661.859     

Samenwerkingsverbanden 283.268        249.000             212.370        

Projecten 60.373          425.000             194.954        

Inventaris en apparatuur 132.631        95.500               358.226        

Leer- en hulpmiddelen 2.975.161     3.782.000          2.563.336     

Totaal 10.790.820 13.049.163 9.990.745  
 

In samenhang met de overige baten, zijn ook de overige lasten lager ten opzichte van de begroting als 

gevolg van daling van de aanschaf en vervaardiging van leermiddelen.  

 

*1) Accountantshonoraria 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 

gebracht voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

 2021 2020

€ €

Controle van de jaarrekening 84.156 80.707

Andere controlewerkzaamheden -                -                

Fiscale advisering -                -                

Andere niet-controlediensten -                -                

Totaal 84.156 80.707  

 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd 

door accountantsorganisaties en onafhankelijk externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta 

(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk 

waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van 

de jaarrekening over het boekjaar 2021, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het 

boekjaar zijn verricht. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de 

jaarrekening.   

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only



 

Stichting Scalda, Terneuzen 151 

15.7.10 Rentebaten  

 2021 Begroting 2021 2020

Rentebaten € € €

Leningen uitstaande gelden              2.727                  4.000              3.327 

Overige rentebaten              1.685                  8.000              2.992 

Totaal              4.412                12.000              6.319  

 

15.7.11 Rentelasten  

 
 2021 Begroting 2021 2020

Rentelasten € € €

Leningen opgenomen gelden 607.300 595.000 749.232 

Overige rentelasten                     -                          -                     3 

Totaal 607.300 595.000 749.235  

 

De afname op de rentebaten en de rentelasten ontstaat door de afname van de leningen uitgaande en 

opgenomen gelden. 

 

15.7.12 Resultaat deelnemingen   

 2021 Begroting 2021 2020

Resultaat deelnemingen € € €

Resultaat deelneming Holding

Scalda Privaat B.V.
90.755                25.000 -5.767 

Resultaat deelneming DRTC B.V. -87.918                          - -13.766

Totaal 2.837                25.000 -19.533  

 

Het resultaat van Holding Scalda Privaat B.V. wordt opgebouwd door het resultaat van de 

onderliggende dochtermaatschappijen. De resultaten van deze dochtermaatschappijen zijn positiever 

uitgevallen dan initieel begroot. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening waren de resultaten 

van DRTC nog niet bekend. In 2021 hebben wij voor DRTC het resultaat van 2020 verwerkt. 
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15.8 Vaststelling en goedkeuring van het Geïntegreerd 
Jaardocument 

 

Het CvB van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2021 opgemaakt en vastgesteld op 29 juni 

2022. 

 

De RvT van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2021 goedgekeurd in zijn vergadering van                                 

29 juni 2022. 

 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Terneuzen, 29 juni 2022 

 

Namens het CvB, 

De heer H.J. van Arenthals    De heer M.C.F. Nelen 

Voorzitter      Lid      

 

 

 

      

Namens de RvT, 

Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest, voorzitter De heer A.P. Vermeulen, vicevoorzitter 

 

 

 

De heer J. de Waard, lid                 Mevrouw L.J.R. Hoogwerf, lid 

   

 

 

 

De heer H.J.S. Abbing, lid    De heer K.J. Verbogt, lid 

 

 

 

Mevrouw A.M.T. Duininck-Raas, lid 
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16. Overige gegevens 

16.1 Statutaire regeling inzake het resultaat 

In de statuten is niets bepaald omtrent de bestemming van het behaalde resultaat. Het CvB maakt 

een voorstel ter aanwending van het behaalde resultaat, dat ter goedkeuring aan de RvT wordt 

voorgelegd. 
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16.2  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
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Bijlage: Monitoring en verantwoording kwaliteitsagenda 

Thema 1: De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs 

Thema 1
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

1.1  

Energietransitie en 

techniek-onderwijs

Hoewel er uiteraard wel 

een bedrijvennetwerk is 

rondom de sector 

techniek, is dat er nog 

niet specifiek gericht op 

energietransitie, laat staan 

een ‘ecosysteem’ dat 

actief dit thema binnen de 

techniek reguleert en 

verder ontwikkelt.

Verdere implementatie 

onderwijs i.s.m. 

bedrijfsleven, vmbo en hbo

In het Windlab wordt in samenwerking met het bedrijfsleven gewerkt aan uitbreiding van de 

praktijkopstellingen (windlab met zonnetrainer, simulator, dashboard, VR) en daarnaast 

aan reallife opstellingen (Nacelle/Turbineblad in de KAAP), zodat de omgeving waarin 

windtechneuten hun werk moeten doen nog beter nagebootst wordt. Samen met HZ en 

Smart Delta Resources worden concrete stappen gezet voor de realisatie van 

een Praktijklab Duurzame Waterstof. In het onderwijsportfolio wordt onderzoek gedaan naar 

nieuwe modules zoals high-voltage en waterstof. Voor professionals worden naast de 

GWO-gecertificeerde trainingen Basic Safety en Basic Technical aanvullende cursussen 

voor Wind op Zee ontwikkeld. Met het vo (CSW en Mondia) is het keuzevak 

Energietransitie ontwikkeld en uitgevoerd in het Technum Vlissingen (geïnitieerd vanuit het 

project Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ), dit heeft in 2021 geresulteerd in de 2e 

plaats Zeeuwse Onderwijsprijs). 

In het kader van het toekomstige Delta Climate Center (gericht op de thema’s water, 

energie en voedsel) zijn ontwerpen gemaakt voor een EnergietransitieLab voor vo-mbo-hbo-

wo met trainingsopstellingen voor totale energiesystemen, van opwekking tot opslag en 

distributie. Dit ook op uitdrukkelijk verzoek vanuit het werkveld.                                                                                                                                                               

Naast de opleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek gaat in 2022 ook de 

opleiding Maintenance deelnemen aan het keuzedeel Windtechniek. Voor de 

installatietechniek is in 2020 een warmtepomp aangeschaft en nu onderdeel van het 

onderwijsprogramma. Voor mobiliteit is via het regionale project Zero-Emmissie-Transport 

een elektrische auto en laadpaal aangeschaft en nu onderdeel van het 

opleidingsprogramma. De opleidingen Bouw-Infra nemen jaarlijks deel aan de smart-

circulair ontwerpwedstrijden, met jaarlijks een ontwerpopdracht vanuit de provincie (in 2021 

publiekprijs voor het ontwerp van een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park 

Oosterschelde). De drie MIT-brede keuzedelen Circulaire economie, Business development 

(ondernemerschap) en Energietransitie (innovatie en technologie) i.s.m. Vlaamse 

onderwijspartners zijn in augustus 2021 gestart.

-

Nieuwe rol 

techniekmedewerkers in 

bedrijfsleven 

Dit is een voortdurend proces i.s.m. de bedrijven en komt in de opdrachten vanuit de 

bedrijven en de gezamenlijke onderwijsontwikkeling met de bedrijven tot uiting. Daarnaast 

is dit altijd onderwerp van gesprek bij de werkveldadviesraad en 

beroepenveldadviescommissies van Maritiem, ICT en Techniek.  
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

Doorgaande leerlijn met 

vmbo en hbo ontwerpen

Zoals in de vorige rapportage (tussenrapportage over 2020) al aangegeven, werkt Scalda 

nauw samen met het vo in de drie Zeeuwse regio’s. In Zeeuws-Vlaanderen vanuit het 

Centrum voor Top Techniek (Vakmanschapsroute met drie vmbo-scholen uit Zeeuws-

Vlaanderen), in Walcheren vanuit het Technum (Mondia en CSW verzorgen hier hun 

praktijklessen) en in de Oosterschelde regio vanuit het Techniekhuis. Het STOZ-project 

heeft deze samenwerking nog verder versterkt. In iedere regio is een doorlopende leerlijn 

Techniek in ontwikkeling, met o.a. energietransitie thema’s zoals windtechniek en 

dronetechniek. Daarnaast is er binnen het STOZ–project een Zeeuwsbrede ambitie op 

karakteristieke Zeeuwse technieken in het vmbo, waaronder de energietransitie. Zoals uit 

a) (zie hieronder) blijkt is dat in 2021 ook daadwerkelijk uitgevoerd. Door gezamenlijk 

gebruik van praktijkfaciliteiten zoals het Technum in Vlissingen en het Centrum voor Top 

Techniek in Terneuzen wordt deze samenwerking sterk gestimuleerd en resulteert dat in 

mooie trajecten voor leerlingen en studenten.

Met de HZ University of Applied Sciences is een minor en AD Energietransitie ontwikkeld 

en deze wordt nu uitgevoerd. In samenwerking met de HZ is er ook een project rondom het 

thema waterstof in ontwikkeling (zie ook a)). In het kader van het in oprichting zijnde 

DeltaClimateCentre (samenwerking 3O’s, waaronder Scalda, HZ, UCR, WUR, UU, 

gemeente, provincie en bedrijfsleven), zal op de thema’s water, energie en voedsel de 

verbinding gemaakt gaan worden en is er voor Scalda o.a. een practoraat Energietransitie 

en een practoraat Smart Delta technologie in ontwikkeling met bijbehorende labs en 

onderwijs.

1.2  Hybridisering: 

CTT 

De vakmanschapsroute 

(VKR) is gestart in het 

vmbo en moet nu worden 

doorgezet. Het practoraat 

richt zich tot nu toe vooral 

op de vmbo-docenten. In 

dit nieuwe traject wordt de 

doorlopende lijn naar het 

mbo doorgezet.

Evaluatie en borging:         

a. 

Doorstroomprogramma’s                                 

a) Het doorstroomprogramma vmbo-mbo is uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. 

Leerlingen vanuit de Vakmanschapsroute Centrum voor Top Techniek (VKR CTT) kunnen 

doorstromen naar alle Scalda-opleidingen op basis van een doorstroomverklaring. Dit 

bijzondere opleidingsprogramma is ook geborgd vanuit OCW en de Inspectie. Vanuit het 

STOZ-project is er een werkgroep gevormd die een leerlijn Techniek vmbo aan het 

ontwikkelen is voor de drie vmbo-scholen in Zeeuws Vlaanderen i.s.m. Scalda.  

Vanaf het schooljaar 21/22 volgen naast de vmbo-leerlingen van Mondia Scholengroep en 

de 3e-jaars leerlingen van CSW nu ook de 4e-jaars leerlingen van CSW de praktijklessen 

PIE in het Technum in Vlissingen. De samenwerking op beide locaties is geborgd in een 

samenwerkingsovereenkomst en wordt in verschillende stuurgroepen en projectgroepen op 

geregelde basis geëvalueerd en geoptimaliseerd. Daarnaast is er een uitgebreid 

samenwerkings- en onderwijsontwikkelplan opgesteld dat de komende jaren vanuit het 

STOZ-project (verschillende werkgroepen) verder opgepakt wordt
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

Evaluatie en borging:          

b.  Vakmanschapsroute

b) Zie hierboven. Leerlingen vanuit de VKR CTT kunnen doorstromen naar alle Scalda-

opleidingen op basis van een doorstroomverklaring. Dit bijzondere opleidingsprogramma is 

ook geborgd vanuit OCW en de Inspectie. Het practoraat CTT is in 2021 afgerond met een 

publicatie (https://centrumtoptechniek.nl/practoraat/evenementen). De monitoringtaak van 

de VKR-leerlingen van het practoraat is geborgd bij de twee kwaliteitszorgmedewerkers van 

vo Zeeuws Vlaanderen en Scalda en de manager VKR van het vo Zeeuws Vlaanderen. De 

verbindingsofficier VKR-CTT wordt bekostigd vanuit vo-gelden.

Evaluatie en borging:         

c. Doorstroming mbo – 

hbo

c) Het hbo (opleiding Procestechniek HZ University of Applied Sciences) maakt jaarlijks 

gebruik van de proeffabriek in het CTT. Daarnaast werken in allerlei innovatieprojecten 

Scalda en de HZ samen, bv. ICT studenten (en docenten) (O2LabHub Zeeland), 

Elektrotechniekstudenten (gezamenlijke werkweek), samenwerking binnen het FieldLab 

Zephyros en ontwikkeling van de minor en AD Energietransitie. Door de verschillende 

trajecten van de afgelopen jaren is het hbo een vanzelfsprekende samenwerkingspartner 

geworden, dat betekent dat in alle innovatieprojecten in samenwerking met het werkveld, 

HZ en Scalda gezamenlijk optrekken. Om dat te benadrukken is een 

samenwerkingsalliantie in relatie tot de energietransitie in ontwikkeling.

d. Totaal 6 innovatieve 

opdrachten

d)  Het bestuur van de stichting CTT heeft besloten om geen aparte businessclub op te 

richten. In plaats hiervan wordt er ingezet op branchegerichte bijeenkomsten die minimaal 

twee keer per jaar gehouden worden. Er is voortdurend aandacht voor opdrachten vanuit het 

bedrijfsleven. Door middel van de VKR/CTT-verbindingsofficier is er een voortdurende 

verbinding van het bedrijfsleven met het onderwijs. Zoals hierboven aangegeven is deze rol, 

nu de projectfase afgerond is, geborgd vanuit vo-gelden (STOZ). Gastlessen, excursies, 

stages en opdrachten voor leerlingen en studenten worden snel geregeld en tijdens CTT-

netwerktafels (twee keer per jaar) wordt de samenwerking per domein telkens geëvalueerd 

en bijgesteld. De netwerktafel in juni 2021 is vanwege COVID-19 niet doorgegaan, maar de 

bijeenkomst in december 2021 is wederom succesvol online gehouden. We hebben de 

afgelopen jaren een veelvoud (veel meer dan 6) aan innovatieve opdrachten in 

samenwerking met werkveld, studenten en docenten uitgevoerd. Zowel in Terneuzen als in 

Vlissingen.
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

1.3  Hybridisering: 

Praktijkroute DVG

De praktijkroute Horeca 

was begin 2019 nog niet 

gestart, Economie alleen 

in het eerste leerjaar.

Vervolg implementatie a. In augustus 2021 is in de laatste regio van Zeeland (De Bevelanden) een praktijkroute 

gestart. Hiermee komen we op vijf regio’s (Schouwen-Duiveland, Walcheren, West-Zeeuws-

Vlaanderen, Midden- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen en De Bevelanden) en is de praktijkroute 

geïmplementeerd in heel Zeeland. 

Er is geen uitbreiding van crebo’s gekomen naast de opleidingen Horeca en toerisme, 

Commerciële en Zakelijke dienstverlening. Er heeft een pilot gedraaid met studenten van 

de opleiding Dierverzorging (Groen) maar die pilot loopt nog steeds en heeft niet geleid tot 

meer studenten in die richting. 

De opleidingen van Groen zaten eerst in Edudelta. Dat is overgenomen door Scalda en 

toegevoegd aan het cluster DVG (Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid). DVG zit in 

een veranderingsproces waarbij de praktijkroute geïntegreerd wordt in de totale 

onderwijssystematiek. De groenopleidingen gaan in deze verandering mee. Het is niet 

logisch om nu de praktijkroute ‘oude stijl’ (dus de niet-geïntegreerde versie) nog op te 

zetten bij Groen omdat we dat dan volgend jaar weer moeten aanpassen aan de 

geïntegreerde versie. 

Wat betreft de beoogde uitbreiding met de opleidingen Logistiek (cluster Techniek) zijn er 

wel gesprekken geweest met de directeur en teamleider. Daaruit bleek dat de opleiding in 

de bbl goed draait in Zeeuws-Vlaanderen en dat er geen behoefte is aan uitbreiding met 

een praktijkroute. 

1.4  Hybridisering: 

Praktijkroute 

Entree

De praktijkroute Entree is 

nog niet gestart.

Voortzetting van 

bestaande en eventueel 

nieuwe profielen (25-30 

studenten)

In schooljaar 20-21 stonden in Terneuzen 13 studenten ingeschreven bij het Participatielab. 

Het aantal dat diplomeert en uitstroomt wordt via intake na het diplomeringsmoment ook 

weer ‘aangevuld’. Ondanks corona zit de groep steeds vol. Na diplomering in januari 22 – 

komt de groep op 15.

Vlissingen 2021; Volle groep 10-12 studenten. Gedurende het jaar zijn er wat kandidaten 

afgehaakt wegens problematiek. Start 2021 10 studenten. Na diplomering van 6 studenten 

ook weer 8 ingestroomd in augustus. Er zijn wat kandidaten tussentijds uitgevallen. Bij 

diplomeringsmoment in januari 22 stromen 6 nieuwe kandidaten in dus dan zit de groep op 

15.

Zierikzee; Kleinere groep van 5 kandidaten voor de zomervakantie (2 diplomering) en 

nieuwe instroom van 4 kandidaten na de zomervakantie. Januari 22 – groep van 7                                                                                          

Gemiddeld dus 30-35 kandidaten – doelstelling bereikt
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

1.5 Hybridisering: 

Praktijkroutes  

Zorg en Welzijn

De Zeeuwse praktijkroute 

ouderenzorg (ZPO) is 

alleen in het eerste jaar 

gestart, in de andere 

opleidingen is er nog geen 

praktijkroute.

Vervolg implementatie De implementatie van de opleiding Zorgprofessional niveaus 3 en 4 is gerealiseerd voor het 

eerste leerjaar. De onderwijsontwikkeling van de vier leerjaren Zorgprofessional wat betreft 

dubbel of smal kwalificeren VP, MZ, VZ-IG wordt dit jaar afgerond aan de hand van de 

beroepscontext, canmeds rollen en het KD (incl. nieuwe KD MZ). De opleiding 

Zorgprofessional is geconstrueerd in een praktijkgerichte (meer) hybride leeromgeving dan 

de huidige (onderwijs)vorm. Dit zie je met name terug in het werkplekleren, de mogelijkheid 

voor de bpv-docent om 6 tot 8 keer naar de bpv te gaan (niet enkel voor gesprekken, maar 

ook voor de uitvoering van activiteiten en begeleiding i.o.m. de bpv en student wat bij kan 

dragen aan het ontlasten van het werkveld). Deze zijn naast het Project Goes United 

(samenwerking met CIOS) gekoppeld voor onderzoek naar hybride leeromgeving aan het 

Practoraat.

Evaluatie De praktijkroute ZPO is geëvalueerd en de verworvenheden zijn en worden opgenomen in 

de ontwikkeling van Zorgprofessional. De praktijkroute ZPO gaat mee in de regio-indeling 

van de nieuwe opleiding (al blijven de docenten i.v.m. de continuïteit op hun locatie als ‘vast 

contactpersoon’). Komend schooljaar investeren we in het vergelijken van de 

onderwijsinhoud en het ontwikkelen van een gelijkwaardig niveau met oog op de specifieke 

aandachtspunten die de hybride leeromgeving met zich meebrengt. ZPG is een methode 

die gekoppeld aan de kwalificatiedossiers VZ-IG, MZ niveau 3 en 4 onder de vleugel van 

Zorgprofessional blijft bestaan voor bbl-studenten die a.d.h.v. sollicitatiegesprekken bij het 

Gors, 's Heerenloo en Zuidwester hun diploma willen behalen met de methode 

gepersonaliseerd leren. In de opleiding Zorgprofessional is dit net als het ‘onderzoekend 

leren’ van de ZPO een van de methodes die ingezet kan worden.

Bijstelling (150 – 200 

studenten totaal in de 

opleiding niveau 3 en 4 

samen)

Er zijn ruim 300 studenten gestart met de opleiding tot Zorgprofessional. De studenten 

geven wisselende signalen af in de panelgesprekken. Enerzijds vinden ze het prettig dat ze 

zich breed kunnen oriënteren, anderzijds zijn ze zoekende naar hun beroepsidentiteit 

(denk bijvoorbeeld aan de student die vanaf haar vijfde levensjaar verpleegkundige wil 

worden).  
 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only



 

Stichting Scalda, Terneuzen 160 

Thema 1
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

1.6 Hybride 

leeromgevingen 

Sport

De hybride leeromgeving 

CIOS is er alleen in het 

eerste jaar Roosendaal, 

verder niet.

Hybridisering sport (CIOS) 

voltooid

a) Ja, bereikt met uitzondering van een hybride locatie in Zeeuws-Vlaanderen. In deze regio 

is nog geen geschikte praktijkpartner gevonden. Op de andere locaties zijn niet alleen 

nieuwe routes gestart, maar zijn ook de bestaande onderwijsroutes uitgebreid of aangevuld 

met hybridisering in de breedste zin van het woord.	

Meerdere routes naast 

elkaar ingebed in het 

concept 

b) De Roosendaalse praktijkroute en de praktijkroute Goes/Dordrecht lopen naast elkaar. 

Dit alles naast de bestaande onderwijsroutes van het CIOS die al op diverse manieren 

hybride zijn ingericht. 

De praktijkroute in Roosendaal is met een vernieuwde onderwijsslag bezig vanuit de 

opgedane ervaring en vernieuwde inzichten, zoals een geïntegreerde thematische aanpak.

Nieuwe praktijkroutes in Goes en Dordrecht zijn afgelopen schooljaar gestart en deze 

implementatie loopt volgens planning.

20 – 30% van de CIOS-

studenten krijgt een 

hybride opleiding: deels in 

een praktijkomgeving

Locatie Goes heeft 50 studenten in de praktijkleerroute. Totaal aantal 2e-jaars studenten: 

131 =  38,2%.

Locatie Roosendaal heeft in het 1e leerjaar 100% hybride opleiding en in leerjaar 2, 25 

studenten in de praktijkleerroute. Totaal aantal studenten 44 = 56,8%.

Locatie Dordrecht heeft 36 studenten in de praktijkleerroute, totaal aantal 2e-jaars 

studenten 56 = 64,3%
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Thema 2: Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en – begeleiding 

Thema 2
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

Thema 2:  

Kansengelijkheid: 

loopbaanoriëntatie 

en 

-begeleiding

Begin 2019 is de LOB-

scan nog niet uitgevoerd 

en het beleidsplan nog 

niet geschreven. De 

webapplicatie wordt nog 

niet in heel Scalda 

gebruikt en is voor mbo-

hbo nog niet ontwikkeld.

Implementatie LOB-beleid 

in alle onderwijsteams 

met gebruik applicaties 

Deels gerealiseerd. In alle onderwijsteams wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling 

van LOB. Ieder team loopt daarin een eigen route, passend bij dat team. Er wordt veel 

kennis en ervaring uitgewisseld tussen de teams onderling, waardoor teams ook van elkaar 

leren. Een aantal teams ervaart het gebruik van de voorgeschreven applicatie (Intergrip/LOB-

website) als een belemmering in hun ontwikkeling en heeft de implementatie van de 

applicatie nog uitgesteld.
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Thema 3: De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta 

Thema 3
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

3.1 Onderwijs Scalda heeft de 

opleidingen overgenomen 

zoals ze zijn, zonder 

doorontwikkeling, keuzes, 

cross-overs etc.

Start nieuwe 

onderwijsprogramma’s 

(aug.) en evt. afbouw

Opleiding Aquacultuur gestart. Procesoperator te weinig inschrijvingen voor een klas in 

Goes, verder opgepakt door team Procestechniek door het inbrengen van een component 

groen in de opleiding d.m.v. projecten en keuzedelen. 

Afbouw niet van toepassing. 

Qua maatwerk een 1-jarig traject bbl Assistent Glastuinbouw uitgevoerd op twee locaties – 

totaal 26 studenten gediplomeerd. Foodopleidingen liggen een beetje stil (er wordt gewacht 

op Delta Climate Centre) en bij Paraveterinair wordt gekeken naar een optie Praktijkroute.

Start LOB- en 

excellentieprogramma’s

LOB wordt verder ingericht. Het was een vak dat met 1 lesuur per week in het 1e jaar werd 

afgesloten. Momenteel bezig met de uitrol van een programma voor de gehele opleiding 

(Intergrip wordt hierin bekeken, met name wat betreft de samenhang tussen de 5 

loopbaancompetenties met de bijbehorende opdrachten en bewijslast en de reguliere 

opleiding). Excellentieprogramma – Skills Heroes (Hovenier, Dier, Paard, Loon en Bloem), 

Skills Talent (Bloem en Hovenier). Internationale stages – veel contacten, echter door 

corona geen reizen. Ethiopië ligt stil. Gaan participeren in samenwerking met Agriculture 

school in Portugal. 

Voorbereiding AD-

programma

AD traject Food en Gastronomy bij HZ komt niet van de grond. Te weinig animo. 

Ontwikkelen van Food opleiding hierdoor ook rustig – kijken en wachten ook op 

ontwikkelgeld vanuit Delta Climate Centre.

3.2 Hybridisering De huisvesting is zoals bij 

de overdracht.

a. Hybridisering voltooid a) Hybridisering loopt nog, gesprekken met partners in De Bevelanden om dit verder vorm 

te geven. Onderzoek en verdere verkenning naar mogelijkheden praktijkroute onderwijs in 

de groene sector. Groene opleidingen sinds augustus 2021 onderdeel van het project DVG 

Gereed voor de toekomst , waarin onderwijskundige vernieuwingen worden doorgevoerd 

met m.n. nadruk op maatwerk, flexibiliteit van het onderwijs, hybridisering, co-creatie met 

bedrijfsleven en meer mogelijkheden om daadwerkelijk als student eigen leerroutes of 

onderwijsprogramma te kiezen.	

b. Centrale huisvesting 

hierop aangepast

b) Keuze huisvesting Groene opleidingen wordt bekend in 1e kwartaal 2022, daarnaast 

samenwerking met Rusthoeven en maneges verder geformaliseerd, afhankelijk van evt. 

nieuwbouw Groen College. Daarnaast nog in afwachting van ontwikkelingen Delta Climate 

Center hetgeen een boost zou kunnen geven aan hybridisering van het onderwijs met evt. 

gevolgen voor de huisvesting.
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Thema 3
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

3.3. Onderzoek Er is nog geen verkenning 

uitgevoerd en er is nog 

geen ontwikkelagenda.

Start uitvoering 

programma’s 

Onderzoeksagenda 

Afstemming met partners tot nadere samenwerking loopt, onzekerheid over Delta Climate 

Center zorgt wel voor vertraging van het proces.

Aansluiting bij netwerk 

Joint Research Center

Aansluiting bij netwerk JRC: opleiding Aquacultuur sluit aan bij opleiding HZ (studenten 

krijgen lessen op JRC)

Voorbereiding practoraat 

(en zo mogelijk lectoraat)

Kwartiermaker is aan het werk gegaan om een eerste versie practoraatsplan te schrijven 

en voorbereidingen te treffen voor het uitzetten van de vacature practor, mede in relatie tot 

het nog te vormen Delta Climate Center. Vacaturetekst is opgesteld, vacature practor 

Water wordt in januari 2022 uitgezet. Verbinding met lectoraten HZ wordt gemaakt door de 

nog te werven practor.
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Thema 4: Jongeren in een kwetsbare positie: Onderwijs op Maat 

Thema 4
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering? Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

4.1 Coachklas 

anderstaligen

Niet gestart 75 leerlingen totaal In 2019 hebben 25 studenten deelgenomen en in 2020, 26 studenten. In 2021 

hebben er 31 studenten deelgenomen hiermee is de doelstelling bereikt.

Professionalisering met name gericht op het gedrag van leerlingen is 

voortgezet. Er zijn 3 trainingen geweest met hierin vooral aandacht voor 

motiverende gespreksvoering.

4.2 Pre mbo Niet gestart 150 – 225 leerlingen 

totaal

Het Pre mbo is overgegaan op een nieuwe werkwijze. Vanaf 2021 volgen de 

leerlingen in het voortgezet onderwijs een traject van een half jaar op de eigen 

vo-school en gaan zij na de zomer naar Scalda voor de afronding van hun 

Entree-opleiding. In het 1e half jaar op de vo-school worden leerlingen al 

begeleid door Scaldadocenten. In het 2e half jaar is er nog begeleiding van vo-

docenten in de Entree-opleiding bij Scalda. Deze ontwikkeling heeft geleid tot 

een kwaliteitsimpuls van de examinering. 

In schooljaar 2019/2020 hebben 58 leerlingen deelgenomen aan het 

doorstroomtraject, waarvan er 31 zijn doorgestroomd naar een niveau 2 

opleiding. In schooljaar 2020/2021 zijn er 22 leerlingen gestart, van deze 

groep zijn er 14 leerlingen doorgestroomd naar niveau 2. 

Door de overgang naar 

een nieuwe werkwijze 

is de doelstelling niet 

behaald.
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering? Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

4.3 Afstemming 

vso/pro

Niet gestart 120 leerlingen totaal In schooljaar 2019/2020 waren er 70 leerlingen ingeschreven in het vso/pro-

traject. Daarvan zijn er 34 doorgestroomd naar een niveau 2 opleiding. In 

schooljaar 2020/2021 zijn er 83 leerlingen ingeschreven waarvan er 38 zijn 

doorgestroomd. In schooljaar 21/22 zijn er 37 leerlingen ingeschreven. 

Doelstelling aantal over 3 jaar behaald. Doorstroom naar niveau 2 blijft achter 

omdat een aantal studenten langer over het traject doet. Met invoering van het 

Startcollege krijgt doorstroom naar niveau 2 nog meer prioriteit.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in schooljaar 21/22 alleen leerlingen van 

pro Pontes Zierikzee, pro Calvijn College en Auris College zijn meegenomen 

in de telling omdat alleen voor hen de oude samenwerkingsafspraken nog van 

toepassing zijn. Hierbij halen leerlingen hun Entree-diploma op hun eigen 

school, de examinering en diplomering wordt door Scalda gedaan. 

Met andere pro/vso-scholen is in 2020 overleg gevoerd met directies (als 

onderdeel van de Zeeuwse Stichting Maatwerk) om tot een vernieuwing van 

het traject te komen. Dit heeft geresulteerd in overeenkomsten waarin 

afspraken zijn gemaakt over de warme doorbegeleiding van leerlingen op het 

mbo. Leerlingen volgen hun Entree-opleiding bij Scalda en worden begeleid 

door docenten/coaches/IB'er van zowel de Entree-opleiding als van hun oude 

school. Op die manier wordt de examinering geborgd, de doorstroom naar 

niveau 2 bevorderd en uitval voorkomen. IB'er vso en IB'er Scalda stemmen 

onderwijs/begeleidingsbehoefte leerling af. Als er een go is van beide kanten 

dan wordt de leerling overgeschreven of gedetacheerd. In Startcollege worden 

de leerlingen ook doorbegeleid op niveau 2. 

In 2021 zijn er geen scholingsactiviteiten geweest in afstemming met het vso. 

Corona heeft hierin een beperkende rol gespeeld.

Praktijkscholen zijn nog niet betrokken bij de coachingsopleiding en hierover 

zijn nog geen afspraken gemaakt.

4.4 Maatoplossing 

switchers

Niet gestart 210 – 300 totaal
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering? Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

4.5 Begeleiding 

overgangsfase

Niet gestart a. Eerste instroomjaar 

niveau 1 naar 2 na 

implementatie, evaluatie, 

bijstelling 

Er zijn geen noemenswaardige bijzonderheden te melden. Het aantal 

switchers binnen de THOP-klas is dit jaar gestegen tot 151. De doelstelling is 

hiermee behaald. 80 studenten hebben bovendien gebruikgemaakt van de 

keuzecarrousel. Afgezet tegen de andere jaren is hier sprake van een stijging 

van zo’n 30 studenten.	

Wel blijven we in de praktijk een aantal knelpunten tegenkomen.  

- Ondanks de afspraken daarover is het soms toch lastig om gedurende het 

schooljaar in te stromen in een nieuwe opleiding. Dat kan o.a. te maken 

hebben met de capaciteit van de opleiding (numerus fixus opleidingen) of 

externe factoren (zoals opleidingen bij Defensie). 

- Het blijkt ook lastig voor opleidingen om een alternatief aanbod te doen aan 

studenten, waardoor ze zich op hun nieuwe opleiding kunnen oriënteren. Niet 

alleen een aantal avo-lessen volgen, maar ook een oriëntatiestage. Niet in alle 

bedrijven zijn studenten daarvoor welkom. 

- Soms willen studenten zelf geen alternatief programma volgen, maar eerst 

een half jaar werken en dan instromen. 

- Er zijn opleidingen die nog niet goed ingesteld zijn op de tussentijdse 

instroom van studenten; daaraan moet nog meer aandacht worden besteed. 

a.	Doelstelling voor 2021

Eerste instroomjaar 

niveau 1 naar 2 na 

implementatie, evaluatie, 

bijstelling

Er wordt intensief samengewerkt tussen niveaus 1 en 2. Er ligt een ambitieus 

programma voor Scalda Start. Een eerste pilot is gestart per 1 februari 2021 

rondom de huidige (N2) Dienstverlening curriculum opleidingen. De 

samenwerking heeft als doel de teams kennis te laten maken met elkaar en 

met de inhoud van het onderwijs. Op deze wijze kan Entree met N2, zoals 

beoogd in Scalda Start, uiteindelijk beter worden geïntegreerd.

In februari 2022 wordt in een tweede pilot de samenwerking tussen docenten 

Entree en N2 Dienstverlening in Terneuzen voortgezet.

De onderwijsontwikkelingen voor het inrichten van de nieuwe opleidingen van 

Scalda Start en de organisatie daarvan gaan in de tussentijd verder in de 

werkgroepen die daarvoor zijn aangewezen zodat in augustus 2022 Scalda 

Start van start kan.
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 

conform KA

Beschrijving ambitie 

voor 2021 conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

Verklaring 

afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2021 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de uitvoering? Zo nee; wat is/zijn de 

reden(en) van het niet 

hebben gerealiseerd?

b. Walcheren 300 – 

Oosterschelde 225 – 

Zeeuws-Vlaanderen 150 

studenten totaal

De doelstelling voor het aantal studenten is niet behaald. Dit komt door een 

flinke daling van het 

aantal studenten in de 

Entree-opleiding van 

240 in 2019 naar 175 

in 2020 naar 178 in 

2021. 

c. Doelstelling voor 2019 

en 2020 was en 

doelstelling voor 2021 is:

1) Het gaat in alle jaren 

om een pakket van 

maatregelen dat tot doel 

heeft de uitval in niveau 2 

te beperken. Scalda 

ervaart het effect van de 

invoering van de 

wetgeving rondom 

‘passend onderwijs’ in 

2014 in het vmbo in het 

cohort 2018 in het mbo. 

Uitgaande van de 

verantwoordelijkheid die 

Scalda voelt voor de 

regio, wil zij in de jaren 

2019 tot en met 2022 het 

percentage vsv gelijk 

houden.

In 2021 zijn vsv-projecten ingezet, die meer dan voorheen gericht zijn op 

specifieke uitvalfactoren, arbeidstoeleiding voor studenten niveaus 1 en 2, 

ondersteuning van (vak)taal voor statushouders binnen het beroepsonderwijs, 

verbetering aansluiting vanuit pro/vso/vo. Alles gericht op het voorkomen 

voortijdig schoolverlaten.
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1.1  Energie-

transitie en 

techniek- 

onderwijs

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

1.2  

Hybridisering: 

CTT 

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

1.3  

Hybridisering: 

Praktijkroute 

DVG

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
Thema 1:  

De arbeids- 

markt van 

morgen: 

doorlopend

e leerlijnen 

naar meer 

hybride 

onderwijs

Docenten zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen die het onderwijs 

ontwikkelen en de inrichting van de praktijkruimtes realiseren. Zij zijn betrokken bij de 

uitvoering, evaluatie en bijstelling van het onderwijsprogramma. In jaartaken zijn 

ontwikkeltaken, projecturen, professionalisering en lestaken geborgd. Studenten zijn 

betrokken bij de uitvoering en evaluatie van de nieuwe onderwijsprogramma’s d.m.v. 

studentenpanels en enquêtes. Het betreft onderwijs (theorie, praktijk, projecten, 

excursies, bpv) dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Het netwerk van bedrijven komt regelmatig bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken 

incl. de vertaalslag naar het onderwijs. Er zijn rondom het thema energietransitie nu drie 

netwerken: Centre of Innovatief vakmanschap (CIV) Wind op Zee (hierin hebben partners 

hun bijdrage vastgelegd dmv een cofinanciering), Energy Port Zeeland en Netwerk van 

opdrachtgevers multidisciplinaire opdrachten. Daarnaast staat het thema energietransitie 

vast op de agenda van de werkveldadviesraad en de beroepenveldadviescommissies van 

de verschillende domeinen (bv. Vrienden van Installatie en Elektrotechniek Zeeland). Het 

bedrijfsleven wordt betrokken bij de onderwijsontwikkeling en evaluatie, biedt 

stageplaatsen en excursiemogelijkheden en is opdrachtgever voor studenten bij 

verschillende projecten.

Docenten zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen die het onderwijs 

ontwikkelen. Zij zijn betrokken bij de uitvoering, evaluatie en bijstelling van het 

onderwijsprogramma. In jaartaken zijn ontwikkeltaken/projecturen, professionalisering en 

lestaken geborgd. Studenten en leerlingen zijn betrokken bij de uitvoering en evaluatie van 

de nieuwe onderwijsprogramma’s. Het betreft onderwijs (theorie, praktijk, projecten, 

excursies, bpv) dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Het CTT netwerk van bedrijven (netwerktafels) komt twee keer per jaar bijeen om de 

samenwerking met het onderwijs te evalueren en bij te stellen. Het netwerk heeft zijn 

bijdrage vastgelegd d.m.v. een inkind-cofinanciering (in project RIF CTT), alle bedrijven 

hebben toegezegd hun bijdrage in de netwerktafels te blijven geven, ook na de projectfase. 

De CTT-verbindingsofficier zorgt voor een voortdurende verbinding tussen onderwijs en 

bedrijfsleven. Zij had hiervoor 2 dagen per week in de projectfase (tot 1 juli 2021) en daarna 

1 dag per week. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij de onderwijsontwikkeling en 

evaluatie, biedt gastlessen, stageplaatsen en excursiemogelijkheden en is opdrachtgever 

voor studenten/leerlingen.

Docenten in de rol van regisseur, maar ook de coaches en werkplaatsdocenten vormen 

een hecht team dat zeer betrokken is. In de werkgroepen van DVG Gereed voor de 

Toekomst , waar de verduurzaming van de praktijkroute plaatsvindt, is een 

vertegenwoordiging van de praktijkroute betrokken. Doordat de praktijkroute nu in alle 

regio’s draait, kunnen studenten ook in heel Zeeland gebruikmaken van huisnabij-

onderwijs. 

Elke regio kent een zogenaamde stuurgroep, die drie keer per jaar bij elkaar komt. 

Stuurgroepen die al wat langer draaien, zoals in Zeeuws-Vlaanderen, hebben strategische 

thema’s op de agenda. Voorbeeld daarvan is: welke andere doelgroepen dan de reguliere 

vmbo-leerling  kunnen wij opzoeken om meer potentiële arbeidskrachten in bv. de horeca 

op te leiden. Ander voorbeeld: in het kader van LLO: welke opleidingsbehoefte is er bij 

zittend personeel in de bedrijven om de ontwikkeling te stimuleren? 

Bij de stuurgroepen die net zijn begonnen, zoals in Goes (De Bevelanden) gaat het nog 

meer om de praktische zaken van het begeleiden van studenten: hoe doe je dat goed, hoe 

werkt het allemaal in de praktijkroute, hoe krijgen we meer bekendheid van de 

praktijkroute in deze regio, etc. In de praktijkroute zijn studenten langer en meer op de 

werkvloer. De begeleiding is intensiever, elke week (eerste periode) of elke veertien dagen 

komt de coach van de student in het bedrijf om een zogenaamd driehoeksgesprek te 

voeren met student en zijn praktijkbegeleider. De coach wordt een veel geziene gast in het 

bedrijf en dat zorgt voor een band met de bedrijven.
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1.4  

Hybridisering: 

Praktijkroute 

Entree

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

1.5 

Hybridisering: 

Praktijkroutes  

Zorg en Welzijn

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

1.6 Hybride 

leeromgevingen 

Sport

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

De betrokkenheid onder studenten is hoog. Iedereen kan op zijn/haar tempo ontwikkelen 

in de praktijk. Iedereen heeft op zijn eigen manier uitdagingen.

Docenten zijn heel betrokken op alle locaties, het onderwijs wordt samen vormgegeven. 

De studenten wordt 2x per jaar gevraagd te evalueren en mee te denken over 

verbeteringen. Voor de ontwikkeling worden studenten uitgenodigd tijdens studenten 

lunches, ondersteuning informatiedagen, voorlichtingen op vo-scholen en open dagen.

De docenten wijken af van de ‘automatische’ bestaande rollen die ze beheersten en 

moeten nu bewust keuzes maken in wanneer ze in welke rol stappen. Daarnaast moeten 

ze heel snel tussen de rollen kunnen schakelen omdat de situaties onvoorspelbaarder zijn 

geworden.

Er zijn zes klankbordoverleggen georganiseerd, waarbij input gegeven kan worden, 

informatie kan worden opgehaald en gedeeld. Ook vindt er tijdens deze bijeenkomsten 

scholing plaats. Er zijn werkveldambassadeurs aangesteld, 1 vanuit het werkveld en 1 

vanuit Scalda. In de overleggen met de (zorg)organisaties wordt er over Zorgprofessional 

gesproken naast ZPO, ZPG en de Kerngroep Leren en ontwikkelen. Viazorg (incl. Fluenz) 

wordt betrokken bij de ontwikkelingen. De studenten, Scalda en de beroepspraktijk staan 

dichter bij elkaar. Er vindt meer afstemming plaats doordat er meer overleg is op alle 

fronten. Er zijn meer bpv-bezoeken, er is meer overleg met prakijkopleiders en 

opleidingsadviseurs.

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
De coaching en begeleiding van de studenten is geborgd door 3- of 4-wekelijks 

driehoekgesprek in te plannen met de praktijkopleider, student en coach. Voortgang in 

Werkstap wordt gemonitord, ontwikkeling van de student wordt besproken. 

Daarnaast ziet de student de coach elke week op school en is er veelal app-contact indien 

coach en of student dit wensen. Het begeleidingsproces is vastgelegd in een 

procedurebeschrijving. 

Coaches en de Participatielab-coördinator hebben tweewekelijks overleg waarin 

begeleiding, onderwijszaken en naleving/ uitvoering van de werkpakketten wordt besproken 

en of geëvalueerd. Studenten ervaren een betrokken, nauw en warm contact. Studenten 

weten de coaches te vinden als er iets aan de hand is. Zie hierboven.

Bij de driehoekgesprekken is vaak een trajectbegeleider en/of schoolcoach aanwezig. Er 

wordt regelmatig contact onderhouden tussen coach en trajectbegeleiders. Dit vertaalt 

zich in een eenduidige communicatie naar het werkveld.

De trajectbegeleiders hebben intensief contact met de leerbedrijven; ook op het gebied van 

deskundigheidsbevordering wordt samengewerkt, zoals trainingen met de methode 

Werkstap.

De coördinator van het Participatielab heeft 4-wekelijks een overlegmoment met de 

trajectbegeleiders van de SW-bedrijven om informatie en updates te delen m.b.t. 

onderwijs, instroom-uitstroom, Werkstap en SW.                                         

Trajectbegeleiders en de coach van school hebben vaak intensief contact, de begeleiding 

is afgestemd en de praktijkopleiders van de werkvloer weten bij wie ze terecht kunnen als 

het gaat om begeleidingsvraagstukken rondom te student.

Studenten en docenten zijn in nauw contact met elkaar. Tijdens de uren van de 

studieloopbaancoach, 3 uur per week, tijdens minimaal 6 bpv-bezoeken en het volgen van 

de student in zijn/haar loopbaan/opleiding. De studenten zijn ondanks hun mogelijke 

voorkeuren voor uitstroom en niveaus 3 of 4, gemengd over de klassen verdeeld binnen een 

breed spectrum. Studenten volgen een brede basisfase waarin zij vanuit verschillende 

invalshoeken binnen het werkveld van de zorg worden gevoed en geïnformeerd. De 

opleiding is praktijkgericht van aard hetgeen blijkt uit eerder starten met de bpv en meer 

opdrachten (werkplekleren) gekoppeld aan een docent in de bpv.

Docenten worden meer generalist dan specialist en worden middels scholing en beeld-

coaching klaargestoomd voor een andere manier van werken en coachen waarin de 

student centraal staat en maatwerk de focus is (‘deur open’). Volgend schooljaar 

organiseren we het onderwijs middels co-teaching (carrouselvorm) waardoor meer 

lessen/klassen en docenten aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor zijn er nog meer 

afstemmingsmomenten mogelijk en is er meer aandacht voor vertragers 

/versnellers/maatwerk.                                    

 
 
  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only



 

Stichting Scalda, Terneuzen 170 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

2.1 LOB Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

3.1 Onderwijs Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

3.2 

Hybridisering

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

3.3. Onderzoek Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

Thema 3:  

De arbeids- 

markt van 

morgen: 

samenwerki

ng in de 

Groene 

Delta

Studenten en docenten zijn structureel betrokken bij de evaluatie en verdere ontwikkeling, 

dit uit zich in onderwijs op locatie bij partners. Onderwijs op locatie bij bedrijven. Nieuwe 

onderwijsvormen zoals Circle of Special Skills.

Participatie in ontwikkeling onderwijs en evaluatie daarvan. Goed voorbeeld daarvan is de 

opleiding Aquacultuur waar dat het meest ver is doorgevoerd. Ook participatie in CIV in de 

groene sector, waarin ook bedrijven zijn betrokken. Daarnaast via netwerk van Food Delta 

Zeeland. Periodieke bezoeken vanuit school aan de bedrijven om zaken af te stemmen en 

studenten te begeleiden. Projecten van bedrijven worden ingebed in het onderwijs.

Studenten en docenten zijn structureel betrokken bij de evaluatie en verdere ontwikkeling, 

dit uit zich in onderwijs op locatie bij partners. Onderwijs op locatie bij bedrijven. Nieuwe 

onderwijsvormen zoals Circle of Special Skills.

Participatie in ontwikkeling onderwijs en evaluatie daarvan. Goed voorbeeld daarvan is de 

opleiding Aquacultuur waar dat het meest ver is doorgevoerd. Ook participatie in CIV  in de 

groene sector, waarin ook bedrijven zijn betrokken. Daarnaast via netwerk van Food Delta 

Zeeland. Periodieke bezoeken vanuit school aan de bedrijven om zaken af te stemmen en 

studenten te begeleiden. Projecten van bedrijven worden ingebed in het onderwijs.

De betrokkenheid is hoog. De studenten worden als een meerwaarde ervaren door de 

praktijkpartners.

Het is geborgd middels werksessies, nieuwsbrieven, bezoeken van de CIOS-coaches. Er 

wordt input gegeven vanuit de bedrijfsbegeleiders voor de inhoud van beroepsthema’s en 

opdrachten. De partners kunnen voorkeur aangeven voor dagdelen, aantal studenten etc. 

Het bedrijf kan door CIOS-studenten meer cliënten/klanten/ groepen ontvangen. 

De partners worden minimaal 4x per jaar betrokken bij de onderwijsontwikkeling, deze 

bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend, maar noodzakelijk.

Studenten en docenten zijn structureel betrokken bij de evaluatie en verdere ontwikkeling, 

dit uit zich in onderwijs op locatie bij partners. Onderwijs op locatie bij bedrijven. Nieuwe 

onderwijsvormen zoals Circle of Special Skills.

Participatie in ontwikkeling onderwijs en evaluatie daarvan. Goed voorbeeld daarvan is de 

opleiding Aquacultuur waar dat het meest ver is doorgevoerd. Ook participatie in CIV  in de 

groene sector, waarin ook bedrijven zijn betrokken. Daarnaast via netwerk van Food Delta 

Zeeland. Periodieke bezoeken vanuit school aan de bedrijven om zaken af te stemmen en 

studenten te begeleiden. Projecten van bedrijven worden ingebed in het onderwijs.

Thema 2:  

Kansen 

gelijkheid: 

loopbaanori

ëntatie en 

begeleiding

Feedback van studenten wordt via de reguliere kwaliteitszorgprocedure meegenomen, 

denk aan panelgesprekken etc. Wat betreft het gebruik van de applicatie wordt feedback 

van studenten direct teruggekoppeld naar beheerders en leveranciers van het systeem. 

LOB komt wordt steeds meer zichtbaar voor zowel studenten als docenten. In veel 

onderwijsteams werd er vaak al onbewust gewerkt aan loopbaancompetenties, wordt nu 

steeds meer benoemd in het curriculum. Ook worden er door de teams nieuwe 

onderwijsactiviteiten ontwikkeld om LOB een prominentere plaats te geven in het 

curriculum.

In de reguliere contacten en overleggen met het bedrijfsleven is LOB een onderwerp op de 

agenda. In de praktische uitvoering zien leerbedrijven dat er ook in de bpv specifieke 

aandacht besteed wordt aan LOB, bijvoorbeeld door opdrachten en loopbaangesprekken. 

iteindelijk is de lange termijndoelstelling dat de leerbedrijven gaan ervaren dat zij  

studenten/nieuwe werknemers krijgen die bewuster sturing kunnen geven aan hun eigen 

loopbaan.

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
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4.1 Coachklas 

anderstaligen

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

4.2 Pre mbo Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

4.3 Afstemming 

vso/pro

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

4.4 

Maatoplossing 

switchers

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Betrokkenheid 

van het 

bedrijfsleven

4.5 Begeleiding 

overgangsfase

Betrokkenheid 

van studenten en 

docenten 

Daar waar sprake is van bpv of oriënterende stages krijgt het bedrijfsleven een rol om hierin 

te faciliteren. Het vertrek van een stagiair als hij een andere opleiding gaat volgen; de 

komst van nieuwe stagiair(e)s als er nieuwe instroom in een opleiding is, zijn merkbare 

zaken.

In de nieuwe visie op ondersteuning is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de 

samenwerking tussen docenten en IB'ers.

Studenten worden als vanzelf betrokken bij de verschillende vormen van ondersteuning en 

coaching. Docenten ervaren de toenemende aanwezigheid van IB'ers binnen de afdeling en 

in de klas. Begeleiding en ondersteuning worden een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Daarop wordt sterk gestuurd.

Studenten zien met name de rol van IB'er dichterbij komen. Was dit voorheen een activiteit 

die zich buiten de klas in een spreekkamer afspeelde, nu wordt de ondersteuning steeds 

meer binnen de lespraktijk verzorgd.

Thema 4:  

Jongeren in 

een 

kwetsbare 

positie: 

onderwijs 

op maat

Studenten komen voor wekelijkse lesmomenten bij elkaar. Ze hebben les van een beperkt 

aantal docenten die ook de begeleiding/coaching voor hun rekening nemen. In het eerste 

jaar wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig zaken aangepast. De betrokkenheid bij 

studenten is groot. Studenten weten de coaches te vinden als er iets aan de hand is.

Trajectbegeleiders hebben intensief contact met de leerbedrijven. Ook op het gebied van 

deskundigheidsbevordering wordt samengewerkt, zoals trainingen met de methode 

werkstap.Trajectbegeleiders bezoeken regelmatig de werkplek en spreken met de student 

en de praktijkbegeleider.

Leerlingen worden op hun vo-school voorbereid op de overstap naar het mbo. Zowel eigen 

als Scalda-docenten spelen hierin een rol. Als de leerling de overstap gemaakt heeft naar 

Scalda loopt de begeleiding vanuit de school van herkomst door. Hierbij is nauw contact 

tussen Scalda-docenten/mentoren/coaches en begeleiders vanuit het vo. Er is sprake van 

een echt warme overgang van het vo naar mbo. Leerlingen voelen zich gezien, de nieuwe 

omgeving wordt sneller vertrouwd. Docenten onderling wisselen expertise en leren van en 

met elkaar.

Leerlingen lopen stage bij een erkend bpv-bedrijf. Begeleiding door Scalda-

docenten/mentoren/coaches in samenwerking met docenten/mentoren/coaches vo. 

Trajectbegeleiders en de coach van school hebben vaak intensief contact, de begeleiding 

is afgestemd en de praktijkopleiders van de werkvloer weten bij wie ze terecht kunnen als 

het gaat om begeleidingsvraagstukken rondom te student.

Leerlingen in pro/vso worden intensief betrokken bij dit project, hetzij door docenten van 

hun eigen school op de eigen locatie, hetzij door docenten Entree. Leerlingen volgen het 

onderwijs bij Scalda. Begeleiding wordt gedaan door docenten/coaches pro/vso samen 

met docenten/coaches van Entree.

Studenten lopen stage bij een erkend leerbedrijf. Voor deze studenten is het doorzetten 

van de stage van groot belang. Begeleiding vanuit onderwijs wordt gedaan door 

docenten/coaches van pro/vso. Begeleiding op de werkplek wordt gedaan door 

docenten/coaches die veel weten over en van de student.

Studenten zijn zelf onderdeel van het proces; de diverse stappen in het switchtraject 

worden met hen besproken. Docenten/coaches en IB’ers maken onderdeel uit van het 

traject en zorgen voor een goed verloop ervan. Studenten merken uiteraard zelf dat zij in 

een andere opleiding worden geplaatst of dat er voor hen een alternatieve oplossing wordt 

gezocht. Docenten merken het als er nieuwe studenten in de opleiding komen. Zij moeten 

soms zorgen voor een individuele opvang en instroom.  

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
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Professionalisering 

 
Beschrijving ambitie voor 2021    

conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

1.1  

Energietransitie 

en 

techniekonderwij

s

Professionalisering (van docenten) en 

doorontwikkeling hiervan gericht op 

nieuwe technieken

In 2021 zijn, ondanks de beperkingen in relatie tot COVID-19, 

professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd t.a.v. waterstof, 

warmtepompen en elektrische voertuigen. In maart 2022 gaan alle 

docenten Maritiem, ICT en Techniek op bezoek in het werkveld 

om de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld te bespreken (in 

2021 kon dit vanwege de beperkingen in relatie tot COVID-19 

helaas niet doorgaan). 

Borging professionalisering van 

docenten

Professionalisering docenten is inhoudelijk geborgd in het MIT-

professionaliseringsplan en financieel door middel van het 

professionaliseringsbudget op cluster- en Scalda-niveau 

(Academie). Door daarnaast met grote regelmaat te participeren in 

innovatieprojecten i.s.m. het bedrijfsleven (bijv. wind op zee, 

fieldlab Zephyros, waterstof, smart circulair, zero emissie 

transport) en innovatieopdrachten vanuit het bedrijfsleven te 

implementeren in het onderwijs (bij de multidisciplinaire projecten) 

zijn docenten en studenten verbonden met de frontlinie van de 

innovatie.

1.2  

Hybridisering: 

CTT 

Professionalisering volgens uitgewerkt 

plan, met o.a. samenwerken, 

feedback geven, kwaliteitsgericht 

werken in de praktische leeromgeving 

CTT

Elk schooljaar is een aantal studiebijeenkomsten VKR gepland 

met alle betrokken docenten. Tijdens deze bijeenkomsten worden 

o.l.v. de teamleider VKR-CTT het onderwijsprogramma 

geëvalueerd en plannen voor de toekomst gemaakt. Hierbij is ook 

altijd de verbindingsofficier aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn 

afwisselend voor een specifiek leerjaar en de gehele doorlopende 

leerlijn. Afgelopen jaar waren het (zeker voor de zomervakantie) 

vanwege de coronabeperkingen helaas minder bijeenkomsten dan 

normaal/gewenst. Periodiek hebben de directeuren vmbo en mbo 

van de verschillende scholen overleg met de teamleider VKR-CTT 

om de voortgang te bewaken en de samenwerking te blijven 

borgen.

1.3  

Hybridisering: 

Praktijkroute 

DVG

Professionalisering docenten en 

bedrijfsbegeleiders gericht op 

begeleiden in een hybride 

leeromgeving

In schooljaar 21-22 is er een coachingsvaardighedencursus 

gestart van bureau Bewezen Effect van Sergio van der Pluym. De 

cursus omvat 5 dagen. Het hele team praktijkroute doet hier aan 

mee. 

Voor de praktijkopleiders draait 6 x per jaar een training van één 

dagdeel over het begeleiden van studenten in de praktijkroute.

1.4  

Hybridisering: 

Praktijkroute 

Entree

Professionalisering docenten en 

bedrijfsbegeleiders gericht op 

begeleiden in een hybride 

leeromgeving

Er is een training geweest voor docenten en trajectbegeleiders van 

SW-bedrijven van Werkstap. De SW-methode waarin 

zelfstandigheid van uit te voeren vakvaardigheden worden 

gemeten. Daarnaast is het proces dat de kandidaat doorloopt, 

met een afvaardiging vanuit school en de SW-bedrijven nagelopen 

en nogmaals vastgesteld.

Op 7 februari 2022 wordt een bestuurlijk besluit genomen om in 

augustus 2022 ook in Goes te starten met een Participatielab.

1.5 Hybridisering: 

Praktijkroutes  

Zorg en Welzijn

Professionalisering docenten en 

bedrijfsbegeleiders gericht op 

begeleiden in een hybride 

leeromgeving

Het werkveld is goed voorbereid op de komst van de studenten, 

middels verschillende interactieve digitale live-uitzendingen voor en 

na de zomervakantie. Er is duidelijk uitleg gegeven wat er van hen 

verwacht wordt. De werkveldambassadeurs hebben een extra 

‘brugfunctie’ gekregen waardoor vragen, signalen of 

onduidelijkheden snel opgelost kunnen worden. Daarnaast is er 

zesmaal per jaar een klankbordoverleg waarin alle organisaties 

samen komen en we de stand van zaken bespreken. 

Thema 1:  

De 

arbeidsmark

t van 

morgen: 

doorlopende 

leerlijnen 

naar meer 

hybride 

onderwijs
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Beschrijving ambitie voor 2021    

conform KA
Evaluatie 2021 conform GJD

1.6 Hybride 

leeromgevingen 

Sport

Professionalisering docenten en 

bedrijfsbegeleiders gericht op 

begeleiden in een hybride 

leeromgeving

Scholingsaanbod collega’s over coaching en begeleiding in een 

hybride onderwijsleersituatie volgens de systematiek Lesson 

Study.

Aanbod bedrijfsbegeleiders: Middels werkveldbijeenkomsten en 

individuele coaching door CIOS-coaches. In schooljaar 2021 -2022 

doet het practoraat Leren in een hybride leeromgeving onderzoek 

op de locatie Goes naar gewenste competenties van 

docentbegeleiders en bedrijfsbegeleiders.

Thema 2:  

Kansengelijk

heid: 

loopbaanori

ëntatie en -

begeleiding

2.1 LOB Professionalisering gericht op LOB 

(loopbaancompetenties, gebruik LOB-

website), voor alle mentoren/coaches

Er zijn eerste stappen gezet in de inhoudelijke professionalisering 

van medewerkers. Veel onderwijsteams hebben 

professionalisering en ondersteuning gehad in het gebruik van de 

LOB-website, waardoor er een forse toename in het gebruik van 

de applicatie door studenten te zien is.

3.1 Onderwijs Professionalisering gericht op de 

nieuwe programma’s (geldt ook voor 

opleidingen in Scalda waarmee evt. 

een cross-over wordt gerealiseerd) en 

op het werken in een hybride 

leeromgeving.

Participeren in DVG Gereed voor de toekomst. Meedraaien in 

praktijkroute. Projectidee Studentenbedrijven. Bij onderzoek 

nieuwe huisvesting wordt gekeken naar hybride leeromgevingen. 

O.a. Rusthoeve en Kingfish.

3.2 Hybridisering N.v.t. N.v.t.

3.3 Onderzoek N.v.t. N.v.t.

4.1 Coachklas 

anderstaligen

Professionalisering met name gericht 

op gedrag van leerlingen

Miv 1 januari 2022 start de nieuwe wet Inburgering in Nederland. 

De verwachting is dat de coachklas geïntegreerd wordt in de B1 of 

Onderwijsroute.	

4.2 Pre mbo Professionalisering met name gericht 

op gedrag van leerlingen

Het Pre mbo is overgegaan op een nieuwe werkwijze. Vanaf 2021 

volgen de leerlingen in het voortgezet onderwijs een traject van 

een half jaar op de eigen vo-school en gaan zij na de zomer naar 

Scalda voor de afronding van hun Entree-opleiding. In het 1e half 

jaar op de vo-school woden leerlingen al begeleid door 

Scaldadocenten. In 2e half jaar is er nog begeleiding van vo-

docenten in de Entree-opleiding bij Scalda.

4.3 Afstemming 

vso/pro

Professionalisering inzake kennis van 

aanpak binnen het vso, o.a. door 

aansluiting docenten uit het vso zelf; 

in eerste instantie (tot 2020) met 

name gericht op gedrag, in tweede 

instantie op verdieping ten aanzien 

van lesmethodieken en 

begeleidingsvaardigheden.

In 2021 zijn er geen scholingsactiviteiten geweest in afstemming 

met het vso. Corona heeft hierin een beperkende rol gespeeld.

Praktijkscholen zijn nog niet betrokken bij de coachingsopleiding 

en hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.

Daarnaast trainingen voor docenten 

om weerbaarheid van leerlingen te 

vergroten

In 2021 zijn er geen scholingsactiviteiten geweest in afstemming 

met het vo. Corona heeft hierin een beperkende rol gespeeld.

Praktijkscholen zijn nog niet betrokken bij de coachingsopleiding 

en hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.

4.4 

Maatoplossing 

switchers

N.v.t. N.v.t.

4.5 Begeleiding 

overgangsfase

N.v.t. N.v.t.

Thema 4:  

Jongeren in 

een 

kwetsbare 

positie: 

onderwijs op 

maat

Thema 3:  

De 

arbeidsmark

t van 

morgen: 

samenwerki

ng in de 

Groene 

Delta
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Corona effect op de kwaliteitsagenda 

1.1  

Energietransitie en 

techniekonderwijs

1.2  Hybridisering: 

CTT 

1.3  Hybridisering: 

Praktijkroute DVG

1.4  Hybridisering: 

Praktijkroute 

Entree

1.5 Hybridisering: 

Praktijkroutes  Zorg 

en Welzijn

1.6 Hybride 

leeromgevingen 

Sport

Thema 2:  

Kansen- 

gelijkheid: 

loopbaan- 

oriëntatie en      

begeleiding

2.1 LOB Onderwijsteams worden voor grote uitdagingen gesteld in het wisselen tussen online en 

fysiek onderwijs, met vele veranderingen op zeer korte termijn (bijv. klas of docent in 

quarantaine). Hierdoor moet deelname aan overleggen of scholingen soms op het laatste 

moment afgezegd worden. Corona leidt tot een grotere werkdruk bij de onderwijsteams, 

waardoor minder ruimte wordt ervaren om aan de doorontwikkeling van LOB te werken.

Heeft de corona periode effect(en) op de ambities van de kwaliteitsagenda en/of de ontwikkelprocessen?

Stand van zaken 2021

Thema 1:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

doorlopende 

leerlijnen naar 

meer hybride 

onderwijs

Afgelopen covid-periode zijn er vooral veel minder netwerkbijeenkomsten geweest, 

daardoor kon er minder goed afgestemd en uitgewisseld worden. We zijn daarom ook 

gestart met een stakeholdersnieuwsbrief om onze partners goed te blijven informeren en 

feedback te blijven ophalen.

De afgelopen periode waren er minder fysieke bijeenkomsten met docenten en het 

werkveld. Daardoor gaat de afstemming en innovatie minder effectief/snel dan gewenst. 

Doordat de basis goed stond voordat de pandemie uitbrak is er weinig achterstand op de 

ambities. 

Niet op de ambities, wel op de uitvoering. Er is meer online begeleid, er is veel ervaring 

opgedaan met het online verzorgen van werkplaatsen. 

Soms lijkt het lastig om de kandidaten de juiste begeleiding te bieden op de werkvloer. 

Door corona zijn bijvoorbeeld bij Dethon enkele afdelingen minder gaan produceren 

waardoor het ingewikkeld is om de kandidaten op die werkplek of afdeling de juiste 

vakvaardigheden aan te leren. Er wordt echter wel gezocht naar creatieve oplossingen door 

bijv. kandidaten intern een aantal keren op een andere afdeling te laten meedraaien.

Communicatie tussen onderwijs en de SW-bedrijven gaat gestroomlijnd. Er is periodiek 

overleg waarbij de voortgang van de student gemonitord wordt en de uit te voeren 

interventies m.b.t. uitplaatsing in gezamenlijkheid worden afgestemd met Klantmanagers 

werk, trajectbegeleiders van de SW-bedrijven, de schoolcoach en de coördinator van het 

Participatielab. Door digitaal te overleggen wordt tijdwinst gepakt. Na elk overleg wordt een 

bestand met stand van zaken gedeeld met de betrokkenen. Zo heeft iedereen de juiste 

informatie.

Het ontwikkelwerk heeft vorig jaar online plaats moeten vinden, net als het primaire 

proces, wat het vaak lastig maakte om tot adequaat overleg en actie(s) te komen. 

Hierdoor heeft het ontwikkelwerk voor de zomervakantie vertraging opgelopen. Sinds 

september zijn de hoofdontwikkelaars en ontwikkelaars bezig met een inhaalslag.                                                                                                                    

De aanmeldingen (prognose 2022-2023) blijven nog wat achter. Bureau Viazorg signaleert 

dat de aantrekkingskracht van ‘Werken in de Zorg’ qua ‘heldenstatus’ aan het afnemen is 

en nu meer en meer gezien wordt als ‘slachtofferstatus’. De mediabeelden van de 

werkdruk in de zorg maken dit niet veel beter. Vorig jaar richtte de maatschappij zich nog 

op een eindig coronatijdperk, maar intussen is men tot het besef gekomen dat dit het 

‘nieuwe normaal’ is.

Ja, niet alle praktijkleerplaatsen waren open voor studenten of voor minder studenten en 

niet altijd open voor docenten. Of waren alleen toegankelijk voor studenten, maar niet voor 

docenten. Aansturing tijdens het proces bij de partners is minder geweest. Ook de 

aansturing en begeleiding onder bedrijfsbegeleiders is minimaal geweest.
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3.1 Onderwijs

3.2 Hybridisering

3.3. Onderzoek

4.1 Coachklas 

anderstaligen

4.2 Pre mbo

4.3 Afstemming 

vso/pro

4.4 Maatoplossing 

switchers

4.5 Begeleiding 

overgangsfase

Thema 3:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

samenwerking 

in de Groene 

Delta

Afstemming bedrijfsleven is in deze periode lastiger.

Alleen de afstemming met bedrijfsleven is hierdoor lastiger en heeft vertraging opgelopen.

Nee 

Thema 4:  

Jongeren in 

een kwetsbare 

positie: 

onderwijs op 

maat

Nee, kwaliteitsagenda en ontwikkelprocessen zijn volgens planning kunnen doorlopen.

Nee 

Nee

Ja, doordat in een aantal branches de bpv-mogelijkheden beperkt waren, had dit ook 

consequenties voor de instroom in een opleiding of bij de oriëntatie. Met name binnen de 

opleidingen Horeca en Zakelijke Dienstverlening speelde dat een rol. 

Nee

Heeft de corona periode effect(en) op de ambities van de kwaliteitsagenda en/of de ontwikkelprocessen?

Stand van zaken 2021

 
 
  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
For identification  
purposes only



 

Stichting Scalda, Terneuzen 176 

Verwachting realisatie 2022 

1.1  

Energietransitie en 

techniekonderwijs

1.2  Hybridisering: 

CTT 

1.3  Hybridisering: 

Praktijkroute DVG

1.4  Hybridisering: 

Praktijkroute 

Entree

1.5 Hybridisering: 

Praktijkroutes  Zorg 

en Welzijn

1.6 Hybride 

leeromgevingen 

Sport

Thema 2:  

Kansen- 

gelijkheid: 

loopbaan- 

oriëntatie en      

begeleiding

2.1 LOB

3.1 Onderwijs

3.2 Hybridisering

3.3. Onderzoek

Onderwijsteams worden voor grote uitdagingen gesteld in het wisselen tussen online en 

fysiek onderwijs, met vele veranderingen op zeer korte termijn (bijv. klas of docent in 

quarantaine). Hierdoor moet deelname aan overleggen of scholingen soms op het laatste 

moment afgezegd worden. Corona leidt tot een grotere werkdruk bij de onderwijsteams, 

waardoor minder ruimte wordt ervaren om aan de doorontwikkeling van LOB te werken.

Thema 3:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

samenwerking 

in de Groene 

Delta

Afstemming bedrijfsleven is in deze periode lastiger.

Alleen de afstemming met bedrijfsleven is hierdoor lastiger en heeft vertraging opgelopen.

Nee 

Heeft de corona periode effect(en) op de ambities van de kwaliteitsagenda en/of de ontwikkelprocessen?

Stand van zaken 2021

Thema 1:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

doorlopende 

leerlijnen naar 

meer hybride 

onderwijs

Afgelopen covid-periode zijn er vooral veel minder netwerkbijeenkomsten geweest, 

daardoor kon er minder goed afgestemd en uitgewisseld worden. We zijn daarom ook 

gestart met een stakeholdersnieuwsbrief om onze partners goed te blijven informeren en 

feedback te blijven ophalen.

De afgelopen periode waren er minder fysieke bijeenkomsten met docenten en het 

werkveld. Daardoor gaat de afstemming en innovatie minder effectief/snel dan gewenst. 

Doordat de basis goed stond voordat de pandemie uitbrak is er weinig achterstand op de 

ambities. 

Niet op de ambities, wel op de uitvoering. Er is meer online begeleid, er is veel ervaring 

opgedaan met het online verzorgen van werkplaatsen. 

Soms lijkt het lastig om de kandidaten de juiste begeleiding te bieden op de werkvloer. 

Door corona zijn bijvoorbeeld bij Dethon enkele afdelingen minder gaan produceren 

waardoor het ingewikkeld is om de kandidaten op die werkplek of afdeling de juiste 

vakvaardigheden aan te leren. Er wordt echter wel gezocht naar creatieve oplossingen door 

bijv. kandidaten intern een aantal keren op een andere afdeling te laten meedraaien.

Communicatie tussen onderwijs en de SW-bedrijven gaat gestroomlijnd. Er is periodiek 

overleg waarbij de voortgang van de student gemonitord wordt en de uit te voeren 

interventies m.b.t. uitplaatsing in gezamenlijkheid worden afgestemd met Klantmanagers 

werk, trajectbegeleiders van de SW-bedrijven, de schoolcoach en de coördinator van het 

Participatielab. Door digitaal te overleggen wordt tijdwinst gepakt. Na elk overleg wordt een 

bestand met stand van zaken gedeeld met de betrokkenen. Zo heeft iedereen de juiste 

informatie.

Het ontwikkelwerk heeft vorig jaar online plaats moeten vinden, net als het primaire 

proces, wat het vaak lastig maakte om tot adequaat overleg en actie(s) te komen. 

Hierdoor heeft het ontwikkelwerk voor de zomervakantie vertraging opgelopen. Sinds 

september zijn de hoofdontwikkelaars en ontwikkelaars bezig met een inhaalslag.                                                                                                                    

De aanmeldingen (prognose 2022-2023) blijven nog wat achter. Bureau Viazorg signaleert 

dat de aantrekkingskracht van ‘Werken in de Zorg’ qua ‘heldenstatus’ aan het afnemen is 

en nu meer en meer gezien wordt als ‘slachtofferstatus’. De mediabeelden van de 

werkdruk in de zorg maken dit niet veel beter. Vorig jaar richtte de maatschappij zich nog 

op een eindig coronatijdperk, maar intussen is men tot het besef gekomen dat dit het 

‘nieuwe normaal’ is.

Ja, niet alle praktijkleerplaatsen waren open voor studenten of voor minder studenten en 

niet altijd open voor docenten. Of waren alleen toegankelijk voor studenten, maar niet voor 

docenten. Aansturing tijdens het proces bij de partners is minder geweest. Ook de 

aansturing en begeleiding onder bedrijfsbegeleiders is minimaal geweest.
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4.1 Coachklas 

anderstaligen

4.2 Pre mbo

4.3 Afstemming 

vso/pro

4.4 Maatoplossing 

switchers

4.5 Begeleiding 

overgangsfase

Thema 4:  

Jongeren in 

een kwetsbare 

positie: 

onderwijs op 

maat

Nee, kwaliteitsagenda en ontwikkelprocessen zijn volgens planning kunnen doorlopen.

Nee 

Nee

Ja, doordat in een aantal branches de bpv-mogelijkheden beperkt waren, had dit ook 

consequenties voor de instroom in een opleiding of bij de oriëntatie. Met name binnen de 

opleidingen Horeca en Zakelijke Dienstverlening speelde dat een rol. 

Nee

Heeft de corona periode effect(en) op de ambities van de kwaliteitsagenda en/of de ontwikkelprocessen?

Stand van zaken 2021
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Verantwoording op hoofdlijnen van inzet van middelen 

Thema 1: De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs 

 

2019 2020 2021 Totaal 2019 2020 2021 Totaal

Ambitie 1 € € € € € € € €

Arbeids- 

markt van 

morgen

4.300.000 4.200.000 4.100.000 12.600.000

 
Professionalis

ering
300.000    312.000    327.600    939.600      

Opgenomen in 

centaal 

opleidings-    

budget

 

Extra inzet 

fte's tbv 

hybridisering

1.500.000 1.560.000 1.638.000 4.698.000   
Opgenomen in 

Plan van Inzet

 
Frictiekosten: 

personeel
    200.000 312.000    436.800    948.800      

Opgenomen in 

Plan van Inzet

 
Frictiekosten: 

leegstand
    130.000 270.400    425.880    826.280      

Opgenomen in 

Huisvestings-  

budget

Hybridise- 

ring

Aanpassingen 

STAD / IV
    100.000 104.000    109.200    313.200      

Infrastructuur en 

applicaties 

leren op afstand

 

Energietransit

ie en 

techniekonder

wijs

    140.000 104.000    109.200    353.200      
 Opgenomen in 

MIT begroting 

Wind op Zee     349.000               - 349.000      
 Projectfinancie- 

ring 

 

Hybridisering: 

CTT / 

Technum

    170.000 -              170.000      

 Tekort 

vergoeding 

studenten 2019. 

relatiebeheer 

bedrijfsleven, 

afstemming vo. 

 

Hybridisering: 

praktijkroute 

DVG

    600.000 728.000    546.000    1.874.000   
 Opgenomen in 

begroting DVG 

 

Hybridisering: 

Praktijkroute 

Entree

              - -              -                
 Project 

participatielab 

 

Hybridisering: 

Praktijkroutes 

Zorg en 

Welzijn

    200.000 208.000    218.400    626.400      

Project ZPO - 

project 

hybridisering 

welzijn

 

Hybride 

leeromgevinge

n Sport

    300.000 416.000    327.600    1.043.600   

Opgenomen in 

budget CIOS 

(R'daal, niveau 

2 - 

Brouwersdam)

 
Communicati

e
    150.000 156.000    163.800    469.800      

Uitbreiding 

formatie 

Marketing en 

Communicatie

Onvoorzien     200.000 208.000    218.400    626.400      
Diverse 

onkosten

 

Totaal 

begroot
4.300.000 4.200.000 4.100.000 12.600.000

Subtotaal 

Ambitie 1
4.339.000 4.378.400 4.520.880 13.238.280 

Inventarisatie ingezette middelen

Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen
Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022
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Thema 2: Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en – begeleiding 

 

2019 2020 2021 Totaal 2019 2020 2021 Totaal

Ambitie 2 € € € € € € € €

Kansen- 

gelijkheid 

door LOB

100.000 100.000 100.000 300.000 100.000 104.000 109.200 313.200   LOB-website vo-

mbo, uitbreiding 

hiervan naar 

mbo-hbo en een 

beleidsmede- 

werker 

aangetrokken 

specifiek voor 

dit thema. Er is 

specifiek 

gewerkt aan het 

ICT-

infrastructuur 

(o.a. integrip)

 

Totaal 

begroot
100.000 100.000 100.000 300.000 Subtotaal Ambitie 2 100.000 104.000 109.200 313.200   

Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen
Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen
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Thema 3: De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta 

2019 2020 2021 Totaal 2019 2020 2021 Totaal

Ambitie 3 € € € € € € € €

Arbeids- 

markt van 

morgen

300.000 600.000 700.000 1.600.000

 Professionalisering 50.000   52.000   54.600     156.600    Opgenomen in 

centaal 

opleidings-    

budget

Samenwer

king in de 

groene 

delta

Onderwijs 200.000 208.000 218.400   626.400    Opgenomen in 

begroting Groen

 Hybridisering             - 312.000 327.600   639.600    Opgenomen in 

begroting Groen

 Onderzoek             - 20.800   54.600     75.400      Opgenomen in 

begroting Groen

Onvoorzien    50.000 52.000   54.600     156.600    Ontwikkeling 

concept Groen 

College

 

Totaal 

begroot
300.000 600.000 700.000 1.600.000 Subtotaal Ambitie 3 300.000 644.800 709.800   1.654.600 

Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen
Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen
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Thema 4: Jongeren in een kwetsbare positie: Onderwijs op Maat 

2019 2020 2021 Totaal 2019 2020 2021 Totaal

Ambitie 4 € € € € € € € €

Jongeren 

in een 

kwets- 

bare 

positie

2.100.000 1.900.000 1.900.000 5.900.000

 Professionalise

ring

200.000    208.000    218.400    626.400    Opgenomen in 

opleidings-    

budget

 Onderwijs 

op Maat

Coachklas 

anderstaligen

-              -              -              -              

 Pre mbo       10.500 10.920      11.466      32.886      Opgenomen in 

VSV budget en 

veerdeeld naar 

clusters

 Afstemming 

vso/pro

      14.000 14.560      15.288      43.848      Opgenomen in 

VSV budget en 

veerdeeld naar 

clusters

Maatoplossing 

switchers

    330.000 364.000    404.040    1.098.040 Opgenomen in 

VSV budget en 

veerdeeld naar 

clusters

 Begeleiding 

overgangsfase

    500.000 624.000    655.200    1.779.200  Opgenomen in 

VSV budget en 

veerdeeld naar 

clusters 

Niveau 1 naar 

niveau 2

      26.000       27.040 28.392      81.432       Opgenomen in 

begroting 

Educatie 

 Niveau 1 

studenten extra 

begeleiding

    150.000 156.000    163.800    469.800     Opgenomen in 

VSV budget en 

veerdeeld naar 

clusters 

 Niveau 2 

studenten extra 

begeleiding

    340.015 353.616    371.297    1.064.928  Opgenomen in 

VSV budget en 

veerdeeld naar 

clusters 

 Communicatie       50.000 52.000      54.600      156.600     Opgenomen in 

begroting 

Marketing en 

Communicatie 

Onvoorzien     500.000 208.000    109.200    817.200    Projectgeld, 

onkosten en 

VSV

 

Totaal 

begroot
2.100.000 1.900.000 1.900.000 5.900.000

Subtotaal 

Ambitie 4
2.120.515 2.018.136 2.031.683 6.170.334 

Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen
Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen
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Verantwoording Kwaliteitsagenda

De verantwoording van de kwaliteitsagenda is gebaseerd op de oorspronkelijke planvorming en de 

bijbehorende financiële begroting. In 2018 is een plan gemaakt met bijbehorende financiële paragraaf van        

€ 6,8 miljoen. Dat is gebaseerd op de kennis van toen. Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder. Het aandeel van 

de Kwaliteitsgelden mbo in de Rijksbijdrage is opgelopen tot € 8,5 miljoen.

De stijging van de Kwaliteitsgelden mbo in de Rijksbijdrage kent een aantal oorzaken, te weten:

• Excellentiegelden zijn onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering, en niet opgenomen in de 

thema’s, groot € 320.000 in 2021. Inzake excellentie wordt projectmatig gewerkt en de 

toevoegingen of afboekingen verlopen via de bestemmingsreserve Excellentie.

• VSV-gelden zijn in 2020 onderdeel geworden van de Kwaliteitsgelden. Op basis van de 

bekostiging in eerdere jaren verwachten wij een toename van € 430.000. Dit deel van de 

Kwaliteitsgelden is niet separaat verantwoord. Scalda verdeelt dit deel van de VSV-gelden over de 

onderwijsclusters naar rato van het aantal niveau 1 en niveau 2 studenten. Daarmee is dit 

onderdeel van de bedrijfsvoering en de algemene verantwoording over 2021.

• Tenslotte zijn de Kwaliteitsgelden mbo ook onderhevig aan indexeringen over de jaren 2018, 

2019, 2020 en 2021. Dat betekent een toename over de jaren met een bedrag in de orde van 

grootte van € 450.000.
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