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1. Voorwoord 
 

Groei in kwaliteit 
 

Als school zijn we gericht op leren: het leren van onze studenten en van onze medewerkers. We willen 

hen helpen te groeien in kennis, in vaardigheden, in het vermogen om te kunnen blijven leren. Dat 

geldt ook voor onze organisatie als geheel. Juist in een periode waarin we, meerjarig gezien, 

nadrukkelijk steeds meer te maken krijgen met een terugloop van onze studentenaantallen, willen we 

tegenover die kwantitatieve ontwikkeling een kwalitatieve groei zetten. 

Nadat we de realisatie ervan in 2018 waren begonnen, stond 2019 in het teken van de verdere uitrol 

van ons veranderplan ‘Scalda gereed voor de Toekomst’, waarin we door een samenhangend geheel 

van ingrijpende maatregelen onze kwalitatieve groei een flinke impuls geven. Naast organisatorische 

zaken vroegen vooral onderwijskundige ontwikkelingen onze aandacht. De ontwikkeling van hybride 

vormen van onderwijs zette stevig door. Onze kwaliteitsagenda geeft aan die ontwikkelingen een 

concrete invulling, binnen het kader van de drie landelijke thema’s: de arbeidsmarkt van morgen, 

kansengelijkheid en jongeren in een kwetsbare positie. Ze sluit aan op onze strategie ‘Samen 

waardevol onderwijs in de praktijk brengen.’ Vanuit onze kernwaarden betrokkenheid, duidelijkheid, 

toegankelijkheid en veelzijdigheid bouwen we zo voort aan een steeds verder in kwaliteit groeiend 

Scalda. 

 

We doen dat in een context van terugloop in studentenaantallen, van een gespannen Zeeuwse 

arbeidsmarkt, steeds snellere technologische ontwikkelingen en belangrijke maatschappelijke 

vraagstukken als energietransitie en klimaatverandering. Van daaruit werken we aan onderwijs dat 

steeds meer in de praktijk wordt gerealiseerd, aan onderwijs op maat en aan een leven lang 

ontwikkelen. Samenwerken, zowel in- als extern is daarbij nog steeds het sleutelwoord. 

 

In de periode van schrijven van dit jaardocument, kunnen we er niet omheen: de coronacrisis. Ze zet 

immers dit document in een ander daglicht. Hoe en in welke mate weten we nog niet, maar de 

Zeeuwse samenleving, economie en arbeidsmarkt zullen er anders uit gaan zien. De voortgang van 

ons onderwijs heeft in deze nooit eerder ervaren omstandigheden topprioriteit. Veel acties uit onze 

strategie die we 2019 in gang hebben gezet, zullen we moeten herijken. 

 

We zien in deze zorgelijke tijden eens te meer dat we werk doen dat ertoe doet. We bewonderen inzet 

en inventiviteit van onze collega’s. Wat zijn we trots op hen. We hopen in een volgend jaardocument te 

kunnen constateren dat de crisis achter ons ligt. Hoe dan ook zullen we samen blijven leren en blijven 

groeien in kwaliteit. 

 

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. 

Contactpersonen De heer drs. J.F. Vermeulen RA 

   De heer A.P. Boonman MSc 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 zorg dragen voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook 

wordt zorg gedragen 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 en Gastvrijheid (DVG) 

 Educatie 

 Maritiem, ICT en Techniek (MIT) 

 Zorg, Welzijn, Sport en Groen (ZWSG) 

 

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

onderwijsclusters en vindt voor een deel plaats vanuit een drietal diensten: 

 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 kleinschaligheid. 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. Het onderwijs is daarmee op menselijke maat geschoeid. 
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Om in een relatief grote maar op basis van kleinschaligheid georganiseerde school de samenhang te 

borgen, is het Bestuur- en Managementteam (BMT) gevormd. Het BMT, waarvan het College van 

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

reikt over de grenzen van afzonderlijke organisatieonderdelen heen. 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 Scalda-brede 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 College van Bestuur is het bevoegd gezag van Scalda. Het horizontaal toezicht op, respectievelijk 

de medezeggenschap van Scalda vindt plaats in de Raad van Toezicht, de Studentenraad en de 

Ondernemingsraad. Deze geledingen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en 

overlegstructuur, maar er vindt ook regelmatig overleg en afstemming plaats met het College van 

Bestuur, alsook tussen deze geledingen onderling in aanwezigheid van het College van Bestuur. 

 

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. 

 

Het organogram van Scalda ziet er als volgt uit: 
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4. Missie en strategie 
4.1 Inleiding 

Het jaar 2019 was het vierde en laatste jaar van de strategie Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs. In 

2019 heeft Scalda haar strategie voor de periode 2020 tot en met 2023 vastgesteld. 

 

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 2015 hebben we onze strategie voor de periode 2016 tot en met 2019 vastgesteld: Werken aan 

Waarde(n)vol Onderwijs. Die strategie is tot stand gekomen met input van strategische stakeholders uit 

ondernemingen, overheden en onderwijs en in samenspraak met onze Studentenraad, 

Ondernemingsraad en Raad van Toezicht en het management. Het schooljaar 2019-2020 is het vierde 

jaar van de implementatie van deze strategie. Die strategie gaat vooral over de inhoud, over het 

‘waarom, het waartoe en het wat’ van ons onderwijs. In 2017 hebben wij het veranderplan ‘Scalda 

gereed voor de toekomst’ ontwikkeld, dat vooral gaat over het ‘hoe’, over de vorm van ons onderwijs 

en onze organisatie. Sinds 1 augustus 2018 werken we steeds meer in deze nieuwe vorm. Mede in het 

licht van de implementatie van deze ingrijpende veranderingen hebben we besloten de looptijd van 

deze en toekomstige strategische periodes op vier jaar te stellen. 

 

In een context waarin het aantal Zeeuwse jongeren daalt, kiezen we in onze strategie bewust voor een 

focus op kwalitatieve groei, niet op kwantitatieve groei. Ons strategisch doel voor de periode 2016-

2019 is het realiseren van sterk en expliciet waarde(n)vol onderwijs. Onderwijs dat waarde toevoegt 

voor onze studenten, voor Zeeuwse werkgevers en voor de Zeeuwse samenleving. De waarden van 

Scalda zijn ‘veelzijdig’ en ‘toegankelijk’ (waarden die al herkend worden; onze ankerwaarden) en 

‘duidelijk’ en ‘betrokken’ (waarden waarop wij ons verder willen ontwikkelen; onze aspiratiewaarden). In 

combinatie leiden deze waarden tot onze ‘eigenwaarde’ ‘geborgen’. Een fijn en veilig leer- en 

werkklimaat waarin studenten en medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, en waarin ze 

worden uitgedaagd en aangesproken op hun inzet, verantwoordelijkheden en resultaten. 

 

In 2019 hebben we onze strategie vastgesteld voor de periode 2020-2023. De koers die we met 

‘Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs’ hebben ingezet, zullen we in de nieuwe periode 
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doorontwikkelen, in het licht van de actuele context in onze regio en de hele samenleving. Het thema 

daarbij is ‘Samen waarde(n)vol onderwijs in de praktijk brengen’. In die doorontwikkeling gaat onze 

aandacht in het bijzonder uit naar: 

 

 Onderwijs op Maat 

 Leren in de praktijk: hybridisering van ons onderwijs 

 Een Leven Lang Ontwikkelen 

 

Op deze onderwerpen hebben we in 2019 het beleid doorontwikkeld. In oktober 2019 hebben we de 

bijgestelde strategie 2020-2023 en de implicaties daarvan besproken met vertegenwoordigers van de 

Studentenraad, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, de bestuurssecretaris, de directeuren 

en teamleiders van onze onderwijsclusters en de directeuren en hoofden van onze diensten. Begin 

2020 hebben we deze ook besproken met een groot aantal externe stakeholders. Het gaat hier om 

bestuurders van bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden uit heel Zeeland. 

 

4.4 Duurzaamheid 

In ons programma Duurzaam Scalda inspireren wij studenten en medewerkers in de transitie naar een 

duurzame samenleving.  

 

In 2019 hebben we voor de periode 2019-2024 een visiedocument opgesteld. In het eerste deel kijken 

we terug naar de activiteiten en de behaalde resultaten van de periode van 2015 tot 2019. In het 

tweede deel van het visiedocument zijn de doelstellingen en de stippen aan de horizon geformuleerd, 

die we als Duurzaam Scalda in de komende vijf jaar willen bereiken. 

Het visiedocument is opgesteld door ambassadeurs van Duurzaam Scalda. Per dienst en 

onderwijscluster zijn duurzaamheidsambassadeurs aangesteld die, samen met studenten, het Green 

Office bemensen en van daaruit gevraagd en ongevraagd advies geven, activiteiten initiëren en 

verbinding zoeken op het gebied van duurzaamheid voor hun organisatieonderdeel en Scalda als 

geheel, gericht zowel op studenten als op medewerkers. Het document is (formeel) vastgesteld door 

het BMT op 27 augustus 2019.  

 

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

duurzaamheidsinitiatieven worden onder de aandacht gebracht op een speciale pagina op MijnScalda, 

het intranet van Scalda. 

Concrete zaken die we de komende jaren op elke Scalda-locatie willen bereiken zijn: 

- Watertappunten 

- Electrische laadpalen 

- Gescheiden afvalverzameling 

- Ontwikkelen van een visuele meetlat  
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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 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 oktober Op 1 februari

 2017 2018 2019 2020

Totaal 8.825 9.133 9.241 9.141

Verdeeld naar leerwegen

Bol 6.779 6.706 6.555 6.380

Bbl 2.046 2.427 2.686 2.761

Verdeeld naar niveaus

Niveau 1 223 232 177 199

Niveau 2 1.379 1.420 1.361 1.344

Niveau 3 2.358 2.551 2.548 2.499

Niveau 4 4.865 4.930 5.155 5.099  
 

Aantal studenten Educatie

 2017 2018 2019

Totaal 1.483 1.442 1.413

Verdeeld naar trajecten

Educatieve trajecten 570 587 683

Inburgering 698 638 514

Specifieke trajecten 33 54 40

Vavo 221 219 241  
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5.3 Belangrijkste speerpunten en resultaten in het verslagjaar: 
Kwaliteitsafspraken 

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

ingediend bij de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO). Na positief advies van deze 

commissie heeft de minister van OC&W de agenda in mei 2019 goedgekeurd. Vooruitlopend op de 

formele tussen- en eindrapportages, heeft de CKMBO ons gevraagd in de jaarverslaggeving over 2019 

waar mogelijk een beeld te geven van de stand van zaken. Scalda heeft gekozen voor een 

thematische aanpak die in het verlengde ligt van de landelijke thema’s. Voor 2019 en volgende jaren is 

een plan gemaakt met betrekking tot de bestemming en besteding van de kwaliteitsgelden. Hiervoor 

was voor 2019 een bedrag beschikbaar van € 6,8 miljoen. Scalda heeft er voor gekozen om de 

uitvoering van de trajecten en projecten in het kader van de kwaliteitsagenda volledig te integreren in 

de reguliere bedrijfsvoering. Dat is ook in lijn met voorgaande jaren. 

 

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

beschikbaar gestelde € 6,8 miljoen is 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. 

 

5.3.1 De thema’s 

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

2. Kansengelijkheid door LOB 

3. Samenwerking in de Groene Delta 

4. Onderwijs op Maat 

 

Samenhang met de landelijke indicatoren 

Hoewel ieder van onze 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. 

 

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 

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

Alle voor 2019 geplande acties zijn gestart. Ze verlopen inhoudelijk en financieel op schema. Scalda 

heeft conform de planvorming € 4.300.000 aan middelen ingezet voor hybride onderwijs. 

 

2. Kansengelijkheid door LOB 

In 2019 is geïnvesteerd in de LOB-website vo-mbo, uitbreiding hiervan naar mbo-hbo en een 

beleidsmedewerker aangetrokken specifiek voor dit thema. Er is gewerkt aan de ICT-infrastructuur. 

Hiervoor is in totaal € 100.000 beschikbaar gesteld. 

 

3. Samenwerking in de Groene Delta 

In 2019 is veel effort gestoken in onderzoek en opzet van het groene onderwijs, samen met andere 

partijen. Hiervoor, en voor professionalisering, is in 2019 € 300.000 vrijgemaakt. 

 

4. Onderwijs op Maat 

Scalda heeft het begrip Passend Onderwijs vertaald naar ‘Onderwijs op Maat’. Dit betekent dat het 

onderwijs voor alle studenten ‘op maat’ is: goed onderwijs in een passend pedagogisch-didactisch 

klimaat, een passend onderwijsprogramma voor iedereen, adequate loopbaanoriëntatie en begeleiding 

(LOB), up-to-date informatievoorziening, een soepel lopend intakeproces en een passend aanbod voor 

iedere student bij zijn ondersteuningsvragen. 

Onderwijs op Maat vertalen wij naar het bieden van studentenbegeleiding waarbij iedere student een 

passend antwoord krijgt op haar of zijn ondersteuningsvragen. Dit betreft zowel cognitieve als sociaal-

emotionele begeleiding. Het gaat om begeleiding die geïntegreerd is in het onderwijsproces, zodat de 

student het gehele leer- en ondersteuningsproces als één geheel ervaart. Daarvoor hebben mentoren, 

verzuimcoördinatoren en meer dan dertig Intern Begeleiders uren ter beschikking om de ondersteuning 

aan studenten vorm en inhoud te bieden.  

Deze interne zorgstructuur wordt ondersteund door het Expertisecentrum.  

In februari 2019 is een studiedag georganiseerd voor intern begeleiders, docenten en management, 

waarbij veel aandacht was voor de ondersteuning voor met name studenten op niveau 1 en 2. Ook 

werd de behoefte duidelijk aan een visie op begeleiding. Dat heeft geleid tot het opstellen van de 

visienotitie ‘Van begeleiding naar ondersteuning’. De uitwerking en implementatie van deze notitie is 

nog gaande. Belangrijke kenmerken daarbij zijn: de veranderende rol van de intern begeleider: naast 

inzet voor de individuele student wordt deze ook ingezet op groepsdynamica en het ondersteunen van 

docenten, zodat zij een groter handelingsrepertoire kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt het belang 

van een goed pedagogisch klimaat opnieuw bevestigd. 

Onderwijs op maat is net als voorgaande jaren, een belangrijk thema binnen Scalda. Daar wordt fors 

op ingezet, onder andere door veel aandacht voor studenten op niveau 1, pre MBO, switchers. 

Tezamen met professionalisering heeft Scalda voor € 2.1 miljoen aan middelen hiervoor ingezet. 
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5.4 Onderwijsresultaten 

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

schoolverlaten: 

 
Diplomaresultaat in peiljaar*

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Norm

Niveau 2 71,70% 75,50% 74,71% 61,00%

Niveau 3 78,00% 74,70% 75,19% 70,00%

Niveau 4 78,30% 77,90% 81,15% 70,00%  
 
 
Jaarresultaat in peiljaar*

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Norm

Niveau 2 74,20% 77,20% 76,20% 67,00%

Niveau 3 73,50% 69,40% 71,10% 68,00%

Niveau 4 74,70% 73,70% 76,90% 68,00%  
 
Terugdringen voortijdig schoolverlaten* 

 Norm Realisatie Norm  Realisatie   Norm    Realisatie

Niveau 1 27,50% 25,83% 27,50% 25,00% 26,40% 27,06%

Niveau 2 9,40% 10,07% 9,40% 9,70% 8,60% 10,29%

Niveau 3 3,50% 3,75% 3,50% 4,80% 3,20% 4,48%

Niveau 4 2,75% 3,25% 2,75% 3,20% 2,70% 3,18%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
 

 

Resultaten VAVO 

 
  Vmbo-t Havo Vwo Totaal 

Aantal certificaat-studenten 9 33 11 53

Aantal diploma-studenten 14 75 27 116

Aantal studenten dat diploma heeft behaald 11 57 25 93

Percentage geslaagde diploma-studenten 79% 76% 93% 80%

 

In 2019 zijn onder meer de volgende onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet. 

- met behulp van een extern bureau is een traject gestart dat zich richt op professionele ontwikkeling 

van het gehele team; 

- er is een planning gemaakt voor de deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van 

toetsconstructie, specifiek gericht op het maken van schoolexamens; 

- het docententeam onderzoekt op welke manieren de examenresultaten c.q. eindresultaten verbeterd 

kunnen worden. Met name de resultaten voor het vmbo-t zijn te laag. 

 

 

* 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. 

* 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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VSV 

De norm die Scalda zich in het Kwaliteitsplan ten aanzien van VSV gesteld heeft, is om de VSV-cijfers 

tenminste gelijk te houden aan de realisatie van 2016-2017. Aan het einde van de planperiode zouden 

we tenminste niet boven die cijfers moeten zitten. Scalda is het enige algemeen toegankelijke roc in de 

regio en voelt een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke studenten, ook wanneer ze 

bijzondere ondersteuningsvragen hebben. Studenten hebben immers vaak geen bereikbaar alternatief. 

De gevolgen van de invoering van ‘Passend Onderwijs’ in 2014 en de decentralisaties van de 

jeugdzorg en de WMO zijn daardoor voor Scalda relatief erg merkbaar.  

Hoewel er enorm wordt ingezet en geïnvesteerd is in Onderwijs op Maat: begeleiding en ondersteuning 

van studenten en alles daar omheen en nadrukkelijk uitvoering wordt gegeven aan de 

kwaliteitsagenda, zullen we in 2020 en verder in deze nog aanzienlijke slagen moeten maken om deze 

maatschappelijke ontwikkelingen echt adequaat op te kunnen vangen. Vanuit onze waarden 

toegankelijkheid en betrokkenheid blijven we echter vasthouden aan ons beleid en de 

verantwoordelijkheid die we in deze voelen. We blijven onze studenten kansen bieden en willen er 

alles aan doen wat we realiter kunnen om te voorkomen dat zij voortijdig de school moeten verlaten. 

Ook onze inzet op loopbaanoriëntatie en –begeleiding hoort bij die inzet.  

 

Educatieve trajecten 

Het aantal deelnemers educatieve trajecten in 2019 bedroeg 535. Zeeuwsbreed voert Scalda rond de 

70% van educatieve trajecten uit. Daarnaast hebben de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen gevraagd 

of Scalda het kernteam laaggeletterdheid wil aansturen. De Zeeuwse gemeenten zien 

volwasseneneducatie als een middel om arbeidsparticipatie te bevorderen. Om de link met participatie 

te realiseren, is verbinding nodig met het sociale domein. Hier lag een overeenkomst onder tot eind 

2019. Deze is verlengd voor 2020. 

 

Deltaplan    

In 2019 is het Deltaplan verder ontwikkeld. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bieden 

wij voor iedereen vanaf 16 jaar voor wie het mbo en/of volwassenenonderwijs meerwaarde heeft, een 

passend onderwijsaanbod dat de kans op werk, het behoud van werk, maatschappelijke participatie en 

zelfredzaamheid vergroot. Om recht te doen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid creëren 

we in samenwerking met gemeenten, sw-bedrijven, taalhuizen/taalpunten, welzijnsorganisaties en 

diverse andere partijen in het sociaal domein duurzame arrangementen. Zo ontstaat er een totaal 

aanbod van formele en informele trajecten voor laaggeletterden en anderstaligen. Dit aanbod                 

“Deltaplan” genoemd, wordt in Zeeland goed ontvangen. Er hebben verschillende pilots gedraaid om 

het Deltaplan verder vorm te geven. De mogelijkheden voor een brede intake worden verkend samen 

met de taalhuizen/taalpunten en sw-bedrijven.  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 21

5.5 Internationalisering 

Eind 2018 heeft het BMT de kadernotitie Internationalisering vastgesteld. In deze kadernotitie zijn de 

volgende speerpunten benoemd: 

  

 Inbedding en verbreding van internationaliseringsprogramma’s en verbreding van het netwerk 

passend bij de ontwikkelingen van de verschillende opleidingen  

 Professionalisering van docenten 

 Social inclusion: onderwijs hoort alle jongeren te bereiken 

 

In 2019 zijn de speerpunten verder geconcretiseerd. 

 

De afgelopen jaren heeft Scalda veelvuldig ervaringen opgedaan met buitenlandstages en 

uitwisselingen voor docenten en studenten. Intern zijn initiatieven ontplooid om contactpersonen, 

coördinatoren en andere functionarissen betrokken bij Internationalisering samen te brengen. Op 

sectorniveau zijn werkgroepen internationalisering samengesteld, die ondersteuning bieden bij de 

internationaliseringsprogramma’s en de organisatie van de buitenlandse ervaringen zowel binnen 

Europa met Erasmus+ - subsidie als daarbuiten. Tevens zijn er ontwikkelingen om vanuit verschillende 

opleidingen binnen sectoren, maar ook sectoroverstijgend, gezamenlijke projecten in het buitenland uit 

te voeren. 

Extern zijn bestaande contacten en netwerken uitgebreid en is verdere samenwerking met nieuwe 

partners gezocht, bijvoorbeeld op het gebied van windenergie vanuit het project Wind op Zee. 

In het voor- en najaar zijn er uitwisselingsprogramma’s geweest tussen Shanghai University en de 

sector Zorg en Welzijn van Scalda, hieraan hebben zowel studenten als docenten deelgenomen. 

Studenten en docenten van CIOS hebben deelgenomen aan projecten in de VS en Ethiopië en met 

Finland. 

Daarnaast is het Cambridge-excellentietraject verbreed naar heel Scalda. Bij de Horeca-opleidingen 

loopt het driejarige internationale Erasmus+ - project Cooking@Sea met 7 Europese partners dat in 

augustus 2020 wordt afgerond. Scalda is penvoerder voor dit project.  
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5.6 Leven Lang Leren / Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 

Scalda voelt zich medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Zeeuwse economie en 

arbeidsmarkt. Er is een tekort van 6.000 arbeidskrachten becijferd in de periode 2018-2022. Wanneer 

mensen bijblijven in hun vak, zich adequaat blijven bijscholen, zijn zij langer inzetbaar en blijft hun 

kennis op niveau. Scalda is bezig met een hybridisering van haar onderwijs, waarbij het onderwijs 

deels of geheel in de praktijk wordt gerealiseerd. LLO past in en sluit aan op deze ontwikkeling.  

LLO betekent voor Scalda bijdragen aan de employability van de Zeeuwse beroepsbevolking 

gedurende de gehele loopbaan, van werkzoekenden en werkenden, en daarmee bijdragen aan de 

ontwikkeling van bedrijven en instellingen en de Zeeuwse economie in het algemeen. Scalda heeft 

daarom het post-initieel onderwijs nadrukkelijk als speerpunt benoemd. 

Gezien de vergrijzing en ontgroening, is het van belang mensen met een beperking en andere groepen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt via gerichte scholingstrajecten weer actief deel te laten nemen 

aan de arbeidsmarkt. Daarnaast vormen ook nieuwkomers een potentiële bron van arbeidskrachten. 

Scalda is in allerlei Zeeuwse overlegsituaties zoals de Economic Board, het 3O-overleg en de WSP’s 

vertegenwoordigd en levert zo een bijdrage aan de stroomlijning van vraag en aanbod op de scholings- 

en arbeidsmarkt. Scalda heeft voor alle sectoren werkveldadviescommissies, waarin 

arbeidsmarktvraagstukken aan de orde komen. Scalda zal in het licht van haar strategie en 

kwaliteitsagenda (2019 -2022) bepalen in welke vorm(en) LLO gestalte moet krijgen. 

 

Binnen Scalda gebeurt al veel, zowel binnen het initiële onderwijs (met name binnen Zorg & Welzijn en 

Techniek) als via contractonderwijs. De contractactiviteiten, een breed scala binnen alle sectoren, 

worden uitgevoerd via Helix, onderdeel van de Scalda-organisatie, en DRTC. 

 

Helix 

Helix Learning B.V. en Helix Training B.V. trainen per jaar ongeveer 3.000 cursisten. Het portfolio van 

Helix omvat onder meer Techniek (bv De Zeeuwse Lasschool) en trainingen voor Zorg en Welzijn en 

Groen. In de markt merkt Helix dat er steeds meer behoefte ontstaat aan maatwerk. Vaak willen 

klanten een training die gebaseerd is op delen van het regulier onderwijs. In samenwerking tussen 

Helix en het onderwijscluster wordt dan de mogelijkheid voor een maatwerktraject onderzocht. Naast 

deze trainingen en cursussen ‘op maat’ verzorgt Helix ook de begeleiding bij EVC-trajecten (nu nog 

voornamelijk voor de zorg- en welzijnssector). 

 

Wat gebeurt er nu op Scalda? 

We vertrekken bij Scalda niet vanuit een nulpositie waar het gaat om LLO. Het huidige aanbod is als 

volgt te schetsen: 

‐ Een ‘regulier’ aanbod van leerwegen voor diplomagerichte scholingsactiviteiten zoals bbl-trajecten, 

derde leerweg-trajecten en flexopleidingen die (ook) toegankelijk zijn voor volwassenen in het 

kader van een her- of doorstart 

‐ Het verzilveren en valideren van EVC-trajecten (nu nog voornamelijk voor de zorg- en 

welzijnssector) 
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‐ Maatwerktrajecten binnen het bestaande opleidingsaanbod, veelal gericht op diplomering 

‐ Korte trainingen en cursussen, al dan niet als maatwerk, en vaak uitgevoerd door speciaal hiertoe 

ingerichte dochterorganisaties (Helix Training B.V. en Helix Learning B.V.) en De Ruyter Training & 

Consultancy B.V. (DRTC). 

‐ Opstelling en uitvoering van maatwerkprogramma’s specifiek voor doelgroepen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, in overleg met partners uit de regio (speciaal onderwijs, sociale werkvoorziening, 

gemeenten, werkgevers-servicepunt) 

 

Scalda zet zich in om de volgende zaken in 2020-2021 te realiseren: 

1. Een vergroting van het aanbod certificeerbare eenheden voor alle doelgroepen 

2. Curricula van opleidingen beter geschikt gemaakt voor her- en doorstarters 

3. Verlaging van de onderwijsdrempel door het creëren van een informatievoorziening 

4. Het breed aanbieden van EVC verzilveringstrajecten zodat verworven competenties omgezet 

kunnen worden naar certificaten of diploma’s 

5. Het betrekken en informeren van alumni inzake LLO door middel van de uitvoering van het 

Scalda alumnibeleid en het alumniplatform 

6.  Aansluiten bij de opleidingsparagrafen van relevante CAO’s 

 

Het projectplan LLO raakt alle onderwijsclusters binnen de organisatie.  

 

 
Her- en door-

starters in een 
hybride

EVC- 
trajecten

Nieuwe
curricula

Alumni-
beleid

Certificeer-
bare

eenheden

Sector- 
fondsen

MIT + + + + + -

DVG + + + + + -

ZWGS + + + + + -

Educatie +/- - +/- + +/- -  
+ : volledig binnen scope          +/- : deels binnen scope           -  : geheel niet binnen scope 

 

Het LLO-beleid ten aanzien van de eigen medewerkers van Scalda is onderdeel van het 

professionaliseringsbeleid van Scalda. Scalda verwacht van elke medewerker dat deze reflecteert op 

de eigen ontwikkeling, werkt aan de eigen vitaliteit en dat de medewerker nieuwsgierig blijft naar 

onbekende onderwijsterreinen. 
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5.7 Wijziging opleidingsaanbod in relatie tot arbeidsmarktperspectief of doelmatigheid 

In aanvulling op de in 2017 gestarte Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg zijn we in 2018 gestart met 

praktijkroutes voor onze economische opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 heeft de spreiding 

van dergelijke praktijkroutes een verdere vlucht genomen over andere Zeeuwse regio’s, met name de 

kustgebieden, waar het gaat om de horeca. 

 

Het opleidingsaanbod wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur. Onze onderwijsclusters 

doen hiervoor een voorstel, dat besproken wordt met de werkveldadviesraden die binnen de clusters 

actief zijn. Met het oog op de macrodoelmatigheid van ons opleidingsaanbod, toetsen we voorstellen 

voor het openen dan wel sluiten van opleidingen aan een aantal criteria: 

arbeidsmarktrelevantie, studieloopbaanrelevantie, beschikbare stageplaatsen en leerbanen, aantal 

studenten, kwaliteit, bereikbaarheid, organiseerbaarheid en financierbaarheid.  

Naast en in samenhang met de hybridisering van het onderwijs, hebben we ons beleid met betrekking 

tot de keuzedelen in 2019 verder ontwikkeld en aangescherpt. 

 

Het cluster DVG heeft in het kader van het Besluit experiment cross-over kwalificaties in 2019 

toestemming ontvangen voor twee cross-overs, Allround Hospitality Medewerker en Leidinggevende 

International Hospitality. 

 

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 2019 is deze procedure voor drie crebo’s gevolgd: 

Apothekersassistent, Doktersassistent en Tandartsassistent. De Studentenraad heeft instemming 

verleend aan deze aanvraag, zodat de opleidingen Assisterende Gezondheidszorg aan de slag kunnen 

met een aangepaste urennorm. 

 

Scaldabreed kunnen we stellen dat het onderwijsaanbod 2019-2020 op creboniveau constant gebleven 

is. Op uitvoeringsniveau (praktijkroutes, hybridisering) is er sprake van een uitbreiding van ‘leren in de 

praktijk’.  
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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 

organiatie borgen. 
 

6.2 Kwaliteitsstelsel 

In 2019 heeft de reguliere analyse van onderwijsresultaten een verdiepingsslag gekregen. De klemtoon 

is daarbij gelegd op het verhaal achter de cijfers: welke aspecten bleken beïnvloedbaar, wat zijn 

verbeterpunten en succesfactoren en wat kunnen opleidingsteams hierin van elkaar leren? De teams 

en hun leidinggevenden hebben, na onderzoek van de gegevens, verschillende beïnvloedbare factoren 

benoemd die een succesvolle ‘student journey’ bevorderen. Genoemd zijn bijvoorbeeld een realistische 

voorlichting, de student (mede-)eigenaar maken van de eigen studieloopbaan, maatwerkmogelijkheden 

en hybride onderwijstrajecten. 

De uitgevoerde analyses hebben aantoonbare meerwaarde binnen het kwaliteitsstelsel van Scalda en 

ze bieden input voor de zelfevaluaties van de opleidingsteams. 

 

6.3 Auditprogramma 

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

Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld die onderzoek van zowel opleidingen als specifieke 

thema’s behelst. Bij dit laatste valt te denken aan onderzoek naar declaraties (financiën); een analyse 

van privacyrisico’s bij gegevensverwerking (AVG), of het doorlichten van de examenorganisatie van 

een cluster. 

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

Hierin spelen risicofactoren zoals opleidingsrendementen en studenttevredenheid een belangrijke rol. 

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 november 2019 heeft Scalda een bijdrage geleverd aan het thema-onderzoek van de inspectie 

Effectief mbo-2. De opleidingen van Werktuigkundige installaties, Ondersteunende administratieve 

beroepen en Dienstverlening hebben deelgenomen aan dit onderzoek en de inspectie heeft gesproken 

met onder meer studenten, docenten en stagebegeleiders. De resultaten van dit onderzoek worden in 

2020 gepubliceerd. 
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In 2019 heeft de inspectie ook een startbezoek aan Scalda gebracht als voorbereiding op het 

vierjaarlijks onderzoek bij de instelling. Dit onderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.  

 

6.5 Examinering 

Scalda kent in 2019 een examencommissie per onderwijscluster, een gemeenschappelijke commissie 

voor de generieke examinering van Talen en Rekenen en een separate examencommissie voor Vavo.  

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. 

 

6.6 Keuzedelen 

In 2019 zijn in totaal 272 keuzedelen aan de Scalda-studenten aangeboden. In totaal hebben 7 

studenten bij de eigen examencommissie toestemming gevraagd voor de koppeling van een niet-

gekoppeld keuzedeel. Deze is in alle gevallen toegekend.  

 

6.7 Planning en Controlecyclus 

In het kader van de borging van de bedrijfsvoering hanteert Scalda een cyclus van begroten, 

rapporteren en verantwoorden in de financiële bedrijfsvoering. Deze cyclus start met een kaderbrief op 

hoofdlijnen van de begroting, waarin de onderwijskundige en financiële kaders worden gegeven voor 

het komende jaar. Op basis daarvan worden door de clusters en diensten de jaarplannen gemaakt, 

inclusief begroting. Deze worden geïntegreerd in de Scaldabegroting, inclusief meerjarenbegroting, die 

wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Lopende 

het jaar wordt daar maandelijks op gerapporteerd en vinden managementgesprekken plaats tussen de 

directeuren en het College van Bestuur. Ook wordt de 4-, 8- en 10- maandsrapportage gerapporteerd 

aan de Audit Commissie, Raad van Toezicht en de OR. 

 

6.8 Klachtenprocedure 

In 2019 heeft Scalda de verschillende klachtenregelingen conform wet- en regelgeving geactualiseerd 

en waar mogelijk op elkaar afgestemd en gestroomlijnd. De klachtenprocedure is gedigitaliseerd. 

Iedere klager wordt nu door een stappenplan geleid, waarin alle benodigde informatie aangeboden 

wordt, waarna hij de klacht kan indienen en documenten kan uploaden. 
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In 2019 zijn de volgende klachten afgehandeld: 
 

 

 

6.9 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 2019 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

 2017 2018 2019

Medewerkers 890 923 1002

Gemiddelde leeftijd 50,4 49,1 48,8

Fulltime equivalenten (fte's )

Totaal 732 767 807

Vast 663 664 655

Tijdelijk 69 103 152  

De personele formatie in 2019 is toegenomen ten opzichte van 2018. Dit is een gevolg van de Wet 

Arbeidsmarkt in balans (WAB), waardoor Scalda de keuze heeft gemaakt om uitzendkrachten in 

loondienst te nemen. Ook in 2018 was al een toename te zien als gevolg van het overnemen van het 

groene mbo in Goes van de Edudelta Onderwijsgroep. 

 

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 

organisatie 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 2019 het (mede vanuit de cao mbo 

2018-2020) opzetten van een werkdrukplan Scalda en het zetten van de eerste stappen in het tot stand 

brengen van een (beleidsrijke) meerjarenformatieplanning. Vanuit de pijler professionalisering zijn in 

2019 wederom scholingen georganiseerd, onder andere gericht op de bevoegdheid en bekwaamheid 

van onderwijsgevenden en het verzorgen van onderwijs binnen een hybride leeromgeving. 

 

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 
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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. 
 

7.3.1 Banenafspraak 

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

participatiebanen. Eind 2019 heeft Scalda in het kader van de banenafspraak 6,35 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 2019 is een participatiebaan gerealiseerd. Eind 2019 is een vacature uitgezet voor een 

tweede participatiebaan, deze is per januari 2020 vervuld. 

 

7.4 Werkdrukplan 

Per 1 oktober 2018 is de cao mbo 2018-2020 formeel in werking getreden. In de nieuwe cao ligt de 

focus op het verlagen van werkdruk, het verhogen van werkplezier en het werken aan een mbo van de 

toekomst. Belangrijke toevoegingen in de cao waren de verplichting te komen tot een werkdrukplan per 

instelling en de (extra) facilitering van startende docenten.  

 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken aan het werk kunnen, is 

onze visie dat het van groot belang is dat inzetbaarheid en werkplezier continu op de agenda staan en 

dat het gesprek hierover zo laag mogelijk binnen de organisatie (binnen de teams) gevoerd wordt. 

Daarom is in 2019 een plan van aanpak ontwikkeld ‘Van werkdruk naar werkplezier’. Met dit plan zijn 

de aanpak rondom gezondheid & verzuim, de verplichting tot een werkdrukplan vanuit de cao en de 

aanpak rondom de resultaten van het medewerkersonderzoek (2018) samengevoegd. De plannen van 

aanpak op teamniveau staan in deze aanpak centraal en hebben in grote mate de basis voor het plan 

van aanpak op Scaldaniveau gevormd.  

 

Gedurende het eerste kwartaal van de uitvoering van het plan (september t/m december 2019) hebben 

de volgende activiteiten plaatsgevonden rondom het (verder) vormgeven/optimaliseren: 

- Beleid startende medewerkers, waaronder specifiek startende docenten en het introductieprogramma 

voor alle startende medewerkers 

- Beleid sociale veiligheid 

- Werkverdelingsprocedure 

- Werkplezier, verminderen van onnodige regels/procedures, door het instellen van een expertteam 

- Vormgeven van een Scaldabreed programma vanuit Enjoy en de Academie in 2020, waaronder het 

organiseren van healthchecks en het organiseren van workshops gericht op weerbaarheid, mantelzorg, 

professionele dialoog, ongewenst gedrag en efficiënt vergaderen 

- Deelname aan de Fit2Workweek en het organiseren van een pensioenbijeenkomst 
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Elk kwartaal worden de activiteiten vanuit het werkdrukplan geëvalueerd, waarvan inmiddels de eerste 

bevindingen in 2020 zijn gedeeld met het BMT en de OR. 

 

7.5 Verzuim 

Het gemiddeld ziekteverzuim binnen Scalda over 2019 was 5,85%. Hierbij is sprake van een lichte 

daling ten opzichte van 2018. Het gemiddeld ziekteverzuim is gedurende het laatste kwartaal van 2019 

gestabiliseerd, waarbij ten opzichte van vorig jaar een relatieve stijging van het (middel)lang verzuim 

zichtbaar is. Voor een deel zijn de daling van het gemiddeld ziekteverzuim en een relatieve stijging van 

het (middel)lang verzuim te verklaren doordat er (met uitzondering van de maand februari 2019) in de 

winter van 18-19 een minder hoge ‘grieppiek’ aanwezig was.  

 

Binnen de organisatie zijn er onderlinge verschillen tussen de clusters 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. Inhoudelijk wordt hierbij 

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

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 2019:  
 

Dienst/sector Gemiddeld 
verzuimpercentage 
2019 in % 

Gemiddelde 
meldingsfrequentie 
2019 

Scalda gemiddeld  5,85 0,88 

Dienst B&IC 0 0 

Dienst FI&P 6,02 0,91 

Dienst HR&O 4,11 1,37 

Dienst IV&S 5,55 1,13 

Sector DVG 8,94 1,12 

Sector EDU 6,41 1,16 

Sector GROEN 3,14 0,84 

Sector MIT 6,23 1,00 

Sector SPORT 3,04 0,51 

Sector ZW 4,71 0,40 

* Bron: qlikview (geraadpleegd op 1-3-2020) 
 

Verzuim medewerkers

2017 2018 2019

5,57% 6,18% 5,85%  
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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 2019 operatief op 23 locaties verspreid over Goes, Hulst, Middelburg, Oostburg, 

Vlissingen, Terneuzen, Tholen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Dirksland en Zierikzee. Het merendeel, 

17 locaties, betreft huurlocaties. In totaal heeft Scalda 6 panden in eigendom verspreid over Goes, 

Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. 

 

8.3 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

In navolging van 2018 is verder werk gemaakt van de optimalisatie van de huisvestingsportefeuille. De 

trajecten die in 2018 zijn gestart zijn in het jaar 2019 verder opgepakt en uitgewerkt om zodoende te 

komen tot een zo optimaal mogelijk gebruik van de locaties. Dit heeft geleid tot een tweetal besluiten 

die in 2020 zullen leiden tot een verbouwing van enkele locaties. In het Omnium worden aanpassingen 

gedaan om het onderwijs van de opleidingen van uniformberoepen mogelijk te maken. Het Omnium 

wordt nu voornamelijk gebruikt door het CIOS. Daarbij gaat het met name om ruimtes voor 

praktijklessen. De theorielessen van het CIOS vinden plaats in een apart pand nabij het Omnium. In dit 

pand is geen plaats voor een eventuele inhuizing van uniformberoepen voor de theorielessen. Dit 

betekent, dat zowel theorie- als praktijklokalen gerealiseerd worden in het Omnium. Daarnaast moet de 

entree aangepast worden zodat de opleiding in het pand ook een eigen gezicht krijgt. Op het 

buitenterrein wordt een hindernisbaan gerealiseerd. 

In het Technum worden in de eerste fase (2020) de hal en de C1-vleugel aangepast om daarmee meer 

flexibiliteit en veerkracht te genereren zodat toekomstige ontwikkelingen in het techniekonderwijs 

opgevangen kunnen worden. In het Technum wordt hiermee voldoende ruimte voor “maakruimtes” 

gecreëerd waar studenten materialen bewerken en installaties en constructies bouwen en weer uit 

elkaar halen. Als onderdeel van de investering is ook het verplaatsen van de kanalen voor 

luchtbehandeling en datakabels opgenomen. In de tweede fase (2021) wordt de inhuizing van het lab 

gerealiseerd. 

In 2019 heeft de centrale afdeling huisvesting verder vorm gekregen. De afdeling is qua bezetting op 

orde conform het reorganisatieplan van 2018. De acties die zijn opgenomen in dit plan worden verder 

uitgewerkt zoals het vormgeven van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een huisvestingsbeleid en 

een aantal bouwtrajecten die in 2020 en 2021 in de planning staan. Naast bovenstaande trajecten is in 

2019 ook voorbereidend werk verricht voor de aanstaande sluiting van de locatie aan de 

Ravensteijnweg in Middelburg en de verhuizing van de opleidingen naar locatie Podium in Middelburg. 

Verder is door Scalda geanticipeerd op de ontwikkelingen rondom de locatie Stationspark in Goes, 

waar mbo Groen is gehuisvest. Dit heeft geleid tot de aankoop van deze locatie per 31 januari 2020 

waar deze tot die periode gehuurd werd van Edudelta. 
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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 

Voor de afdeling Informatievoorziening was 2019 een belangrijk jaar, gekenmerkt door het invullen van 

de vacatures voor de nieuwe functies in het kader van de reorganisatie, het formeren van de nieuwe 

teams Beleid & Advies, Infra en Support en het oplossen van de ontstane boventalligheid. Uiteindelijk 

is het gelukt om alle ontstane vacatures met nieuwe (externe) medewerkers in te vullen en is de 

ontstane boventalligheid opgelost. 

In 2019 is een aanvang gemaakt met de verdere implementatie van de transitie van de afdeling 

Informatievoorziening naar een regieorganisatie en het verder realiseren van de reorganisatie-

doelstellingen. Naast het samenvoegen van de voormalige afdelingen Informatiemanagement en ICT 

was een belangrijk doel het toekomstbestendig neerzetten van de nieuwe IV-organisatie; de 

ontwikkeling van een traditionele beheerorganisatie naar een regieorganisatie. In dit verband zijn 

activiteiten als teamvorming, persoonlijke ontwikkeltrajecten en professionaliseringstrajecten opgestart. 

De eerste stappen zijn gezet met het ontwikkelen van een Cloud- en sourcingstrategie. In het kader 

van het formeren van de nieuwe teams zijn de aspecten beleid en advisering sterker gepositioneerd en 

directer verbonden met het onderwijs/primair proces. Dit komt onder meer tot uiting in actieve 

participatie in en kartrekkersrol bij expertteams, voorbereiding uitrol Office365 aan de hand van diverse 

pilots, uitrol nieuwe telefonievoorziening (Cloud telefooncentrale ) en mobiele telefonie, uitrol 

Chromebook project, onderzoek naar uitgangspunten en plan van eisen voor een nieuwe digitale 

leeromgeving. Tevens zijn de eerste stappen gezet voor het in kaart brengen van het ICT- en 

applicatielandschap op basis van architectuurprincipes met als doel het gehele ICT-landschap 

(applicatielandschap, informatiearchitectuur en infrastructuur) robuuster en efficiënter in te richten. 

 

In de nieuwe inrichting van de afdeling informatievoorziening is in verschillende functies expliciet 

rekening gehouden met security- en AVG aspecten, zowel beleidsmatig als uitvoerend. De twee 

nieuwe architectenfuncties hebben expliciet informatiebeveiliging, privacy en security in het pakket, 

zowel beleidsmatig als meer tactisch en operationeel. Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan de 

instellingsbrede werkgroep Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Het afdelingshoofd 

Informatievoorziening opereert als security officer van de instelling. Instellingsbrede, beleidsmatige 

verankering van de security- en privacy-aanpak is één van de speerpunten voor de komende jaren. 

Naast AVG-compliancy is het verder op orde brengen van informatie- en systeembeveiliging een 

belangrijk aandachtsgebied in een tijdperk van toenemende digitalisering van werkprocessen en 

onderwijsactiviteiten. Online werken en digitaal onderwijs maken in de huidige wereld gelet op de 
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stevige toename van cyberincidenten en -criminaliteit de organisatie kwetsbaar en vereisen vanuit 

onder andere het aspect van bedrijfscontinuïteit de grootst mogelijke aandacht.  

 

Ook bij de afdeling Studentenadministratie is een reorganisatie doorgevoerd (zonder personele 

consequenties) en is de herinrichting van de afdeling alsmede de herinrichting van de administratieve 

verwerkingsprocessen in gang gezet. De belangrijkste doelstellingen in 2019 waren de volgende: 

 

 Decentralisatie van de uitvoeringsprocessen; de uitvoering dichter bij het onderwijs/primair proces 

positioneren. In oktober 2019 zijn de medewerkers die centraal in Terneuzen de werkzaamheden 

uitvoerden geplaatst op de verschillende uitvoeringslocaties binnen Scalda en samengevoegd met 

de lokale administratieve teams van de studentenadministratie. 

 Sterkere centrale sturing op de processen, workflow management verder inrichten, verbeteren en 

aanpassen een en ander gericht op een sterke centrale monitoring en control. De werkprocessen 

zijn deels opnieuw ingericht, beschreven en gedocumenteerd. De aansturing van de afdeling en de 

teams is versterkt. 

 Versteviging van de centrale monitoring van en sturing op de administratieve verwerking. 

 Versterking van het functioneel beheer van het studenten informatiesysteem. 

 Versterking van de organisatiestructuur, strakker inregelen van de lijnsturing (hoofdenstructuur). 

Veel expliciete aandacht voor en sturing op klantgericht handelen, resultaatgerichtheid en het 

versterken van eigenaarschap bij de medewerkers. 

 Inrichten van uniforme dienstverlening. 

 Versterking van de regisseursrol van het team Beheer, Controle en Ondersteuning (BCO) bij de 

monitoring van en sturing op de administratieve processen, het functioneel beheer van het 

studenteninformatiesysteem en de uitvoering van de bekostigingsprocessen (onder andere door 

een formatieve uitbreiding). Naast de taak Beheer wil BCO meer expliciet invulling geven aan de 

taken Controle en Ondersteuning. Deze taken zijn essentieel voor een (nog) betrouwbaardere 

verwerking en het realiseren van uniforme dienstverlening. 

 .  
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10.  
Financiën 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 39

10. Financiën 
10.1 Inleiding 

In dit hoofdtuk rapporteren wij over ons financieel beleid. 
 

10.2 Verslagjaar 2019 met betrekking tot financieel beleid 

Het jaar 2019 stond in het teken van de realisatie van het plan ‘Scalda gereed voor de toekomst’. We 

zijn gaan bouwen aan een vernieuwd Scalda, een school die gereed is voor de toekomst. De nieuwe 

organisatie die in dat plan werd geschetst was al op 1 augustus 2018 gestart. De bedrijfskritische 

systemen moesten zijn heringericht per 1 januari 2019 (Financiën en HRM) of 1 augustus 2019 

(Studentenadministratie). Lopende 2019 zijn die systemen inderdaad ingericht en is gestuurd op de 

optimale ondersteuning van de clusters en diensten. Zowel bij HR&O, IV&S als FI&P is hard gewerkt 

om de basis op orde te krijgen. 

 

Tegelijkertijd werden deze diensten volgens de begroting 2019 voorbereid op de toekomst door het 

uitvoeren van de (verander)plannen voor Informatievoorziening en Studentenadministratie, Huisvesting 

en Inkoop. Het uitvoeren van deze plannen is gereedgekomen in 2019, maar het inslijpen van de 

processen in de nieuwe samenstelling en organisatie van de diensten zal nog enige tijd vergen. 

 

Voor het onderwijs zijn de ontwikkeling van onderwijs op maat, hybridisering en het groene onderwijs 

(sinds augustus 2018 aan het opleidingsaanbod van Scalda toegevoegd) belangrijke thema’s geweest 

in 2019. Zowel projectmatig vanuit het ontwikkelbudget als als onderdeel van de dagelijkse 

bedrijfsvoering binnen de clusters is uitvoering gegeven aan deze thema’s. Tenslotte is aanzienlijk 

geïnvesteerd in de communicatie van Scalda mede om de bovenregionale werving en 

onlinecommunicatie beter vorm te geven. In de aanpassing van de begroting in 2019 zijn hier extra 

middelen voor vrijgemaakt, nieuwe medewerkers aangetrokken en er is een start gemaakt met de 

opzet, inrichting en invulling van het team Marketing en Communicatie. 

 

Qua studentenaantallen houdt Scalda al enige jaren rekening met een krimp. Bij de meeste 

opleidingen neemt de instroom af, maar de krimp wordt getemperd door de toename van het aantal 

studenten bij Zorg en Welzijn, zowel in de bbl- als de bol-opleidingen. Ook de integratie van de afdeling 

Groen in 2018 in Scalda heeft gemaakt dat de studentenaantallen gestabiliseerd zijn. 

 

Bij het opstellen van de begroting 2019 hanteerde Scalda als uitgangspunt dat er sprake moest zijn 

van een structureel sluitende begroting, rekening houdend met de te hanteren rentabiliteit van één 

procent. 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. 
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Bij het opstellen van de begroting 2019 was de bekostigingsbeschikking voor het kalenderjaar nog niet 

ontvangen. Daarom waren in eerste instantie de bedragen uit de simulatie van de MBO Raad in 

samenwerking met het ministerie van OCW opgenomen in de begroting. Dit leidde echter tot een veel 

hoger exploitatieresultaat (€ 2,7 miljoen) dan verwacht ten opzichte van de te hanteren uitgangspunten 

(€ 700.000). Daardoor is begin 2019 een aanpassing vastgesteld, intern, op de oorspronkelijke 

begroting om op de vereiste rentabiliteit uit te komen. Dat betekende onder andere dat € 1,5 miljoen 

extra ter beschikking is gesteld aan enerzijds Marketing & Communicatie en anderzijds is verdeeld 

over de clusters en de diensten.  

Het jaar 2019 is qua resultaat uiteindelijk hoger uitgekomen dan het resultaat uit de begroting 2019 van 

€ 2.700.000. Dat is met name veroorzaakt door extra inkomsten als gevolg van lerarenbeurs, zij-

instroom en uitgestelde korting op wachtgelden. Daartegenover staan lagere afschrijvingslasten en 

lagere kosten voor administratie en beheer. Ook is er een vrijval vanuit de voorzieningen in 2019, en 

wel ruim € 500.000 vanuit de voorziening reorganisatie, met name doordat medewerkers alsnog extern 

een betrekking hebben gevonden. Daarnaast is er sprake van een vrijval van ruim € 300.000 vanuit de 

voorziening doorbetaling langdurig zieken. In 2019 heeft Scalda extra geïnvesteerd in Marketing & 

Communicatie en de budgetten voor het onderwijs verruimd. 

Al met al heeft het laat bekend zijn van extra bekostiging, de extra gelden voor de integratie van Groen, 

de vrijval vanuit de voorzieningen en de daling van de studenten er toe geleid, dat Scalda een resultaat 

heeft geboekt over 2019 van ruim € 3,1 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 2019 is met 56% deze grens ruimschoots gerealiseerd en geeft aan, dat 

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

vanaf 2020 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 50%, evenals de inspectie. Op 31 december 2019 is deze grens met 

een liquiditeitspercentage van 105% meer dan ruim gerealiseerd. Ook dit met het oog op de verwachte 

investeringen vanaf 2020. 
 

 
 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft het percentage aan van het exploitatieresultaat ten opzichte van de totale omzet. 

Scalda hanteert een ratio van 1%, de inspectie van 0%, met als kanttekening, dat het resultaat wel 

positief moet zijn. 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 2019 een 

rentabiliteit gerealiseerd van 4,7%. 
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Financieringsbeleid 

Scalda voert een terughoudend beleid als het gaat over financiering. In 2019 is geen externe 

financiering noodzakelijk geweest. De investeringen in 2019 zijn gerealiseerd met financiering uit de 

eigen middelen. Het investeringsplafond voor 2019 was € 2,5 miljoen en is niet volledig gerealiseerd. 

De investeringen die in 2019 niet zijn gerealiseerd, maar wel noodzakelijk zijn, zijn doorgeschoven 

naar 2020. 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 als mogelijk te kunnen financieren uit eigen 

middelen. De omvang van de jaarlijkse investeringen mag niet de oorzaak zijn, dat de hiervoor 

genoemde ratio’s onder het minimale percentage uitkomen.  
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10.4  Balans voor resultaatbestemming 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de jaarrekening 2019 en dient als zodanig in samenhang met de 

toelichting op de jaarrekening gelezen te worden. 

 

Activa (stand 31/12) 2016 2017 2018 2019

Vaste activa

Materieel 72.457.000 72.304.000 69.383.000 65.777.000

Financieel 316.000 399.000 567.000 482.500

Totaal vaste activa 72.773.000 72.703.000 69.950.000 66.259.500

Vlottende activa 7.117.000 7.800.000 14.516.000 18.451.500

Totaal activa 79.890.000 80.503.000 84.466.000 84.711.000  
 
Passiva (stand 31/12) 2016 2017 2018 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 33.814.000 34.130.000 36.971.000 40.218.000

Bestemmingsreserves 6.102.000 6.400.000 4.138.000 4.063.000 

Bestemmingsreserve privaat 514.000                 -                 -                 - 

Totaal eigen vermogen 40.430.000 40.530.000 41.109.000 44.281.000

Voorzieningen 2.761.000 2.406.000 4.861.000 3.544.000

Langlopende schulden 20.869.000 25.036.000 23.027.000 19.233.000

Kortlopende schulden 15.830.000 13.045.000 15.469.000 17.653.000

Totaal passiva 79.890.000 81.017.000 84.466.000 84.711.000  
 

Door de geringe investeringen ontstaat een afname in de vaste activa. Daarmee samenhangend is 

geen externe financiering nodig, waardoor ook de langlopende schulden een afname laten zien als 

gevolg van aflossing. 

 

De vlottende activa laten een toename zien in de liquide middelen ten opzichte van voorgaand 

boekjaar door het positieve resultaat 2019. Daarnaast is een vordering opgenomen voor de 

transitievergoedingen waarvoor in 2020 een compensatie wordt ontvangen vanuit het UWV. 

 

De kortlopende schulden laten een toename zien als gevolg van een aflossingsverplichting op een 

langlopende lening. Als gevolg van de toename in het aantal FTE per 31 december 2019 zijn ook de 

overlopende posten in relatie tot de lonen en salarissen toegenomen ultimo 2019.  
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10.5  Staat en raming van baten en lasten 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de jaarrekening 2019 en dient als zodanig in samenhang met de 

toelichting op de jaarrekening gelezen te worden. 

 

 

 
 

In 2018 heeft Scalda het Groen College overgenomen van Edudelta, wat onder andere heeft geleid tot 

de toename in de Rijksbijdrage. In 2019 zorgt een toename van het aantal bbl-studenten voor een 

toename in de opbrengsten cursusgeld. Het verschil met 2018 wordt verklaard door een eenmalige 

correctie van de reservering vooruitontvangen cursusgelden in 2018. 

 

De afname van de Baten werk in opdracht derden is ontstaan door de afname in het aantal 

inburgeraars. 
 

De totale lasten zijn op totaal niveau in lijn met voorgaand jaar. In de onderliggende cijfers is een 

verschuiving zichtbaar van uitzendkrachten naar lonen en salarissen en een afname van de 

afschrijvingslasten ten opzichte van een toename in de huurlasten, doordat in 2019 de huurlasten van 

het Stationspark voor het volledige jaar zijn opgenomen.  

Baten 2016 2017 2018
2019

(Begroting)
2019

Rijksbijdrage 74.322.000 74.218.000 79.026.000 80.726.000 81.193.000
Overige 
overheidsbijdragen en 
subsidies

1.413.000 1.474.000 1.510.000 1.336.000 1.514.000

College-, cursus-, les-, 
en examengelden

1.408.000 1.578.000 1.267.000 1.361.000 1.965.000

Baten werk in opdracht 
van derden

1.236.000 1.847.000 1.642.000 1.569.000 1.109.000

Overige baten 4.646.000 4.100.000 3.573.000 3.773.000 3.535.000

Totaal baten 83.025.000 83.217.000 87.018.000 88.765.000 89.316.000

Lasten 2016 2017 2018
2019

(Begroting)
2019

Personeelslasten 61.114.000 60.498.000 63.620.000 62.601.000 63.529.000
Afschrijvingen 4.685.000 4.923.000 5.159.000 5.036.000 4.859.000
Huisvestingslasten 5.596.000 6.008.000 5.884.000 5.995.000 6.410.000
Overige lasten 10.567.000 11.133.000 10.588.000 11.628.000 10.666.000

Totaal lasten 81.962.000 82.562.000 85.251.000 85.260.000 85.464.000

Saldo baten en lasten 1.063.000 655.000 1.767.000 3.505.000 3.852.000

Financiële baten en 
lasten

-1.039.000 -961.000 -861.000 -837.000 -813.000

   

Resultaat 
deelnemingen

139.000 -109.000 187.000 25.000 133.000

Nettoresultaat 163.000 -415.000 1.093.000 2.693.000 3.172.000
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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 College van Bestuur 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 College van Bestuur. 

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 2019 niet gewijzigd ten opzichte van 2018. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 46

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 College van Bestuur.  

Beleggingen in de vorm van aandelen zijn derhalve niet toegestaan. Momenteel heeft Scalda 

een aantal rekening courantovereenkomsten met de aan de stichting gelieerde besloten 

vennootschappen. Voor een nadere uiteenzetting van deze overeenkomsten verwijzen wij naar 

de toelichting op de balansposten in de jaarrekening. Daarnaast heeft Scalda een 

achtergestelde lening afgesloten met DRTC (gelieerde onderneming met een 

minderheidsbelang van 43,75%). In 2019 heeft daarop een aflossing plaatsgevonden van         

€ 7.500, waardoor per 31 december 2019 een positie resteert van € 22.500. Daarnaast had 

Scalda in 2018 een lening verstrekt van €250.000 aan Centrum voor Top Techniek in 

Terneuzen. Deze lening is volledig afgelost in 2019. 

 

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 

1: 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 afgesloten.  

 

Vavo  

In 2019 zijn 80 studenten met een uitbestedingsovereenkomst ingestroomd vanuit een vo-school naar 

de Vavo: Allen in het 3e kwartaal. Dit betroffen 11 mavo-studenten, 46 havo-studenten en 23 vwo-

studenten.  

 

2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten 

In 2019 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. 

 

3: 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 2019 bedroeg 383.  
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4: Les- en cursusgeld niet betaald door de student 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 beroepspraktijkvorming doet. 

 

5: In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk 

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 2019 zijn er geen studenten die tegelijkertijd ingeschreven staan 

aan twee opleidingen (in aanmerking komend voor Rijksbekostiging). 

 

6: Studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling hebben verlaten 

Op 1 oktober 2019 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven:  

 Bol-opleidingen: 6.554 studenten  

 Bbl-opleidingen: 2.635 studenten (2686 – 51 bbl zonder POK)  

Totaal:    9.193 studenten 

 

Op 1 februari 2020 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven:  

 Bol-opleidingen:  6.339 studenten 

 Bbl-opleidingen:  2.767 studenten 

Totaal:   9.106 studenten 

 

Van deze studenten zijn de volgende aantallen tussen 01-10-2019 en 01-02-2020 uitgestroomd:  

 Uitstroom met diploma:  206 studenten (bol 120, bbl 86)  

 Uitstroom zonder diploma: 224 studenten (bol 138, bbl 86)  

Totaal:    430 studenten  

 

Uitstroom examendeelnemers:  

 Uitstroom met diploma  71  

 Uitstroom zonder diploma 11 

 

7:  Studenten die tijdens het peiljaar van opleiding / leerweg veranderen binnen de instelling 

(doorstroom per 1 mei ten opzichte van de teldatum) 

Aantallen vanuit verschillende perspectieven:  

 Perspectief crebo: 772 studenten werden ingeschreven in een ander crebo  

 Perspectief niveau: 175 studenten veranderden van niveau  

 Perspectief leerweg: 76 studenten kozen voor een andere leerweg  

 Perspectief Resultaat Verantwoordelijk Team (RVT): 299 studenten begonnen een nieuwe 

opleiding bij een ander team. Hiervan zijn 199 studenten uit de combi-opleiding Verzorgende 
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IG en maatschappelijke zorg. Zij hebben in een periode gekozen, in combi met 

maatschappelijke zorg, voor een opleiding welke buiten het team ZW Combi valt.   

 Perspectiefsector: 56 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij een andere sector 

 

8: Maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven/organisaties 

 Deze trajecten zijn uitgefaseerd. 

 

9. 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 2019 

hebben 109 studenten een bekostigd diploma behaald, terwijl zij ook in 2018 een bekostigd diploma 

behaalden. 

 

Thema 8: Buitenlandse studenten 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 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 2019 heeft Scalda alleen in Nederland onderwijs aangeboden en verzorgd. Een relatief klein 

aantal studenten heeft (een deel van) de beroepspraktijkvorming in het buitenland uitgevoerd. 

In geen geval heeft dit ertoe geleid dat het onderwijs, met inbegrip van de 

beroepspraktijkvorming, niet meer overwegend in Nederland is verzorgd. Van alle buitenlandse 

ingeschreven studenten is aangetoond dat zij rechtmatig in Nederland verblijven op basis van 

hetgeen in artikel 8.1.1 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs is bepaald.  
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11.  
Resultatenbox DUO 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 50

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). De resultatenbox over 2019-2020 

wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 door DUO gepubliceerd. 
 
Resultatenbox DUO

 Scalda Vgl. Scalda Vgl.   Scalda Vgl.   

Jaarresultaat 74,40% 72,80% 71,90% 70,80% 74,90% 70,30%

Diplomaresultaat 75,70% 73,50% 74,00% 71,60% 76,30% 71,00%

VSV 5,00% 5,40% 5,10% 5,90% 5,30% 5,80%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
 
 

 Scalda Vgl. Scalda Vgl.   Scalda Vgl.   

Liquiditeit 0,45 1,4 0,6 1,14 0,94 1,2

Rentabiliteit 0,03 0,85 -0,37 0,68 1,04 1,44

Solvabiliteit 0,51 0,52 0,5 0,53 0,49 0,53

2016 2017 2018
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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 2020 tot en met 2024 van de ontwikkeling van onze personele formatie in 

relatie tot de studentenaantallen. Hierbij dient in acht te worden genomen, dat in 2018 het Groen 

College is overgenomen van Edudelta, wat grotendeels de toename van het aantal studenten en 

personele formatie verklaart voor 2018.  

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. 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantal studenten mbo op teldatum 1 oktober 8.825 9.133 9.241 9.169 8.947 8.814 8.675 8.587

Rijksbijdragen (* € 1.000) 74.218 79.026 81.193 80.560 79.580 78.980 78.380 77.780

Personele formatie in fte's  per 31 december

Onderwijzend personeel 484,2 507,6 541,6     537,4     524,4     516,6     508,5     503,3     

Directie en management 18,1 18,7 19,3      19,2      19,1      19,0      19,0      19,0      

Overige medewerkers 230,1 241,0     246,3     244,4     238,5     235,0     231,2     228,9     

Indirect ondersteunend 99,2 108,6 115,6     114,7     111,9     110,3     108,5     107,4     

Direct ondersteunend 130,9 132,4 130,7     129,7     126,6     124,7     122,7     121,5     

Aantal studenten per fte 
onderwijzend personeel

18,2 18,0      17,1      17,1      17,1      17,1      17,1      17,1      
 

 

De personele formatie in 2019 is toegenomen ten opzichte van 2018. Dit is een gevolg van de Wet 

Arbeidsmarkt in balans (WEB), waardoor Scalda de keuze heeft gemaakt om uitzendkrachten in 

loondienst te nemen. 

 

12.3 Effect van COVID-19 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De  

pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn 

ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk op de organisatie en 

het personeel. Het in snel tempo ontwikkelen van digitale lesmethodes, digitaal lesgeven en nog tal 

van initiatieven die binnen de organisatie zijn uitgerold hebben veel energie en aanpassingsvermogen 
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gevergd van het personeel. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van onze taak als 

onderwijsinstelling. 

 

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk 

om de financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk 

van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op 

basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen continuïteitsrisico. De 

liquiditeits- en solvabiliteitspositie zijn solide genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen 

van de totale baten. De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat 

en de liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt, daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met 

de hiervoor genoemde (en eventuele andere) mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is 

in de voorliggende meerjarenbegroting 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. De ernst en duur 

van de coronavirus uitbraak zijn op dit moment erg onzeker en daarmee ook de effecten die het op de 

instelling zal hebben. Voorop staat dat alle mogelijke maatregelen genomen zullen worden om de 

medewerkers en studenten te beschermen en risico’s zo veel mogelijk te beperken of te mitigeren. 

Hierbij wordt de continuïteit van de instelling zoveel als mogelijk gewaarborgd. Er zijn meerdere 

maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te remmen. 

 

De belangrijkste maatregelen voor Scalda betreffen: 

‐ De scholen zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen vanaf 16 maart gesloten. Het onderwijs is 

sindsdien op afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende maatregelen onderzocht. 

‐ Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde aanpassingen en 

investeringen. 

‐ In het MBO wordt prioriteit gegeven aan het afnemen van examens. Alle examens (met 

uitzondering van rekenen en engels, zoals bepaald door de overheid) worden – 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 stage, de stageverslagen en de af te nemen mondelinge 

eindtoetsen. Dit wordt digitaal uitgevoerd dan wel in afstemming met het stagebedrijf afgerond. 

‐ Geplande stages kunnen niet altijd worden aangevangen, waardoor alternatieve lesprogramma’s 

moeten worden opgezet of studies worden uitgesteld. 

‐ Alle zakelijke en studentreizen zijn tijdelijk verboden en dus geannuleerd. 

‐ Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. De locaties zijn gesloten. 

De adviezen die opgelegd worden door het RIVM worden hierbij opgevolgd. 
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12.4 Strategisch meerjarenhuisvestingsbeleid 

Anticiperend op het actualiseren van het strategisch meerjarenhuisvestingsbeleid speelden er het 

afgelopen jaar diverse huisvestingsontwikkelingen die op korte termijn, dat wil zeggen allemaal binnen 

een tot twee jaar, opgelost moesten worden. Dit zijn huisvestingsvraagstukken die niet kunnen 

wachten tot er een geactualiseerd, integraal huisvestingsplan is. 

 

In 2019 zijn vijf huisvestingsprojecten opgepakt en verder uitgewerkt: 

1. Ravensteijnweg, Middelburg: de huurovereenkomst met de gemeente loopt tot 31 augustus 2021. 

2. Podium, Middelburg: uithuizen uniformberoepen en inhuizen commerciële dienstverlening en cluster 

Educatie (Entree onderwijs exclusief Techniek) vanuit de Ravensteijnweg.  

3. Omnium, Goes: aanpassingen in nieuwe locatie voor uniformberoepen. 

4. Edisonweg, Vlissingen: aanpassingen ten behoeve van Technum 2.0 (inclusief Entree onderwijs 

Techniek en inhuizen laboratorium-facaliteiten vanuit huurlocatie).  

5. Goes: huisvesting groenonderwijs. 

 

Daar een deel van de projecten niet vóór 31 augustus 2020 is te realiseren, is met de gemeente 

Middelburg overeengekomen de huurovereenkomst met 1 jaar te verlengen tot 31 augustus 2021. Dit 

geeft ons tijd om de locatie Podium grondig voor te bereiden op de komst van Commerciële 

dienstverlening en het cluster Educatie en andere knelpunten in het gebouw zorgvuldig aan te pakken. 

De verhuizing van Uniformberoepen naar het Omnium in Goes staat gepland voor augustus 2020. 

Eind 2019 is besloten het gebouw aan het Stationspark aan te kopen. Aan dit besluit ligt een 

zorgvuldige afweging ten grondslag. Er is berekend dat kopen uiteindelijk minder lasten met zich mee 

brengt dan huren. Maar ook het reële risico dat een andere koper andere plannen met het pand heeft 

en Scalda de locatie zou moeten verlaten, is in de afweging meegenomen. In 2020 zal door Scalda 

verder visie op huisvesting ontwikkeld worden, zo wordt ook het meerjarenhuisvestingsbeleid verder 

geactualiseerd.  
 
 

12.5 Strategisch meerjarenformatiebeleid 

Naar aanleiding van het vastgestelde formatiebeleid is in 2016-2017 een start gemaakt met het 

inventariseren van beleidsrijke data die als input moeten gaan dienen voor de strategische 

meerjarenformatieplanning. Door de overname van Edudelta, de hernieuwde inrichting van de 

organisatie en de bijbehorende taakstellingen en de ontwikkelingen van de studentenaantallen bij Zorg 

en Welzijn, heeft het proces meer tijd in beslag genomen dan gedacht. De meerjarenformatieplanning 

wordt opgeleverd in 2020. Met behulp van de meerjarenformatieplanning kan worden geanticipeerd op 

de benodigde formatie en kan gerichte in-, uit- en doorstroom worden beïnvloed aan de hand van de 

strategische doelen van de organisatie, clusters en diensten. Het maken van een 

meerjarenformatieplan ondersteunt daarmee het meer wendbaar en weerbaar maken van de 

organisatie 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 activiteiten 
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in het kader van het doorontwikkelen van het functieboek, 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 van medewerkers de AOW-gerechtigde 

leeftijd. 

In de komende maanden wordt gewerkt aan het vertalen van de toekomstige formatie  

(kwalitatief en kwantitatief) in maatregelen op de lange en korte termijn. 

 

Werkgeversmerk Scalda 

Scalda werkt momenteel aan de implementatie van het beleidskader communicatie dat in 2014 is 

vastgesteld en dat is gebaseerd op de missie en het waardenkompas van Scalda. Het beleidskader 

vertrekt vanuit de strategie van Scalda, draagt bij aan ‘waardenvol onderwijs’ en is erop gericht om 

Scalda te profileren op de waarden van Scalda. Eén van de onderdelen is het ontwikkelen van een 

werkgeversmerk en bijbehorende praktische bouwstenen (denk aan teksten, beeld, verhalen en een 

korte employer branding movie) zodat Scalda zich krachtig en onderscheidend kan profileren als 

werkgever, zowel naar binnen (internal branding) als naar buiten. In het algemeen wordt in de 

komende periode verder gewerkt aan het lanceren van het werkgeversmerk en het toewerken naar een 

effectieve arbeidsmarktstrategie. Thema’s die hierbij onder andere worden meegenomen zijn “werving 

en selectie” en “inclusief werkgeverschap”.  
 
 

12.6  Strategisch meerjaren financieel beleid 

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 organisatie op termijn ook 

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. Al deze uitgangspunten zijn in de begroting 2019 gerealiseerd en ook terug te 

vinden in het meerjarenperspectief 2020-2024. 

De meerjarenbegroting is uitgewerkt op basis van de begroting 2020 en diverse uitgangspunten die zijn 

gedefinieerd als gevolg van een verwachte daling van het aantal studenten. Een structureel sluitende 

meerjarenraming kan alleen worden gerealiseerd doordat de diverse organisatieonderdelen 

afgesproken taakstellingen realiseren die noodzakelijk zijn om 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 2019 wordt € 2,5 miljoen bestemd 

om een Masterplan voor het cluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid mogelijk te maken en 

uit te kunnen voeren voor de komende 4 jaren. Dit Masterplan is gericht op een integratie van de 

opleidingen binnen dit cluster voor de niveaus 1 en 2 en voor een brede start van de opleidingen op 
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niveau 3 en 4. Dit alles gericht op verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en 

vermindering van de uitval.  

 

 

 

Voor 2020 en 2021 is een vijftal huisvestingstrajecten vastgesteld waarvan er vier inmiddels tot 

besluitvorming hebben geleid door College van Bestuur en Raad van Toezicht. In 2019 heeft dit geleid 

tot de aankoop van het pand waarin het Groen College de onderwijsactiviteiten uitvoert, het 

Stationspark. In 2020 worden de inhuizing van de Uniformberoepen in het Omnium te Goes met de 

bijbehorende aanpassingen van dat pand en de aanleg van de stormbaan uitgevoerd. In Vlissingen 

wordt fase 1 gerealiseerd van het Technum. 

 

In 2021 volgen de tweede fase van het Technum, de laboratoriumactiviteiten, alsmede de sluiting van 

de locatie Ravensteijnweg te Middelburg en de complete renovatie van de locatie Podium in 

Middelburg. Over het laatste project dient nog besluitvorming plaats te vinden in 2020. Met al deze 

activiteiten is een investering gemoeid van ruim € 12 miljoen (raming). Dit zal leiden tot het aantrekken 

van externe financiering in 2021. De omvang moet nog bepaald worden en de besluitvorming heeft nog 

niet plaatsgevonden. Mede bepalend voor de omvang is het kunnen voldoen aan de ratio’s vanuit de 

Inspectie en opgenomen in het treasurystatuut. Een deel kan worden gefinancierd uit eigen liquide 

middelen. 
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Door deze huisvestingstrajecten en het Masterplan DVG komen de ratio’s onder druk te staan. Door 

het aantrekken van de extra financiering blijven de ratio’s solvabiliteit en liquiditeit op het gewenste 

niveau. Door een extra taakstelling voor alle clusters en diensten voor 2020 en 2021 zal ook de ratio 

voor rentabiliteit op 1% kunnen blijven. Echter, de Debt Service Cover ratio, een ratio gehanteerd door 

één van onze geldverstrekkers, komt onder de kritische waarde van 1,2. Ten tijde van het verschijnen 

van dit document worden gesprekken gevoerd met de geldverstrekker hoe hiermee om te gaan. 

Mogelijk gaat dit leiden tot het verzoek van Scalda aan desbetreffende geldverstrekker om het 

verstrekken van een waiver. 

 

 
 

 

 

 

 

Al met al leiden deze huisvestingstrajecten tot een beter op het onderwijs afgestemde huisvesting. 

Bovendien worden twee huurlocaties afgestoten en neemt de bezetting van de gebouwen in eigendom 
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toe. Hierdoor kan Scalda betere onderwijsfaciliteiten bieden aan de studenten en betere  

werkomstandigheden voor de medewerkers. Ook in relatie met de daling van de studentenaantallen en 

de hybridisering van het onderwijs. Daarmee is Scalda nog beter in staat in te spelen op toekomstige 

ontwikkelingen. 

 

Inzake investeringen moge het duidelijk zijn dat deze de komende jaren vooral in het teken zullen 

staan van de genoemde huisvestingstrajecten. Daarnaast is Huisvesting de 

Meerjarenonderhoudsplanning aan het actualiseren en zal dit mede bepalend zijn voor de 

investeringen in de komende jaren. Scalda blijft als norm voor de onderhouds-, vervangings- en 

uitbreidingsinvesteringen een investeringsvolume van € 2,5 miljoen voor de komende jaren hanteren. 

Dat is exclusief de genoemde huisvestingstrajecten. 
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Balans voor resultaatbestemming 
 
 
Activa (stand 31/12) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vaste activa

Materieel 65.777.000 69.207.000 75.936.000 73.182.000 70.428.000 67.674.000

Financieel 482.500 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000

Totaal vaste activa 66.259.500 69.774.000 76.503.000 73.749.000 70.995.000 68.241.000

Vorderingen 2.672.000 2.830.000 2.830.000 2.830.000 2.830.000 2.830.000

Liquide Middelen 15.779.500 7.011.000 8.422.000 6.060.000 5.586.000 5.677.000

Vlottende activa 18.451.500 9.841.000 11.252.000 8.890.000 8.416.000 8.507.000

Totaal activa 84.711.000 79.615.000 87.755.000 82.639.000 79.411.000 76.748.000  
 
 
Passiva (stand 31/12) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Eigen vermogen

Algemene reserve 37.595.000 37.455.000 38.437.000 39.211.000 39.879.000 40.695.000

Bestemmingsreserves 
publiek

6.553.000 5.319.000 4.535.000 3.910.000 3.285.000 3.085.000

Bestemmingsreserve privaat       133.000       133.000       133.000       133.000       133.000       133.000 

Totaal eigen vermogen 44.281.000 42.907.000 43.105.000 43.254.000 43.297.000 43.913.000

Voorzieningen 3.544.000 3.485.000 3.385.000 3.285.000 3.185.000 3.085.000

Langlopende schulden 19.233.000 16.119.000 22.316.000 19.307.000 16.291.000 13.268.000

Kortlopende schulden 17.653.000 17.104.000 18.949.000 16.793.000 16.638.000 16.482.000

Totaal passiva 84.711.000 79.615.000 87.755.000 82.639.000 79.411.000 76.748.000  
 

De materiële vaste activa nemen toe als het gevolg van de vijf huisvestingstrajecten, waarbij het 

zwaartepunt ligt in 2021, als het project ZEP wordt afgerond. Doordat een deel van de investeringen 

door Scalda zelf gefinancierd zal worden, nemen de vlottende activa af. Na 2021 dalen de materiële 

vaste activa als gevolg van reguliere afschrijvingen. 

 

Het vermogen neemt toe. De algemene reserve neemt toe, daar Scalda de rentabiliteitseis voert van 

1% en daar ook op stuurt. Het jaar 2020 is daar een uitzondering op. De bestemmingsreserve kent een 

forse stijging in 2019 ten gevolge van de bestemming van het resultaat voor een tweetal grote 

projecten, te weten Masterplan DVG en Preventie Werkdruk. Deze verlopen in 2022 – 2023, waarna de 

bestemmingsreserve zich zal stabiliseren. De langlopende schulden nemen toe in 2021 als gevolg van 

het aantrekken van financiering voor de vijf bouwtrajecten. Vanaf 2022 nemen deze weer af als gevolg 

van de reguliere aflossingen.   
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Staat/raming van baten en lasten 
 

Baten
2019

(Begroting)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rijksbijdrage 80.726.000 81.193.000 80.560.000 79.580.000 78.980.000 78.380.000 77.780.000
Overige 
overheidsbijdragen en 
subsidies

1.336.000 1.514.000 1.397.000 1.397.000 1.397.000 1.397.000 1.397.000

College-, cursus-, les-, 
en examengelden

1.361.000 1.965.000 3.103.000 3.103.000 3.103.000 3.103.000 3.103.000

Baten werk in opdracht 
van derden

1.569.000 1.109.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000

Overige baten 3.773.000 3.535.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000 1.844.000

Totaal baten 88.765.000 89.316.000 88.005.000 87.025.000 86.425.000 85.825.000 85.225.000  
 

Lasten
2019

(Begroting)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personeelslasten 62.601.000 63.529.000 65.642.000 63.631.000 63.312.000 63.082.000 62.172.000
Afschrijvingen 5.036.000 4.859.000 5.254.000 5.254.000 5.254.000 5.254.000 5.254.000
Huisvestingslasten 5.995.000 6.410.000 6.299.000 6.298.000 6.298.000 6.298.000 6.298.000
Overige lasten 11.628.000 10.666.000 11.461.000 11.086.000 10.931.000 10.789.000 10.648.000

Totaal lasten 85.260.000 85.464.000 88.656.000 86.269.000 85.795.000 85.423.000 84.372.000

Saldo baten en lasten 3.505.000 3.852.000 -651.000 756.000 630.000 402.000 853.000

Financiële baten en 
lasten

-837.000 -813.000 -748.000 -583.000 -506.000 -384.000 -262.000

 
Resultaat 
deelnemingen

25.000 133.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Nettoresultaat 2.693.000 3.172.000 -1.374.000 198.000 149.000 43.000 616.000  
 

De hierboven opgenomen meerjarenbegroting gaat uit van de huidige (bekende) wet- en regelgeving, 

waarbij het risico bestaat dat de realisatie daarvan in de toekomst zal afwijken, mede omdat de praktijk 

weerbarstig is. Er is 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, nemen af als gevolg van de verwachte daling van het 

aantal studenten. Scalda rekent met een krimp van 1%. 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. De afschrijvingslasten stijgen ten gevolgen van de 

investeringen in de huisvestingstrajecten. De overige lasten zullen naar verwachting stabiel blijven. 
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Het weergegeven Nettoresultaat is het resultaat inclusief de benutting van de bestemmingsreserves.  

In 2020 worden bijzonder veel projecten en activiteiten uitgevoerd ten laste van bestemmingsreserves. 

Dit bedraagt ca. € 1,2 miljoen, met name salariskosten. In 2021 en volgende jaren zullen de 

toevoegingen en ontrekkingen van de diverse reserves ongeveer gelijk zijn, met uitzondering van de in 

2019 gevormde bestemmingsreserves voor Masterplan DVG en Preventie Werkdruk, hiervan wordt 

jaarlijks ca. € 0,5 miljoen ingezet. Deze kennen een doorlooptijd van 4 jaar en zullen medio 2024 zijn 

afgerond. 

 

Als we het nettoresultaat schonen voor de kosten van de projecten, die ten laste van de 

bestemmingsreserve worden gebracht, dan is het resultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

 
 2020 2021 2022 2023 2024

Nettoresultaat -1.374.000 198.000 149.000 43.000 616.000

Bestemmingsreserve 1.234.000 784.000 625.000 625.000 200.000

Resultaat zonder verwerking 
bestemmingsreserves -140.000 982.000 774.000 668.000 816.000  
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12.7  Risicomanagement 

Conform de vereisten in de wet- en regelgeving wordt deze paragraaf opgedeeld in drie elementen, te 

weten: 

‐ 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 onderzekerheden 

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 voor Scalda. 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 kan deze kans en omvang van het risico wijzigen. 

 

Pandemie 

Bij het opstellen van het Geïntegreerd Jaardocument kunnen we niet om het Corona-virus heen. De 

gevolgen zijn voor ons primair proces ingrijpend: geen studenten op school, digitaal en op afstand 

leren, zoeken naar manieren om toch de eindexamens vorm en inhoud te geven, zijn maar enkele 

gevolgen. Ook de ondersteunende medewerkers moeten 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. De bekostiging gaat door. Maar de effecten op de instroom van studenten in het 

nieuwe leerjaar, de mogelijk extra kosten voor het inhalen van opgelopen achterstanden en de 

mogelijke claims als gevolg van het uitvallen van stages, studiereizen en dergelijke, zijn nu nog niet in 

te schatten. Door de afdeling Marketing & Communicatie zijn digitale acties opgezet om studenten te 

werven. In financiële zin verwachten wij dat OCW mogelijk extra lasten zal compenseren. Op dit 

moment is nog onduidelijk of COVID-19 zal leiden tot aangepaste wet- en regelgeving vanuit het 

ministerie. 

  

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 gebaseerd 

zijn op de laatst bekende cijfers uit de meerjarenraming 2019-2022 van het ministerie van OCW zijn 

dan ook als uitgangspunt genomen. Definitief zijn de cijfers echter pas als er een beschikking van 

OCW is ontvangen. 
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Een groot deel van de inkomsten van Scalda is gerelateerd aan het relatieve aandeel van Scalda in de 

bekostiging van het mbo. 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. 

 

In 2018 zijn de beschikkingen voor 2019 veel te laat afgekomen. Pas in januari 2019 is de beschikking 

voor 2019 toegezonden. Dit heeft geleid tot aanpassing van de begroting, maar feitelijk heeft Scalda 

hier dus niet tijdig op kunnen anticiperen. Het ministerie van OCW heeft beterschap beloofd. 

 

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 er voor gezorgd dat de weg 

omhoog is gevonden. Het resultaat over 2019 is positief waardoor de eigen vermogenspositie van de 

holding, waarin de deelnemingen zijn ondergebracht, ook positief is geworden. Het risico op 

deelnemingen is gereduceerd ten opzichte van voorgaande jaren, maar blijft altijd aanwezig. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

In 2018 is een nieuwe cao afgesloten, met een looptijd tot in 2020. Dat betekent dat de financiële 

effecten nu bekend zijn voor 2019 en 2020. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bijbehorende 

kostenstijging volledig wordt gecompenseerd door een stijging van de rijksbijdragen. Op het moment 

van schrijven van dit verslag was dit voor 2019 wel het geval, maar voor 2020 bijvoorbeeld nog niet 

met zekerheid vast te stellen. Er is dus nog enige onzekerheid betreffende dit risico. 

 

Ziekteverzuim 

Enigszins gerelateerd aan het vorige onderwerp is het ziekteverzuim. Er wordt vaak een verband 

gelegd met de arbeidsvoorwaarden (werkdruk) en het verzuim. Het afgelopen jaar is het ziekteverzuim 

wederom hoger dan vooraf is ingecalculeerd. Dit betekent dus hogere kosten dan waar in de begroting 

rekening mee was gehouden. Een verdere stijging van het ziekteverzuim kan een verhoging van de 

kosten van ziektevervanging met zich mee brengen. Ondanks de nieuwe cao blijft dit risico aanwezig. 

Scalda heeft oog voor de problematiek van de werkdruk en is Scaldabreed plannen aan het uitwerken 

om te komen van ‘werkdruk naar werkplezier’. 

 

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 2021 gaat de wet- en regelgeving wederom veranderen en zal 

dit weer veel vragen van Scalda om continuïteit hierin te garanderen. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 64

 

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 relatief klein vanwege de economische voorspoed en de daarmee samenhangende grote vraag 

naar goed opgeleide medewerkers. 

 

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. De komende jaren manifesteert zich dit nog nadrukkelijker omdat er een forse uitstroom 

plaatsvindt in verband met de pensionering van docenten en ook de omslag naar meer hybride 

onderwijs vraagt andere kwaliteiten van docenten en wellicht ook andere medewerkers. Onder andere 

via zij-instroom 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). Op dit moment wordt de daling van het aantal bol-studenten in grote mate gecompenseerd door de 

goede economische ontwikkelingen, waardoor de instroom van bbl-studenten fors is toegenomen. Het 

dubbele risico voor Scalda is aanwezig als de economische ontwikkeling stagneert. Dan zullen de 

studentenaantallen dalen door zowel verminderde instroom in de bbl als in de bol vanwegde de krimp.  

 

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) 

 

Op het moment van opstellen van deze verklaring zijn wij in afwachting van de definitieve rapportage 

van de Inspectie van het Onderwijs inzake het vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen. 

Behoudens dat zijn wij zijn van oordeel dat de opleidingen van Scalda in 2019 voldeden aan de 

wettelijke vereisten.  

 

We hebben bij de besturing van de organisatie de “Branchecode goed bestuur in het mbo” toegepast. 

De implicaties van de per 1 januari 2019 gewijzigde branchecode zijn in het afgelopen jaar 

meegenomen in de actualisatie van de statuten. Tevens is het bestuursreglement aangepast.  

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.  

 

Bij onze jaarlijkse zelfevaluatie hebben we teruggeblikt op 2019. Daarbij is stilgestaan bij de relatie van 

het College van Bestuur met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en het Bestuur- en 

Managementteam. Verder is de werkwijze binnen het College van Bestuur tegen het licht gehouden en 

zijn enkele grote thema’s en dossiers de revue gepasseerd. Van deze evaluatie is een verslag 

gemaakt.  

 

 

 

 

Terneuzen, 24 juni 2020,  

College van Bestuur,  

 

Origineel getekend door:  

 

Hendrik-Jan van Arenthals 

Marijn Nelen 
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13.1 Overzicht nevenfuncties College van Bestuur – 2019 

Hendrik-Jan van Arenthals 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie voorzitter College van Bestuur: 

- Algemeen directeur Holding Scalda Privaat B.V. (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) (onbezoldigd) 

- Lid (m.i.v. 01-10-2019 : Voorzitter) dagelijks bestuur stichting Scholierenvervoer Zeeland 

(onbezoldigd) 

- Lid Raad van Toezicht Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) (onbezoldigd)  

- Lid Raad van Toezicht CIOS Nederland (onbezoldigd) 

- Lid dagelijks bestuur Economic Board Zeeland (onbezoldigd) 

Nevenfuncties privé: 

- Voorzitter Raad van Toezicht SWV Brabantse Wal (bezoldigd, tot 1 juni 2019) 

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Archipelscholen (bezoldigd, vanaf 1 september 2019) 

 

Marijn Nelen 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie lid College van Bestuur: 

- Lid Raad van Toezicht Viazorg (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Regioplus (onbezoldigd, vacatievergoeding) 

- Algemeen directeur Holding Scalda privaat B.V. (onbezoldigd) 

- Vertegenwoordiger Scalda in aandeelhoudersvergadering De Ruyter Training en Consult (DRTC) 

(onbezoldigd) 

- Lid bestuur Huis van de Techniek (onbezoldigd) 

- 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 bestuur CTT (Centrum Toptechniek Terneuzen) (onbezoldigd) 

Nevenfuncties privé: 

- Voorzitter bestuur CDA afdeling Borsele (onbezoldigd) 

- Lid bestuur CDA afdeling Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Stichting ter behartiging van de belangen van de Scout bij Nacht Doormangroep 

(onbezoldigd) 

- Lid Klachten- en Bezwarencommissie Mondia Scholengroep (onbezoldigd) 

- Secretaris Zonne Energie Coöperatie Borsele-Ovezande (Klinkerduijn) U.A. (onbezoldigd, vanaf 

10-12-2019) 
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14.  
Verslag Raad van 
Toezicht 
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14. Verslag Raad van Toezicht 
 

Verbonden 

 

2019, een jaar waarin Scalda verder invulling heeft gegeven aan haar waarden, zoals die zijn 

vastgesteld. Heel belangrijk daarbij is het in verbinding zijn met de fysieke en maatschappelijke 

omgeving, de stakeholders, maar vooral ook met onze medewerkers en de studenten. Als Raad van 

Toezicht hebben wij in 2019 regelmatig hierover het gesprek gevoerd. Ook over hoe wij daarvoor het 

toezicht organiseren. De nieuwe verschijningsvormen in het onderwijs, zoals hybridisering en leven 

lang ontwikkelen, maar ook de maatschappelijke vraagstukken die “de klas inkomen” en veel 

maatwerkoplossingen vragen, kunnen alleen slagen als wij in verbinding met onze omgeving – 

gemeentes, provincie, bedrijfsleven, onderwijspartners en de zorg – hierover in gesprek zijn en blijven. 

In 2020 zullen wij in een themabijeenkomst met College van Bestuur en de OR praten over wat dat 

vraagt van de medewerkers en hoe wij elkaar ook daarin, ieder vanuit zijn rol, kunnen ondersteunen. 

 

Eind 2019 hebben we afscheid genomen van Bart Makkink, die zich acht jaar met veel energie, kennis 

en betrokkenheid heeft ingezet voor Scalda – als lid van de Raad van Toezicht, maar vooral ook als 

voorzitter van de Onderwijscommissie. Nogmaals dank daarvoor! Wij verwelkomen per 1 januari 2020 

Koen Verbogt, die dan toetreedt tot de Raad van Toezicht. 

 

Wij kijken terug op een mooi jaar, waarin veel studenten van Scalda excellentie in hun vak hebben 

laten zien. Dit dankzij de tomeloze inzet van bestuur, directie, maar vooral van de medewerkers! 

 

Terneuzen, 24 juni 2020 

 

Letty Demmers 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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Samenstelling 

Op 31 december 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: 

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Rol in RvT
Onderwijs-
commissie

Auditcommissie
Remuneratie-
commissie

Hein Abbing Lid Lid Lid -

Letty Demmers Voorzitter - - Voorzitter

Rian Duininck Lid - - Lid

Guus Egas Repáraz Lid Lid - -

Bart Makkink Vicevoorzitter Voorzitter - -

Twan Vermeulen Lid - Lid -

Jan de Waard Lid - Voorzitter Lid
 

 

Vergaderingen en gespreksthema’s 

De Raad van Toezicht heeft in het bijzijn van het College van Bestuur zes maal regulier vergaderd. 

Een extra vergadering is belegd vanwege de ontwikkelingen rondom de huisvesting van Scalda Groen 

College. Bij dat overleg waren naast het CvB ook de directeuren HR&O en FI&P aanwezig. Het pand 

Stationspark 39 te Goes is met goedkeuring van de Raad vanToezicht aangekocht. Het onderwerp 

huisvesting stond in meerdere vergaderingen op de agenda van de Raad. De voorgenomen 

investeringen in Omnium en Technum zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Ook de doorkijk 

naar de huisvestingsplannen voor de locatie Podium en Ravensteijnweg had draagvlak bij de Raad van 

Toezicht. Bij de financiering van het geheel aan plannen en het effect daarvan op de liquiditeit is 

stilgestaan. Raad van Toezicht en College van Bestuur oordeelden dat dit verantwoord en uitlegbaar 

is.  

 

De reflectie op de vergadering als vast agendapunt en de verruiming van de vergadertijden waartoe de 

Raad van Toezicht in 2018 had besloten, is voortgezet en bevalt de leden goed. De extra tijd wordt 

besteed aan bespreking van onderwijsgerelateerde thema’s, doorgaans ingeleid met een presentatie 

van een van de onderwijsdirecteuren. Om nog meer tijd aan onderwijs te kunnen wijden, heeft de Raad 

van Toezicht tevens besloten jaarlijks twee themabijeenkomsten te plannen, voor het eerst in januari 

2020 over het thema hybride onderwijs. 

 

De Raad van Toezicht heeft met het College van Bestuur in februari 2019 aan de start van het traject 

dat heeft geleid tot de geactualiseerde strategie een stakeholderbijeenkomst gehouden. De opbrengst 

is bij elkaar gebracht en vervolgens is aan de stakeholders teruggekoppeld wat de organisatie 

daarmee gaat doen. Besloten is ook in 2020 een stakeholderbijeenkomst te organiseren.  

 

De Raad van Toezicht was met management, OR en Studentenraad aanwezig bij de Strategiedag, 

waar het College van Bestuur input heeft opgehaald. In een latere vergadering heeft de Raad deze 
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strategie goedgekeurd. Het toezichtkader van de Raad van Toezicht wordt op de nieuwe strategie 

toegespitst. Raad van Toezicht en College van Bestuur hebben uitvoerig gesproken over meten en 

indicatoren in relatie tot het verhaal achter de cijfers. Dit heeft geresulteerd in de afspraak het 

toezichtkader in 2020 opnieuw te ontwerpen en daarin onder meer een prestatiekaart en planning van 

beschikbaar komen van onderliggende stukken op te nemen. 

De reorganisaties die met de implementatie van het veranderplan “Scalda gereed voor de toekomst” in 

2018 zijn ingezet en de andere veranderingen die uit dat plan voor de onderwijsclusters en diensten 

volgen, zijn door de Raad ook in het afgelopen jaar met belangstelling gevolgd. De voortgang was een 

terugkerend onderwerp op de agenda. Ook het werkdrukplan Scalda en de monitoring van de 

uitvoering door het College van Bestuur stond in het verslagjaar op de agenda van de Raad van 

Toezicht. 

 

Zoals te doen gebruikelijk zijn de financiële rapportages en de meerjarenraming op basis van de 

voorbereiding door de Auditcommissie in de RvT-vergaderingen aan de orde geweest. De begroting 

2020 is door de Raad goedgekeurd. De accountant was aanwezig bij de bespreking van het 

geïntegreerd jaardocument 2018 en is door de RvT-leden bevraagd, onder andere over de 

solvabiliteitsnorm die Scalda hanteert. Bij de bespreking is verder onder andere aandacht besteed aan 

de post ‘herstructurering’, voorzieningen en impairment. Ook de verklaring omtrent gedrag kwam aan 

de orde. De Raad van Toezicht heeft vanwege het signaal dat daarvan uitgaat, besloten deze 

verklaring ook voor toezichthouders te hanteren. Alle RvT-leden hebben de VOG ‘geen bezwaar’ 

aangeleverd. De Raad van Toezicht heeft het geïntegreerd jaardocument 2018 goedgekeurd en het 

College van Bestuur décharge verleend. 

 

De Raad heeft meerdere malen aandacht besteed aan de voorgenomen samenwerkingen met andere 

scholen. Dit heeft geresulteerd in goedkeuring voor de intentieovereenkomst Technum 2.0 met het vo 

op Walcheren, de oprichting van een samenwerkingscollege met Da Vinci College ten behoeve van 

CIOS Zuid-West NL en de overeenkomst waarin Scalda met Curio de intentie uitspreekt gezamenlijk 

de opleiding Kindprofessional niveau 4 aan te bieden en verder te ontwikkelen. 

 

De statuten en het bestuursreglement zijn geactualiseerd en, evenals de aanbestedingen ten behoeve 

van accountantsdiensten, werkplekken hardware en telefonie, goedgekeurd. Tevens is de WNT-

indeling over 2019 vastgesteld en zijn de declaraties van het College van Bestuur geaccordeerd.  

 

Evaluatie 

Aan het begin van 2019 heeft de Raad zijn functioneren over 2018 geëvalueerd. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst is een vragenformulier verspreid en door toezichthouders en College van Bestuur 

ingevuld. De voorzitter heeft de uitkomsten samengevoegd en de bespreking voorbereid. De vragen 

zijn tijdens de evaluatie in het bijzijn van het College van Bestuur achtereenvolgens aan de orde 

gesteld. Nadien hebben de RvT-leden in een interne bijeenkomst ieder gereflecteerd op hun eigen 
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functioneren waarna vervolgens andere leden daarop gereageerd hebben. Zoals te doen gebruikelijk is 

van de evaluatie een verslag opgemaakt en zijn actiepunten benoemd.  

De evaluatie over 2019 is gepland in februari 2020. De remuneratiecommissie heeft deze in 2019 

voorbereid. Na de evaluatie enkele jaren onder leiding van de voorzitter Raad van Toezicht te hebben 

verzorgd, is er deze keer voor gekozen de begeleiding in handen te geven van een externe 

deskundige. De evaluatie valt uiteen in twee delen. Het eerste deel staat onder leiding van de voorzitter 

Raad van Toezicht en daarbij zijn ook de leden van het College van Bestuur aanwezig. Het tweede 

deel wordt extern begeleid en tijdens dat gedeelte verdiepen de toezichthouders zich in 

waardegedreven toezicht. Van beide onderdelen wordt een verslag opgemaakt. De 

remuneratiecommissie monitort en bewaakt de opvolging van actiepunten. Een enkel actiepunt uit de 

evaluatie over 2018 staat nog open.  

 

Medezeggenschap 

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft tweemaal overleg gehad met een delegatie van de 

Studentenraad. Gesproken is over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en ook het 

strategieproces kwam aan de orde. Verder is teruggeblikt op de verkiezingen voor de Studentenraad 

en heeft de Raad van Toezicht op verzoek van de Studentenraad uitgelegd wat de rol van de Raad van 

Toezicht is, welke doelen en taken de Raad van Toezicht heeft en hoe de toezichthouders dit in de 

praktijk vorm geven. De Raad van Toezicht heeft de Studentenraad gevraagd wat de raad bezighoudt 

en wat de Studentenraad eventueel nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren.  

 

Het overleg van de voorzitters RvT-OR-CvB vond driemaal plaats. Tijdens deze overleggen zijn 

actualiteiten gedeeld, is teruggeblikt en vooruitgekeken en zijn de gezamenlijke scholingsmorgen en 

overlegvergadering voorbereid. Tevens is de participatie van een afgevaardigde van de OR in de 

werving- en selectiecommissie van de Raad van Toezicht voor de werving van een toezichthouder 

afgestemd.  

 

Met de OR en het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht zoals inmiddels te doen gebruikelijk 

zowel een periodiek overleg gehad als een gezamenlijke scholing gevolgd. De scholing stond in het 

teken van visie op onderwijs en onderwijsexcellentie in het mbo en werd positief gewaardeerd. Tijdens 

de lunch was er gelegenheid voor informele contacten en een nadere kennismaking. Ook bij andere 

gelegenheden kwamen (delegaties) van Raad van Toezicht en OR formeel en informeel met elkaar in 

contact, zoals bij de jaarlijkse Strategiedag en het symposium van het Practoraat Hybride Onderwijs.  

 

Scholing 

Het onderwerp scholing heeft inmiddels een vaste plaats op de RvT-agenda. In het kader van 

uitwisseling en kennisdeling koppelen de toezichthouders terug wat zij hebben meegenomen van door 

hen gevolgde scholing en bijgewoonde bijeenkomsten. In 2019 is teruggekoppeld uit bijeenkomsten op 

het gebied van toezien op huisvesting, toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, 

dynamische oordeelsvorming en toezien op onderwijskwaliteit in mbo en hbo. Verder is verslag gedaan 
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van bezochte vergaderingen van het Platform Raden van toezicht mbo-instellingen en door Scalda 

georganiseerde activiteiten, zoals inspiratiesessies.  

Jaarlijks wordt incompany een gezamenlijke scholingsmiddag voor Raad van Toezicht en College van 

Bestuur georganiseerd. In het verslagjaar was deze bijeenkomst gewijd aan onderwijskwaliteit, waarbij 

specifiek aandacht uitging naar toezicht houden op kwaliteit in het onderwijs en de werkdruk in het 

onderwijs.  

 

Rooster van aftreden 

 
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
 2021 2022 2023 2024 2025 2026

H.J.S. Abbing
Benoemd per 1/5/17.

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

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)

A.M.T. Duininck-Raas
Benoemd per 1/5/17*.

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)

G. Egas Repáraz
Benoemd per 8/3/13; 
per 1/1/17 herbenoemd 
voor de periode van 4 
jaren.

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)

X

K.J. Verbogt
Benoemd per 1/1/2020 

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

A.P. Vermeulen
Benoemd per 1/1/15; 
per 1/1/2019 
herbenoemd voor 
periode van 4 jaren.

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)

J. de Waard
Benoemd per 1/1/18.

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)  

*= op voordracht OR 

De datum van aftreden is steeds 1 januari van het betreffende jaar. 

 

Commissies 

Onderwijscommissie 

De Onderwijscommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht, een lid van het College van 

Bestuur en een vertegenwoordiger van de afdeling Interne Controle als ondersteuner. In 2019 kwam 

de commissie vijfmaal bijeen. De Onderwijscommissie richt zich in het toezicht op de wijze waarop het 

College van Bestuur vanuit de onderwijsvisie van Scalda de borging en optimalisering van 

onderwijskwaliteit realiseert, risico’s op dat gebied beheerst en de toegankelijkheid ervan bevordert. 

Tevens richt zij zich op de realisatie van de doelstellingen op het gebied van onderwijskwaliteit en op 

het resultaat van het toezichtkader van de Onderwijsinspectie, samen met de eventueel hieruit 
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voortvloeiende opvolging. De Onderwijscommissie bereidt zaken voor, waarover dan uiteindelijk de 

voltallige Raad van Toezicht besluiten neemt.  

 

2019 kenmerkte zich door een veelvoud aan ontwikkelingen. In het bijzijn van de diverse betrokken 

Scalda-medewerkers heeft de commissie de dialoog gevoerd over het hybridiseren van het onderwijs 

(met name economie en ouderenzorg), de continuïteit hiervan na de initiële fase, het borgen van de 

kwaliteit in de diverse vormen, het spanningsveld met conventionele opleidingsvormen en de invloed 

van hybride onderwijs op de eisen die aan de medewerkers, met name docenten gesteld worden. Bij 

deze ontwikkelingen is het van belang dat er langdurige samenwerkingsverbanden met instellingen en 

bedrijven worden gecreëerd en in stand gehouden.  

 

Een tweede aandachtsgebied betrof de nieuwe strategie die door het College van Bestuur samen met 

het managementteam gedurende het jaar is ontwikkeld met aandacht voor de Student Journey en de 

interne doorstroming binnen Scalda. Hierbij is er ook uitvoerig stilgestaan bij het belang van metingen 

van de resultaten en hoe die gebruikt kunnen worden om het ambitieniveau weer te geven, in 

samenhang met het verhaal erachter.  

Tevens heeft de commissie de ontwikkelingen rond het Groen College, Techniek en het Joint Research 

Center nauwlettend gevolgd, alsmede de ontwikkelingen rond het bovenregionale onderwijsaanbod, 

dat in het teken staat van de continuïteit van Scalda binnen Zeeland. Daarnaast was de commissie 

getuige van de herstelonderzoeken bij ICT en Inburgering door de inspectie, met zeer goede 

resultaten, en is de commissie geïnformeerd over het inspectiebezoek in januari 2020.  

Veiligheid van de docenten en studenten heeft gedurende het jaar een hoge prioriteit gekregen. Het 

resterende traject op gebied van veiligheidsgedrag en gerichte acties per locatie gebaseerd op 

casuïstiek is geïdentificeerd. 

 

Als laatste heeft de commissie gezien dat studenten van Scalda het weer erg goed gedaan hebben 

tijdens landelijke vakwedstrijden. Het succes van de Heroes en Helden van Scalda heeft een positieve 

invloed op de Scalda-reputatie, de opleiding en de studenten in brede zin. Het harde werk van alle 

betrokkenen heeft hier een fantastische bijdrage aan geleverd. 

 

Auditcommissie 

De Auditcommissie is samengesteld uit drie leden van de Raad van Toezicht en heeft als taak 

besluiten voor de Raad van Toezicht voor te bereiden en daar waar nodig de discussie met het College 

van Bestuur te verdiepen 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. 
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De Auditcommissie is qua samenstelling in 2019 niet gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 vervulde de heer 

De Waard het voorzitterschap als opvolger van de heer Vermeulen. In 2019 kwam de Auditcommissie 

in vijf reguliere vergaderingen bij elkaar. Daarnaast werd een extra vergadering gewijd aan de plannen 

met betrekking tot het vastgoed.  

Structureel zijn een lid van het College van Bestuur, de directeur FI&P en de beleidsmedewerker 

Interne Controle aanwezig. De laatste fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie. De 

beraadslagingen vonden steeds plaats in een goede en constructieve sfeer die nimmer ten koste ging 

van diepgang en kritisch vermogen. In 2019 heeft PwC als externe accountant éénmaal deelgenomen 

aan de vergadering.  

 

Gedurende het jaar wordt de Auditcommissie in de financiële planning- en controlcyclus geïnformeerd 

op basis van de begroting (kosten, baten, kengetallen, investeringen, liquiditeitssaldo), de 4-, 8- en 10-

maandsrapportages en de jaarrekening(en). Het jaarverslag en de jaarrekening werden met de externe 

accountant besproken in de vergadering in juni. Het beeld van de financiële prestaties van de 

organisatie wordt verder aangescherpt door diverse benchmarks met andere roc’s en het gesprek met 

de externe accountant. De interne controle wordt gemonitord op basis van de managementletter. Op 

basis van de rapportages en de toelichtingen kon een positief oordeel aan de Raad van Toezicht 

worden gemeld met betrekking tot de doelmatige besteding van de ter beschikking gestelde middelen. 

 

Naast bespreking van de hierboven genoemde rapportages zijn onder andere de volgende zaken 

nader besproken: 

‐ de aanbestedingsstrategie, wensen en eisen voor de accountantsdiensten; 

‐ de kaderbrief 2020 en de relatie tot het begrotingsproces; 

‐ de methodiek van de bestemmingsreserves; 

‐ de aanbesteding van de telefonie; 

‐ de aanbesteding van de werkplekken hardware; 

‐ een brief van het Ministerie van Onderwijs over solvabiliteit en aanwending hiervan bij roc’s; 

‐ de opvolging van de managementletter 2018; 

‐ de rapportage interim-bevindingen 2019; 

‐ BTW in relatie tot onderwijsinstellingen. 

 

In het voorjaar van 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de externe accountant voor de 

komende jaren. Leden van de Auditcommissie hebben namens de Raad van Toezicht deel uitgemaakt 

van de selectiecommissie. Besloten is het contract opnieuw te verlenen aan PwC. Wel zal er een 

andere partner als certificerend accountant gaan fungeren. 

 

Belangrijk punt van aandacht voor de Auditcommissie in de tweede helft van het jaar waren de plannen 

voor aanpassingen in de huisvesting. Aspecten als toekomstvisie op het onderwijs, specifiek in 

Zeeland, hybridiseren van opleidingen, liquiditeitsbeslag, financieringsmogelijkheden en risico-
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afwegingen kwamen hierbij in diverse vergaderingen aan de orde. De Raad van Toezicht als geheel 

werd in dit proces eveneens tijdig meegenomen. Ongetwijfeld zal het vervolg op dit onderwerp in 2020 

ook weer op de agenda staan.  

 

Remuneratiecommissie 

De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter. De voorzitter 

College van Bestuur is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig en de commissie wordt 

ondersteund door de bestuurssecretaris (advisering en verslaglegging).  

De commissie kwam in 2019 vijfmaal in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast kwam de commissie 

nog een keer bijeen ter voorbereiding en uitvoering van de functioneringsgesprekken met het College 

van Bestuur. Tevens hebben de voorzitter en een lid van de remuneratiecommissie met de voorzitters 

College van Bestuur en OR deelgenomen aan de werving- en selectieprocedure voor een nieuw RvT-

lid. 

 

De remuneratiecommissie heeft gesproken over de eigen beloningsstructuur. In 2017 is besloten deze 

te bepalen op 7% en voor de voorzitter op 10% van het WNT-inkomen van de voorzitter van het 

College van Bestuur. Hoewel dit een resultaat oplevert dat ruim binnen de maximale normen ligt, is het 

koppelen aan de daadwerkelijke beloning van de voorzitter van het College van Bestuur bij nader 

inzien minder wenselijk.  

De remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht daarom geadviseerd de beloning voor 2019 

vast te stellen op € 11.000 respectievelijk € 16.500 per jaar. De stijging is vergelijkbaar met de 

loonontwikkeling voor het personeel in het mbo en voor de voorzitter is aansluiting gezocht bij het 

algemene uitgangspunt van 150% van de beloning van de leden. Voor het jaar 2020 en volgende 

worden de bedragen aangepast overeenkomstig de procentuele wijziging in het bezoldigingsmaximum, 

echter steeds na jaarlijkse toetsing aan de WNT en na beoordeling of het passend is bij de financiële 

situatie van Scalda. 

 

De remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht geadviseerd de vacature in de Raad van 

Toezicht, die ontstaat door het met ingang van 1 januari 2020 bereiken van de maximale zittingstermijn 

door de heer Bart Makkink, in te vullen, waarbij gelet op de huidige samenstelling van de Raad van 

Toezicht en de ontwikkelingen in de provincie, werving plaatsvindt op een achtergrond in het profiel 

bedrijfsleven, bij voorkeur industrie of havens. De searchopdracht is na een offertetraject uitgevoerd 

door Beteor, waarna de selectieprocedure intern heeft plaatsgevonden conform het vastgestelde 

‘Stappenplan werving en selectie lid Raad van Toezicht’, waarin onder andere is opgenomen dat 

geadverteerd wordt in landelijke en regionale pers en dat het overleggen van een verklaring omtrent 

het gedrag (versie “geen bezwaar”) een vereiste is. De procedure heeft geleid tot de benoeming tot lid 

van de Raad van Toezicht van de heer Koen Verbogt met ingang van 1 januari 2020. 
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Als vast agendapunt bij vergaderingen van de remuneratiecommissie is sinds begin 2019 opgenomen 

het informeren door de voorzitter College van Bestuur over ontwikkelingen rondom personeel. 

Gesproken is onder andere over het werkdrukplan van Scalda. 

 

Daarnaast zijn onder andere de volgende punten aan de orde geweest. 

‐ Terugvordering BTW door leden Raad van Toezicht 

‐ Projectaanvraag Zeeuwse onderwijskolom offensief lerarentekort 

‐ Actualisering rooster van aftreden Raad van Toezicht 

‐ Beoordeling declaraties leden College van Bestuur 

‐ Beoordeling nevenactiviteiten leden College van Bestuur 

‐ Toets WNT-norm 2018 

‐ WNT-opstelling 2019 

‐ Scholing voor toezichthouders 

‐ Omvang en samenstelling Raad van Toezicht 

‐ Voorstel tot herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht 

‐ Invulling overleg ex artikel 23 lid 2 WOR 

 

14.1 Hoofd- en nevenbetrekkingen leden Raad van Toezicht 2019 

 

Hein Abbing (1952) 

Hoofdbetrekking 

- Voormalig Raad van Bestuur Juvent 

 

Letty Demmers-van der Geest (1952) 

Hoofdbetrekking 

- Waarnemend burgemeester Noord-Beveland (tot 18 december 2019) 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter bestuur World Peace Flame Vlissingen 

- Voorzitter Stichting Blauwe Lijn  

- Plaatsvervangend voorzitter Bezwaar Advies Commissie Nationale Politie 

- Voorzitter MD tafel (Management Development) Nationale Politie (per juni 2019) 

- Rijksbestuurder BHIC (Brabants historisch informatie centrum Den Bosch) 

- Landelijk bemiddelaar NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (per 1 juni 2019) 
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Rian Duininck (1964) 

Hoofdbetrekking 

- Eigenaar Duininck HRM Advies 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Serviceflats Zeeland, de Horst en de Schakel 

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgstroom 

- Lid Klachtencommissie SVRZ 

- Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ 

- Lid bezwarencommissie Delta Comfort B.V. 

 

Guus Egas Repáraz (1946) 

Hoofdbetrekking 

- Voormalig voorzitter College van Bestuur HES 

Nevenbetrekkingen 

- Consultant hoger onderwijs 

 

Bart Makkink (1965) 

Hoofdbetrekking 

- Sr. Director M&E (Manufacturing & Engineering) Operations IT bij Dow  

 

Twan Vermeulen (1965) 

Hoofdbetrekking 

- Zelfstandig ondernemer, eigenaar van Camping De Pekelinge te Oostkapelle 

Nevenbetrekkingen 

- Mede-eigenaar van Camping International, Nieuwvliet 

- Controlerend bestuurder bij Ardoer BV 

 

Jan de Waard (1953) 

Hoofdbetrekking 

- gepensioneerd directeur lokale Rabobanken 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter raad van toezicht Theaterproductiehuis Zeelandia/Zeeland Nazomerfestival 

- Vicevoorzitter raad van toezicht WVO Zorg, tevens voorzitter auditcommissie en lid 

remuneratiecommissie 

- Lid raad van toezicht Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent 

- Lid jury Vrijwilligersprijs Vlissingen 

- Lid Algemeen bestuur en voorzitter (sinds april 2019) Pensioencommissie Vereniging 

Gepensioneerden Rabobank 
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15.  
Jaarrekening 
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15. Jaarrekening  
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15.2 Balans per 31 december 2019 (voor resultaatbestemming) 
 

 ACTIVA  PASSIVA

   € €      €   €    € €      €   € 

 VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN 6.7

 Materiële vaste activa 6.1 Algemene reserve 37.046.034 35.877.987 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 51.165.017 52.897.562 Resultaat boekjaar 3.172.391   1.093.056   

Machines en installaties 10.181.943 10.951.299 Bestemmingsreserves 4.062.660   4.137.651   

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.430.002   5.534.437   Totaal 44.281.085 41.108.694 

 Totaal 65.776.962 69.383.298 

 Financiële vaste activa 6.2  Voorzieningen 6.8 3.543.668   4.861.086   

 Deelnemingen 426.601      293.466      

 Overige vorderingen 55.899       273.122       Langlopende schulden 

482.500      566.588       Leningen o/g 6.9 18.898.396 22.583.811 

  Vooruitontvangen bedragen
  Meerkosten hoofdkantoor 

6.14 334.358      442.855      

 Totaal 66.259.462 69.949.886  Totaal 19.232.754 23.026.666 

 VLOTTENDE ACTIVA 

 Kortlopende schulden 

 Vorderingen 
  Aflossingsverplichtingen
  leningen o/g 

6.10 3.685.415   1.864.241   

 Debiteuren 6.3 789.109      718.651       Kredietinstellingen 6.9 217.500      217.500      

 Overige vorderingen 6.4 278.495      343.440       Crediteuren 6.11 1.428.810   2.572.694   

 Overlopende activa 6.5 1.603.929   1.255.166    Belastingen en ABP 6.12 3.603.520   3.424.766   

 Totaal 2.671.533   2.317.257    Overige schulden 6.13 3.420.790   2.875.428   

 Overlopende passiva 6.14 5.297.392   4.514.889   

 Totaal 17.653.427 15.469.518 

 Liquide middelen 6.6 15.779.939 12.198.821 

Totaal 18.451.472 14.516.078 

TOTAAL ACTIVA 84.710.934 84.465.964  TOTAAL PASSIVA  84.710.934 84.465.964 

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

 
  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 82

15.3 Staat van baten en lasten over 2019 
 

   
Realisatie

2019
   

Begroting
2019

    
Realisatie

2018

€ € €

Baten 

Rijksbijdragen 7.1 81.192.838 80.726.000 79.026.219

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.2 1.514.121 1.336.000 1.510.627

College-, cursus-, les-, en examengelden 7.3 1.964.865 1.361.000 1.266.539

Baten werk in opdracht van derden 7.4 1.109.035 1.569.000 1.641.807

Overige baten 7.5 3.534.917 3.773.000 3.572.890

Som der baten 89.315.776 88.765.000 87.018.082

Lasten

Personele lasten 7.6 63.529.102 62.601.000 63.620.105

Afschrijvingen 7.7 4.858.602 5.036.000 5.158.837

Huisvestingslasten 7.8 6.410.282 5.995.000 5.884.256

Overige lasten 7.9 10.665.538 11.628.000 10.587.642

Som der lasten 85.463.524 85.260.000 85.250.840

Saldo baten en lasten 3.852.252 3.505.000 1.767.242

Financiële baten en lasten

Rentebaten 7.10 12.305 12.000 17.677

Rentelasten 7.11 825.301 849.000 878.823

Saldo financiële baten en lasten 812.996 837.000 861.146

Resultaat 3.039.256 2.668.000 906.096

Resultaat deelnemingen 7.12 133.135 25.000 186.960

Nettoresultaat 3.172.391 2.693.000 1.093.056  
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15.4 Kasstroomoverzicht 
 

    

   € €       €   €  

Operationeel resultaat 3.852.252 1.767.242

Aanpassing voor

Afschrijving op materiële vaste activa 6.1 4.858.602 5.158.837

Mutaties voorzieningen 6.8 -1.317.418 2.455.341

3.541.184 7.614.178

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 6.3-6.5 -137.053 -467.030

Kortlopende schulden 6.9-6.14 2.183.909 2.423.957

2.046.856 1.956.927

Rentebaten 7.10 12.305 17.677

Rentelasten 7.11 -825.301 -878.823

-812.996 -861.146

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.627.295 10.477.201

Investeringen in materiële vaste activa 6.1 -1.252.265 -2.238.214

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.252.265 -2.238.214

Aflossing langlopende schulden 6.9 -3.685.415 -1.864.241

Mutatie meerkosten hoofdkantoor 6.14 -108.497 -144.850

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.793.912 -2.009.091

Netto kasstroom 3.581.118 6.229.896

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 12.198.821 5.968.925

Mutatie geldmiddelen 3.581.118 6.229.896

Geldmiddelen per 31 december 15.779.939 12.198.821

20182019
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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;  

 en contractactiviteiten. 

De activiteiten worden op verschillende locaties in de provincie Zeeland verzorgd. Het hoofdkantoor is 

gevestigd aan de Vlietstraat 11a te Terneuzen. 
 

Algemene toelichting 

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. 

De gevolgen van COVID-19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij 

‘Gebeurtenissen na balansdatum’. Het bestuur heeft geen twijfel over de continuïteit en acht de 

continuïteitsveronderstelling passend. 

 

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. 

 

Stelselwijziging componentenmethode 

Tot 1 januari werden de investeringen in nieuw aangekochte of verworven materiële vaste activa 

geactiveerd zonder de afzonderlijke (separaat op termijn te vervangen) componenten te identificeren. 

Wanneer het actief onderhoud behoefde, werden de kosten van dit groot onderhoud als separate (op 

termijn te vervangen) bestanddelen verwerkt. Met ingang van 1 januari 2019 is deze mogelijkheid in RJ 

212 komen te vervallen voor nieuw aangekochte of verworven activa. Het allocatiemoment van groot 

onderhoud en afschrijving hiervan vindt plaats reeds bij aankoop of verwerving van het vast actief. 
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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%).  

 

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.  
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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 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  

De instelling beoordeelt iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bij-

zondere 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 kas-

stroomgenererende 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 
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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 op-

brengstwaarde 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 kas-

stromen 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. 

 

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. 
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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 gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen (nominale waarde tenzij anders vermeld). Indien 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 W.W. en bovenwettelijke uitkeringen  

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen inzake de wachtgelden (thans 

genaamd Werkloosheid Wet 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. 

 

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. 
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Reorganisatievoorziening 

In verband met een reorganisatie in de organisatiestructuur is een voorziening gevormd voor de kosten 

die in direct verband staan met de reorganisatie en gezien worden als noodzakelijk als gevolg van de 

reorganisatie. 

 

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. 
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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 

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 welke 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. 
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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. 

 

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 basis premies 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 per 31 december 2019 is 97,8 %. Deze 

dekkingsgraad ligt onder 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. 
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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. 

 

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 2019

Aanschafwaarden 80.704.603 20.600.753 13.209.226                 - 114.514.582

Cumulatieve afschrijvingen -27.807.041 -9.649.454 -7.674.789                 - -45.131.284

Boekwaarden 52.897.562 10.951.299 5.534.437                 - 69.383.298

Mutaties

Investeringen 338.731 213.237 700.298                 - 1.252.266

Activering Onderhanden werk                 -                 -                 -                 -                - 

Desinvesteringen aanschafwaarde                 -                 -                 -                 -                - 

Desinvesteringen cumulatieve 
afschrijvingen

                -                 -                 -                 -                - 

Afschrijvingen in het boekjaar -2.071.276 -982.593 -1.804.733                 - -4.858.602

-1.732.546 -769.356 -1.104.435                 - -3.606.337

31 december 2019

Aanschafwaarden 81.043.334 20.813.990 13.909.524                 - 115.766.848

Cumulatieve afschrijvingen -29.878.317 -10.632.047 -9.479.522                 - -49.989.886

Boekwaarden 51.165.017 10.181.943 4.430.002                 - 65.776.962  
 

Een deel van de gebouwen en terreinen zijn hypothecair bezwaard. Voor een nadere toelichting 

verwijzen wij naar de toelichting onder de langlopende schulden. 

 
 31-12-2019 31-12-2018

€ €

WOZ-waarde op peildatum van de gebouwen en terreinen 46.679.000 47.031.000

Verzekerde waarde gebouwen 108.490.200 108.490.200  
 

Op 31 december 2019 waren de volgende panden in bezit van Scalda: 

 Goes, Bessestraat 4 

 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 % 

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 

 

Deelnemingen 

De deelnemingen betreffen: 

 Holding Scalda Privaat B.V. (100%), statutair gevestigd te Terneuzen. De statutair directeuren 

op 31 december 2019 zijn de heer H.J. van Arenthals (voorzitter College van Bestuur van 

Scalda) en de heer M.C.F. Nelen (lid College van Bestuur van Scalda); 

 De Ruyter Training & Consultancy B.V. (43,75%), statutair gevestigd te Vlissingen; 

 

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; 

 Scalda Facilities B.V. (100%) te Terneuzen. De heer M.J.H. Berendsen is statutair directeur 

(tevens directeur Dienst Human Resources en Organisatie bij Scalda). (geliquideerd in 

december 2019); 

 Helix Learning B.V. (100%). De statutair directeur is de heer R. Akkermans; 
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De Ruyter Training & Consultancy B.V. (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 science en Maritiem 

en Logistiek College van Scalda. 

 

De Ruyter Training & Consultancy B.V. 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 01-01-2019             174.504             118.962             293.466 

Resultaat deelneming             133.135                        -             133.135 

Boekwaarde 31-12-2019             307.639             118.962             426.601 
 

 

Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden niet lager gewaardeerd dan nihil. In 2019 

heeft de Holding Scalda Privaat B.V. een positief resultaat van € 133.135. Hierdoor ontstaat in 2019 bij 

de Holding Scalda Privaat B.V. een positief Eigen Vermogen van € 307.639. De vordering van Scalda 

op de Holding Scalda Privaat B.V. wordt niet langer verrekend en is gerubriceerd onder de overige 

vorderingen. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was het resultaat van DRTC nog niet 

bekend. Derhalve is dit niet verwerkt in de jaarrekening. 

 

De onderlinge transacties 

De onderlinge, marktconforme transacties tussen Holding Scalda Privaat B.V. inclusief de 

onderliggende dochtermaatschappijen, en Scalda betroffen in 2019: 

 

Scalda Privaat Cluster Educatie B.V.: een doorbelasting van personele lasten aan Scalda voor een 

bedrag van € 1.171.469 (2018: € 1.236.550). 

Scalda heeft aan de Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. € 64.802 (2018: € 61.017) gefactureerd 

inzake personele inzet en huisvesting. 

 

Scalda Facilities B.V.(geliquideerd in december 2019): een doorbelasting van caterings- en 

beveiligingsactiviteiten aan Scalda voor nihil (2018 € 469.738). Aan Scalda Facilities B.V. heeft vanuit 

Scalda een doorbelasting plaatsgevonden inzake personele inzet voor een bedrag van € 1.330.  

(2018: € 183.839).  

 

Scalda Training B.V. heeft nihil (2018: nihil) doorbelast aan Scalda inzake het verzorgen van 

trainingen. Helix Training B.V. heeft € 2.511  (2018: € 2.247) doorbelast gekregen door Scalda voor 

lokaalhuur.   
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Helix Learning B.V.: een doorbelasting aan Scalda voor het verzorgen van cursussen, examens en 

hosting voor € 62.806 (2018: €83.301). Scalda heeft aan de Helix Learning B.V. een bedrag van € 

144.287 (in 2018:€ 126.807) doorbelast voor huisvesting, examenvoorzieningen en personele inzet. 

 

De onderlinge transacties zijn gebaseerd op zakelijke grondslagen. De resultaten van de B.V.‘s vallen 

onder het publiek vermogen gezien de aard van de activiteiten. 

 

Overige vorderingen 

 
Verloopstaat
Uitstaande gelden

01-01-2019
Aflossingen

(-/-)
Verstrekkingen

(+)
31-12-2019

31-12-2019
(kortlopend)

€ € € € €

Lening DRTC B.V        30.000 -7.500                       -        22.500        22.500 

Lening Stichting CTT       225.000      -225.000                       -                 -                 - 

Lening Helix Learning B.V.        95.899 -20.000                       -        75.899        20.000 

Totaal       350.899 -252.500                       -        98.399        42.500  
 
 

Lening DRTC B.V. 

Met DRTC B.V. 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. Hierdoor heeft in 2019 een aflossing plaatsgevonden van € 7.500 (2018: € 30.000), in plaats 

van de reguliere € 30.000 per jaar. Het rentepercentage bedraagt 6 procent per jaar. Van het saldo per 

31 december 2019 bedraagt € 22.500 het kortlopende deel van de lening. Het kortlopend gedeelte van 

de lening is gerubriceerd onder de overige vorderingen. 

 

Lening Stichting Centrum voor Top Techniek 

Per 19 mei 2017 is een lening verstrekt aan Stichting Centrum voor Top Techniek van  

€ 250.000. De lening wordt in maximaal 9 jaarlijkse termijnen afgelost, waarbij is afgesproken dat de 

lening uiterlijk voor 31 juli 2027 volledig is afgelost.  

Het rentepercentage bedraagt over 2019 2,879 (2018: 2,814) procent en wordt jaarlijks aangepast op 

basis van het dan geldende Euribor 12-maands rentetarief. 

Per 31 december 2019 is de gehele lening afgelost.  

 

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 2019 € 75.899. 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 2019 bedraagt 

het bedrag aan rente € 2.577 (2018: € 5.700).  
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Vlottende activa  

 

15.6.3 Debiteuren  

Op de nominale waarde van de debiteuren ad. € 960.943 (2018: € 968.940) is een voorziening wegens 

vermoedelijke oninbaarheid in mindering gebracht ad. € 171.834 (2018: € 250.289). 

 

15.6.4 Overige vorderingen 

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:  

 
 31-12-2019 31-12-2018

Overige vorderingen € €

Rekening-courant Holding Scalda Privaat B.V. (*1) 162.949      162.949      

Kortlopend gedeelte lening DRTC B.V. 22.500       30.000       

Kortlopend deel vordering Helix Learning B.V. 20.000       20.000       

Vorderingen op groepsmaatschappijen 39.287       55.177       

Overige 33.759       75.314       

Totaal 278.495 343.440  
 

(*1) Met de Holding Scalda Privaat B.V. is een Rekening-courantovereenkomst gesloten tot een 

maximumbedrag van € 200.000. In 2019 is geen rente in rekening gebracht over het gemiddelde 

uitstaande saldo van de rekening-courant. Er is geen aflossingstermijn overeengekomen.  

 

15.6.5 Overlopende activa 

 

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 

 
 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende activa € €

Nog te ontvangen bedragen 769.018      589.831      

Vooruitbetaalde bedragen 834.911      665.335      

Totaal 1.603.929   1.255.166    
 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 

 

Nog te ontvangen bedragen 

In artikel 7:673e BW is opgenomen dat instellingen door UWV worden gecompenseerd voor de 

transitievergoedingen die zijn betaald bij beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomsten 

na langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor een bedrag van € 745.677 (2018: € 549.543) voldoet 

Scalda aan de voorwaarden en dit bedrag is derhalve opgenomen als vordering. 
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15.6.6 Liquide middelen  

 

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: 
 

 31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen € €

Kas 3.053 6.739

Ministerie van Financiën 15.776.886 12.192.082

Totaal 15.779.939 12.198.821  
 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 

 

Rekening courant krediet ministerie van Financiën  

Scalda heeft per 31 december 2019 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. 

 
 

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

31-12-2019

Eigen vermogen € € € € € € €

Algemene reserve

Algemene reserve 35.877.987 1.168.047   -                37.046.034 548.478      -                37.594.512 

Bestemmingsreserve Privaat  

Privaat vermogen -                -                -                -                133.135 -                133.135      

Bestemmingsreserve Publiek

Innovatie *1 1.481.389   60.149       -                1.541.538   -61.283      -                1.480.255   

VSV *2 1.162.817   69.788       -                1.232.605   267.927      -                1.500.532   

Instandhouding 
opleidingenaanbod
2014/2015 en
2015/2016
Terneuzen

*3 221.171      -123.446     -                97.725       -97.725      -                -                

Implementatie 
veranderplan

*4 1.000.000   -244.003     -                755.997      -437.697     -                318.300      

Professionalisering *5 228.277      40.360       -                268.637      1.818         -                270.455      

Masterplan DVG *6 -                -                -                -                2.500.000   -                2.500.000   

Excellentie *7 43.997       122.161      -                166.158      -132.262     -                33.896       

Preventie werkdruk *8 -                -                -                -                450.000      -                450.000      

Eigen vermogen 40.015.638 1.093.056   -                41.108.694 3.172.391   -                44.281.085  
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 01-01-2019
Onttrekkingen

  (-/-)
Vrijval

(-/-)
Dotatie

(+)
31-12-2019

Bestemmingsreserve Publiek € € € € €

Innovatie    1.541.538       -1.046.242 -                984.959         1.480.255 

VSV    1.232.605          -325.776                 -       593.703    1.500.532 

Instandhouding opleidingenaanbod
2014/2015 en 2015/2016
Terneuzen

       97.725            -70.236       -27.489 -                                - 

Implementatie veranderplan       755.997          -437.697                 - -                      318.300 

Professionalisering       268.637          -623.032 -                624.850            270.455 

Masterplan DVG                 -                      -                 - 2.500.000      2.500.000 

Excellentie       166.158          -145.430 -                13.168              33.896 

Preventie werkdruk                 -                      - -                450.000            450.000 

Totaal    4.062.660       -2.648.413       -27.489    5.166.680    6.553.438  
 

Bestemmingsreserves 

Het College van Bestuur besluit ten laste/gunste van het exploitatieresultaat 2019 te bestemmen voor 

specifieke doeleinden: 

 

Privaat vermogen 

Het resultaat van Scalda Holding Privaat B.V. ad € 133.135 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 2019 

per saldo een bedrag van € 61.283 onttrokken.  

 

VSV 

De middelen die Scalda heeft toegekend aan projecten ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten 

en Passend Onderwijs, welke 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 2019 per 

saldo een bedrag van € 267.927 toegevoegd. 

 

Instandhouding kleine opleidingen Terneuzen 

In 2013 is een bestemmingsreserve gevormd om kleine opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen 

(Terneuzen) te kunnen behouden. In de afgelopen jaren is de bestemmingsreserve gebruikt om de 

praktijkopleidingen van Economie vorm te geven. Aan de bestemmingsreserve Instandhouding kleine 

opleidingen is in 2019 per saldo een bedrag van € 70.236 onttrokken. Aangezien dit traject in 2019 als 

afgerond wordt beschouwd, is besloten om het resterende saldo, groot € 27.489 te laten vrijvallen en 

toe te voegen aan de Algemene Reserve. 
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Implementatie veranderplan 

In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van het veranderplan ‘Scalda 

gereed voor de toekomst’ welke 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. Aan de bestemmingsreserve Implementatie Veranderplan is in 

2019 per saldo een bedrag van € 437.697 onttrokken. 

 

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 2019 per saldo een bedrag van € 1.818 gedoteerd. 

 

Masterplan DVG 

Het cluster DVG staat voor een ingrijpende onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling voor 

alle opleidingen, zoals onder meer integratie niveau 1 en 2, praktijkroutes, maatwerk, brede niveau drie 

en vier 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 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 cluster, een ‘masterplan’. De uitvoering start in 2020 en vanuit het resultaat wordt € 2,5 miljoen 

gedoteerd voor uitvoering van het masterplan in de komende 4 jaar. 

 

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 de bedragen bestemd die in de toekomst aanvullend nog ten goede gaan komen aan 

Excellentie projecten. Aan de bestemmingsreserve Excellentie is in 2019 per saldo een bedrag van € 

132.142 onttrokken. 

 

Preventie werkdruk 

Scalda heeft een plan opgesteld, dat “van werkdruk naar werkplezier” heet. Vanuit de organisatie is 

een werkgroep samengesteld, bestaande uit leden van het BMT, OR en HR om input te geven aan de 

organisatie. Het voorstel van de werkgroep is niet over te gaan tot het sluiten van het generatiepact, 

maar juist in te zetten op (stimulerings-/preventieve) maatregelen om te zorgen dat medewerkers op 

een zo goed mogelijke wijze hun pensioengerechtigde leeftijd halen en de beleefde werkdruk onder 

alle medewerkers verminderd kan worden. Daarnaast richten de maatregelen zich op alle 

medewerkers en niet op een specifieke doelgroep als het gaat om duurzame inzetbaarheid, 
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verminderen van werkdruk en vergroten van werkplezier. Er is al veel HR - beleid en wet- en 

regelgeving voorhanden om medewerkers inzetbaar, gezond en mentaal fit te houden (employability). 

In principe is er geen behoefte aan nieuw beleid, maar dient het beter dan nu uitgevoerd te worden en 

dient (beter) gemonitord te worden op de uitvoering hierop. Om dat alles mogelijk te maken heeft het 

College van Bestuur deze bestemmingsreserve in het leven geroepen. Aan de bestemmingsreserve 

Preventie werkdruk is in 2019 een bedrag van € 450.000 gedoteerd. 

 

Het resterend resultaat ad € 548.478 in overeenstemming met artikel 13 van de statuten toegevoegd 

aan de Algemene Reserve. 
 

15.6.8 Voorzieningen  

De voorzieningen muteerden in het boekjaar als volgt: 

 

 1-1-2019
Onttrekkingen 

(-/-)
Vrijval 

(-/-)
Dotatie 

(+)
31-12-2019

Voorzieningen € € € € €

W.W. en bovenwettelijke uitkeringen 1.306.435   -328.813         -226.968     891.092      1.641.746   

Doorbetaling bij ziekte 1.131.385   -754.321         -310.566     536.041      602.539      

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid 423.960      -39.402           -                248.363      632.921      

Voorziening Jubilea 515.306      -102.723         -                86.093       498.676      

Reorganisatievoorziening 1.484.000   -773.282         -542.932     -                167.786      

Totaal 4.861.086   -1.998.541      -1.080.466  1.761.589   3.543.668    
 

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd  

Het totaal bedrag aan voorzieningen kan gesplitst worden in looptijd van < 1 jaar € 1.252.282, 1-5 jaar 

€ 1.602.843 en > 5 jaar € 688.543. 

 

Voorziening werkeloosheid (W.W.) en bovenwettelijke uitkeringen  

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen inzake de wachtgelden (thans 

genaamd Werkloosheid Wet en bovenwettelijke uitkeringen) van vertrokken personeel. 

 

Doorbetaling bij ziekte 

Het mogelijk 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%. 
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Reorganisatievoorziening 

Deze voorziening is gevormd voor mogelijke toekomstige betalingen als gevolg van de herstructurering 

van de afdelingen Huisvesting, Informatiemanagement en de Studentenadministratie. In 2019 is de 

reorganisatie van Huisvesting en Studentenadministratie afgerond. Het restantbedrag van € 167.786 is 

voor de ontwikkeling van herplaatste medewerkers binnen de afdeling Informatiemanagement. 

 

15.6.9 Langlopende schulden  

 
Leningen o/g 

De leningen o/g bestaan voor € 22.583.811 uit overige geldleningen. Deze bestaat uit een langlopend 

deel van € 18.898.396 en een kortlopend deel van  € 3.685.415.  

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 € 9.360.070.    

    

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt de schuld € 14.098.691, bij de Nederlandse 

Waterschapsbank bedraagt de schuld € 1.815.120 en bij het Ministerie van Financiën bedraagt de 

schuld € 6.670.000. 

 

Voor de lening van de Waterschapsbank groot € 1.815.120 is door de Gemeente Goes 

gemeentegarantie verleend onder voorbehoud aan de Gemeente het recht van eerste hypotheek te 

verlenen op het aan de Stichting in volledig eigendom toebehorende registergoed aan de Bessestraat 

4 te Goes. 

 

De lening groot € 1.815.120 dient in één termijn te worden afgelost op 16 oktober 2020.  

Door deze aflossing en de voorgenomen ontwikkelingen op het gebied van huisvesting voor 2020 zal 

de debt service coverage ratio in 2020 onder de gewenste ratio van 1,2 uitkomen. Inmiddels is met de 

BNG contact opgenomen om zorg te dragen voor een waiver vanuit de BNG teneinde direct 

opeisbaarheid van de BNG leningen te voorkomen. De ratio’s zullen door de BNG beoordeeld worden 

later in het jaar, maar dan gebaseerd op een normaal geëgaliseerd aflossingspatroon. Het jaar 2021 

laat namelijk deze uitkomst net zien. 

 

Per 22 april 2008 is bij de Bank Nederlandse Gemeenten 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 lening van de BNG met een hoofdsom van € 5.000.000 heeft een looptijd van 25 jaar en wordt 

annuïtair afgelost. 
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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. 

Als gevolg van het afgesproken aflossingsschema en de voorgenomen ontwikkelingen zal in 2022 de 

debt coverage ratio onder de gestelde norm van 1,2 zakken. Hierover is inmiddels met de BNG contact 

geweest zoals hierboven beschreven. 

 

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 
01-01-2019

Verstrekt Aflossingen
Saldo per
31-12-2019

Nog te 
betalen 
rente per
31-12-2019

Rente
zonder 
overloop
31-12-2019

Totaal 
rente 
2019

€ € € € € € €

IT0020416
Nederlandse
Waterschaps
bank

2000 20 1.815.120 6,08 18 1.815.120                -   1.815.120 23.175 87.184 110.359

97864 BNG 2003 25 5.000.000 2,70 16 2.535.432  224.241 2.311.191 15.601 52.856 66.943

102653 BNG 2007 15 6.000.000 4,51 12 2.000.000               -   2.000.000 15.027 75.173 90.200

40103523 BNG 2008 23 17.400.000 4,55 11 10.657.500 870.000 9.787.500             -   478.923 477.395

1676 MinFin 2010 20 3.400.000 3,18 9 2.040.000 170.000 1.870.000 4.956 59.739 64.244

2851 MinFin 2017 10 6.000.000 0,32 2 5.400.000 600.000 4.800.000 8.960 8.320 16.160

 Totalen   39.615.120   24.448.052 -            1.864.241 22.583.811 67.719 762.195 825.301  
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Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

 

15.6.10 Aflossingsverplichting leningen o/g 

Betreft de aflossingsverplichting over het jaar 2020 ad. € 3.685.415 (2018: € 1.864.241) 

 

15.6.11 Crediteuren 

Het crediteurensaldo per einde 2019 bedroeg € 1.428.810 (2018: € 2.572.694). 

 

15.6.12 Belastingen en ABP 

Deze post is als volgt te specificeren:  
 
 31-12-2019 31-12-2018

Belastingen en ABP € €

Loonbelasting en sociale lasten 2.696.929   2.615.426   

Pensioenen 795.207      703.824      

Omzetbelasting op aangifte 111.384      105.516      

Totaal 3.603.520   3.424.766    
 

15.6.13 Overige schulden 

De overige schulden zijn als volgt te specificeren: 
 
 31-12-2019 31-12-2018

Overige schulden € €

Schulden aan groepsmaatschappijen 189.783      191.266      

Vakantiegeld 1.842.219   1.735.699   

Vakantiedagen 425.520      293.538      

Personele lasten 722.689      377.513      

Accountantskosten 27.324       27.624       

Samenwerkingsverbanden -                1.141         

Nog te betalen rente 184.157      197.366      

Nog te betalen overige schulden 29.098       51.281       

Totaal 3.420.790   2.875.428    
 
 

De reservering vakantiedagen is toegenomen als gevolg van een aanpassing van het percentage aan 

sociale lasten dat is meegenomen in de berekening. De personele lasten betreffen de eenmalige 

uitkering die betaald dient te worden aan de werknemers in het volgende boekjaar, terwijl deze in de 

bekostiging van het huidige boekjaar is opgenomen.  
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15.6.14 Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:  

 
 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende passiva € €

Vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdrage *1) 2.151.551   1.910.423   

Vooruitontvangen contractactiviteiten 56.762       39.882       

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 328.893      241.986      

Vooruitontvangen projectgelden 1.003.001   586.691      

Vooruitontvangen educatie 12.315       186.171      

Vooruitontvangen excursies 50.101       51.891       

Vooruitontvangen cursusgeld 675.425      574.032      

Kortlopende deel vooruitontvangen meerkosten hoofdkantoor *2) 106.757      143.122      

Nog te betalen bedragen 422.389      467.989      

Vooruitontvangen overig 490.198      312.702      

Totaal 5.297.392   4.514.889    
 

*1) Voor een nadere specificatie van de vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdragen wordt 

verwezen naar onderstaande tabel en het hierna opgenomen Model G.  

 

Uitsplitsing en aansluiting balans 2019
Nog te besteden 
per 31-12-2019

€

G1: geoormerkt 594.548                

G2 A: aflopend in 2019 44.247                  

G2 B: doorlopend na 2019 1.512.756              

Niet geoormerkt -                           

Totaal 2.151.551               
 
 
 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen             108

 
 
Model G: Verantwoording susbidies

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum
Omschrijving Toewijzing de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking 

Kenmerk Datum geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond
 € 

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2016 786320-1 20-12-2016 97.614                   

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2017 849884-1- 22-8-2017 193.880                  

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2018 926390-2 21-8-2018 193.272                  

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2019 1003921-1 20-8-2019 183.936                  

Lerarenbeurs 2018 928157-1 20-9-2018 93.781                   

Lerarenbeurs 2018 928157-1 20-9-2018 -7.051                     

Zij-instromers 2018 924094-1 19-12-2018 240.000                  

Zij-instromers 2019 962620-1 20-2-2019 60.000                   

Lerarenbeurs 2019 1006046-1 20-9-2019 196.861                  

Lerarenbeurs 2019 1009728-1 22-10-2019 -4.583                    

Lerarenbeurs 2019 1012265-1 20-11-2019 837                        

Zij-instroom 2019 1013535-1 20-11-2019 20.000                   

Zij-instroom 2019 1027611-1 20-11-2019 260.000                  

Instructeurs 2019 1027003-2 19-12-2019 7.548                     

Beta netwerktechnieken TTNTIBN-17012 20-12-2017 181.477                  

Bekostiging 2019 overname Edudelta 1445711 29-11-2018 3.428.120               

Totaal 5.145.692               

aankruisen wat van toepassing is

 
 
 
 
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

Subsidie-
ontvangsten t/m 
verslagjaar

Overige 
ontvangsten

Eigen bijdrage
Totale kosten 
per 31 
december 2019

Saldo per 31 
december 2019 
(naar balanspost 
2.4.4)

Kenmerk Datum  €  €  €  €  €  € 

Regionaal Investeringsfonds MBO (Foodlab) 704921-1 20-7-2015 391.855                   391.855               -                       -                          347.608            44.247                 

Totaal 391.855                   391.855               -                       -                          347.608            44.247                 

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing
Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen per 1 
januari 2019

Subsidie-
ontvangsten in 
verslagjaar

Overige 
ontvangsten in 
verslagjaar

Eigen bijdrage 
in verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Totale kosten per 
31 december 2019

Saldo per 
31 december 
2019

Kenmerk Datum  €  €  €  €  €  €  €  € 

Regionaal Investeringsfonds MBO ( CTT ) 1190770 23-5-2017                 1.352.805                744.043             270.561 -                          -                                      313.843 900.073                           114.531 

R.I.F. Participatielab Zeeland RIF19010 23-5-2019 732.672                   -                          256.435            -                          -                       122.583               122.583                           133.852 

R.I.F. Wind op Zee RIF 19004 23-5-2019 757.845                   -                          252.615            -                          -                       201.200               201.200                             51.415 

R.I.F. Praktijkroutes Zeeuws Vlaanderen RIF 19014 23-5-2019 562.655                   -                          200.948            -                          -                       118.400               118.400                             82.548 

Projectsubsidie 2017-2020 Oosterschelde 17712 U 14-11-2016 1.097.360                823.020               274.340            -                          -                       211.654               727.910                           369.450 

Projectsubsidie 2017-2020 Walcheren 17711 U 14-11-2016 1.097.360                823.020               274.340            -                          -                       273.802               875.702                           221.658 

Projectsubsidie 2017-2020 Zeeuws Vlaanderen 17710 U 14-11-2016 1.097.360                823.020               274.340            -                          -                       253.944               669.722                           427.638 

Doorstroom MBO-HBO DHBO18033 15-3-2018 199.850                   199.850               -                          -                       62.571                 88.188                             111.662 

Totaal  6.897.907                3.412.953            1.803.579         -                          -                       1.557.997            3.703.777                     1.512.755  
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*2) De bijdrage meerkosten hoofdkantoor en de besteding daarvan zijn als volgt te specificeren:

Realisatie 2019

Meerkosten
hoofdkantoor

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

€ € € € € € € € €

Meerkosten
woon-werk

woon-werk 23.940 36.366 30.234 56.797 50.896 42.849 41.297 39.964 322.343

tol - 15.274 15.613 27.148 26.408 23.826 22.153 17.392 147.814

Totaal 23.940 51.640 45.847 83.945 77.304 66.675 63.450 57.356 470.157

Meerkosten
dienstreizen

Medewerkers - 23.520 23.520 38.416 38.024 34.496 31.360 28.224 217.560

Directeuren/
managers

- 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 6.272 48.608

Totaal - 30.576 30.576 45.472 45.080 41.552 38.416 34.496 266.168

Meerkosten
investeringen/
verhuiskosten/
huur M'burg

660.000 56.233 27.412 31.470 31.470 31.470 53.010 53.010 944.075

Totaal 683.940 138.449 103.835 160.887 153.854 139.697 154.876 144.862 1.680.400  
 

€

585.977

-                

Realisatie in 2019 -144.862

441.115

Totaal nog te besteden bijdragen per 01-01-2019

Bijdrage meerkosten hoofdkantoor

Ontvangen in 2019

Totaal nog te besteden bijdragen per 31-12-2019  
 

Het bedrag nog te besteden bijdragen per 31 december 2019 ad € 441.115 is voor een bedrag van  

€ 334.358 gerubriceerd onder de langlopende schulden en voor een bedrag van € 106.757 onder de 

kortlopende schulden. Het bedrag onder de kortlopende schulden betreft het ingeschatte bedrag met 

betrekking tot de realisatie 2020. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2019 

 

Verplichtingen 

Tussen Scalda en leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten. Onderstaand een opgave van de 

contractuele verplichtingen per 31-12-2019: 

 

Verplichtingen die in komend jaar aflopen    €     6.059.259 

Verplichtingen huren met een eindtijd tussen 1-1-2021 en 1-1-2025       €      4.313.541 

Huurverplichtingen met een eindtijd na 1-1-2025      €     9.509.581 

        Totaal €   19.882.381 

 

Scalda heeft in december 2019 de koopovereenkomst getekend voor de aankoop van het pand van 

het Groencollege aan het Stationspark te Goes. De koop is gepasseerd op 31 januari 2020. 

 

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
31-12-2019

Exploitatie
2019

Verkla-
ring 
art.2.403 
BW

Consolidatie %

€ €

Holding Scalda
Privaat B.V.

Besloten
Vennoot
schap

Terneuzen 4 307.639    133.135     Nee Nee 100

De Ruyter Training
& Consultancy

Besloten
Vennoot
schap

Vlissingen 4 118.962    -               Nee Nee 43,75

 
 

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 2019 nog niet 

bekend. 

 

Verder worden 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 mbo. Dat is enerzijds 

belangrijk voor het bedrijfsleven, zodat zij de garantie hebben 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, het bedrijfsleven en de overheid. Door de handen ineen te 

slaan, lukt het om in Zeeuws-Vlaanderen het CTT te realiseren. Het CTT wordt - centraal in Zeeuws-

Vlaanderen - ondergebracht bij Scalda in Terneuzen. Het krijgt 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  

 
 2019 Begroting 2019 2018

Rijksbijdragen € € €

Rijksbijdrage OCW 67.790.624 71.962.000 68.898.688

Geoormerkte rijksbijdrage OCW 5.763.559         1.623.000 3.341.142

Niet-geoormerkte rijksbijdrage OCW 7.638.655 7.141.000 6.786.389

Totaal 81.192.838 80.726.000 79.026.219  
 

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 
2019

Niet-geoormerkte rijksbijdrage € €

Kwaliteitsafspraken MBO 1002063-1 6.423.966 6.423.966

Excellentie  MBO (onderdeel 
kwaliteitsafspraken)

1002063-1       400.000         400.000 

Prestatiebox MBO ( variabele 
bedragen ) 1016056-1

814.689 814.689

Totaal 7.638.655 7.638.655  

 

De afname van de normatieve rijksbijdragen ten opzichte van hetgeen begroot ontstaan door de 

bijstellingen van het ministerie gedurende het boekjaar. De toename in de geoormerkte rijksbijdragen 

ontstaan door de ontvangen bekostiging van het in 2018 overgenomen Groen College. 

 

15.7.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  

 2019 Begroting 2019 2018

Overige overheidsbijdragen en -subsidies € € €

Gemeentelijke bijdrage Educatie
(Web-budget)

697.364 631.000 716.699

Vergoeding projecten 816.757 705.000 793.928

Totaal 1.514.121 1.336.000 1.510.627  
 

De gemeentelijke bijdrage voor educatieactiviteiten en vergoedingen projecten liggen in lijn met 2018. 

In de begroting was rekening gehouden met een daling. De overige overheidsbijdragen- en subsidies 

zijn voor een groot 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. 
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15.7.3 College-, cursus-, les-, en examengelden  

 2019 Begroting 2019 2018

College-, cursus-,les-, en examengelden € € €

Cursusgeld BBL 1.153.385 670.000 465.335

Cursusgeld VAVO 53.600 35.000 55.344

Cursusgeld Educatie 31.078 45.000 25.541

Cursusgeld uitbesteding 336.557 325.000 327.444

Cursusgeld Overdracht 349.773 275.000 352.900

Examengelden 40.472 11.000 39.975

Totaal 1.964.865 1.361.000 1.266.539  
 

Het verschil van de geïnde wettelijke cursusgelden wordt met name verklaard doordat in 2018 een 

eenmalige correctie van de reservering vooruitontvangen cursusgelden BBL heeft plaatsgevonden. 

Overige verschillen ontstaan door mutaties in studentenaantallen. 

 

15.7.4 Baten werk in opdracht van derden  

 2019 Begroting 2019 2018

Baten werk in opdracht van derden € € €

Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid 25.983 30.000 41.487

CIOS        88.286              80.000      105.316 

Educatie       994.766         1.459.000   1.495.004 

Totaal    1.109.035         1.569.000   1.641.807  
 

De baten werk in opdracht van derden ten behoeve van Educatie betreffen inburgeringsactiviteiten. 

Voor 2019 werd in de begroting uitgegaan van een gelijk bedrag als in 2018, echter uiteindelijk is 

gebleken dat de inburgering aanzienlijk is teruggelopen. 

 

15.7.5 Overige baten  

 2019 Begroting 2019 2018

Overige baten € € €

Omzet maatwerktrajecten 287.162 232.000 296.316

Deelnemersbijdragen 1.044.330 1.749.000 1.108.981

Detachering 624.934 321.000 502.447

Provisies          5.303                       -         1.996 

Verhuur gebouwen / lokalen       892.459            787.000      737.299 

Overige exploitatiebaten       680.729            684.000      925.851 

Totaal    3.534.917         3.773.000   3.572.890  
 

De realisatie van de overige baten in 2019 liggen in lijn met 2018. Het grootste 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 de leermiddelen zoveel als mogelijk zelf aanschaffen bij een leverancier naar keuze.  
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15.7.6 Personele lasten  

 2019 Begroting 2019 2018

Personele lasten € € €

De personele lasten zijn als volgt te
specificeren:

Lonen en salarissen 45.390.367 56.207.000 41.896.143

Sociale lasten 5.739.513 - 5.247.822

Pensioenlasten 6.821.695 - 6.039.789

Uitzendkrachten, gastdocenten en overige
incidentele personele lasten

4.311.250 3.665.000 5.934.013

Subtotaal 62.262.825 59.872.000 59.117.767

Mutatie voorziening WW verplichting 904.489 322.000 957.041

Mutatie voorziening doorbetaling
bij ziekte

-528.846 -                      355.710

 Mutatie voorziening jubileauitkering -86.754 20.000             -8.015 

Mutatie voorziening duurzame inzetbaarheid 208.961      -                      76.351       

Mutatie voorziening personeel overig -1.083.251  -                      1.419.000   

Kosten WIA 5.532 -                      45.298

Deskundigheidsbevordering 1.122.963 1.125.000        911.253

Bedrijfsgezondheidsdienst en Arbo 170.255 163.000 212.933

Overige personele lasten 733.183 1.264.000 656.766

Subtotaal 63.709.357 62.766.000 63.744.104

Af: uitkeringen -180.255 -165.000 -123.999 

Totaal 63.529.102 62.601.000 63.620.105  
 

In 2019 heeft een verschuiving plaatsgevonden van uitzendkrachten naar lonen en salarissen. 

Hierdoor is ook het aantal fte toegenomen ten opzichte van vorig jaar.In 2019 waren 1.002 

medewerkers (2018: 923) in dienst van Scalda. Per 31 december 2019 waren 807 fte in dienst en per 

31 december 2018 waren dit 767 fte. 

Scalda heeft geen werknemers die werkzaam zijn in het buitenland (2018: nihil). 

 

WNT-verantwoording 2019 Scalda  

De WNT is van toepassing op Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie.  

 

Complexiteitspunten  

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019

Gemiddelde totale baten 8

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 5 

Totaal aantal complexiteitspunten 16 

Bezoldigingsklasse  F 

Bezoldigingsmaximum 177.000€      
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Bezoldiging topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling  
 

 
 
Gegevens 2018
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 2018

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 
(als deeltijdfactor in fte)

1 1 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 134.646 117.786

Beloningen betaalbaar op 
termijn

18.544 18.063 

Subtotaal 153.190 135.849 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 171.000 171.000 

Bezoldiging 153.190 135.849  
 

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

Er zijn bij Scalda in 2019 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam 

geweest voor Scalda.

Gegevens 2019
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 145.463 122.164

Beloningen betaalbaar op termijn 20.110 19.738 

Subtotaal 165.573 141.902 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 177.000 177.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 165.573 141.902 

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.
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Toezichthoudende topfunctionarissen 
Gegevens 2019
bedragen x € 1

A.M. Demmers
G.A. Egas
Reparaz

J.B. Makkink 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 2019

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 16.766 11.432 11.000 11.156 11.060 11.506 11.215 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

26.550 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 

-/- 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 16.766 11.432 11.000 11.156 11.060 11.506 11.215 

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 2018
bedragen x € 1

A.M. Demmers
G.A. Egas
Reparaz

J.B. Makkink 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 2018

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 15.574 11.047 10.640 10.758 10.714 11.089 10.805

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

25.650 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100
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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 2019 geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

werkzaam geweest voor Scalda. 

 

De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede 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 2019 geen topfunctionarissen werkzaam geweest met een dienstbetrekking als 

niet toezichthoudende topfunctionaris bij een andere WNT-instelling.  

 

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 leidinggevende topfunctionarissen bij Scalda hebben in 2019 geen dienstbetrekking als 

topfunctionaris bij een andere WNT-instelling.  

 

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 2019 geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van één of 

meerdere topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.   

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  
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15.7.7 Afschrijvingen   

 2019 Begroting 2019 2018

Afschrijvingen € € €

De afschrijvingen hebben betrekking op:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.071.276 2.348.000 2.067.750 

Machines en installaties 982.593 887.000 1.001.086 

Andere vaste bedrijfsmiddelen    1.804.733 1.801.000   1.842.810 

Afboeking boekwaarde                -                        -      247.191 

Totaal 4.858.602 5.036.000 5.158.837  
In 2018 zijn diverse materiële vaste activa gedesinvesteerd die buiten gebruik zijn gesteld of naar 

aanleiding van een verbouwing niet meer aanwezig zijn.  

 

15.7.8 Huisvestingslasten  

 
 2019 Begroting 2019 2018

Huisvestingslasten € € €

De huisvestingslasten zijn als volgt samengesteld:

Huren 2.987.260         2.929.000 2.814.116

Schoonmaakkosten 1.009.634            864.000 949.352

Energie (gas, water en elektra) 823.961            712.000 710.979

Heffingen i.v.m. huisvesting 377.594            327.000 349.667

Beveiligingskosten 237.635            228.000 256.352

Onderhoudskosten 808.472            577.000 650.222

Overige huisvestingslasten 165.726            358.000 153.568

Totaal 6.410.282         5.995.000    5.884.256  
 

Als gevolg van noodzakelijke reparaties zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen dan begroot. 

Diverse kosten onder de huisvestingslasten zijn toegenomen als gevolg van de toename van het 

aantal locaties, zo is het Scalda Groen College in 2018 overgenomen en in 2019 voor een geheel jaar 

opgenomen in de lasten.  
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15.7.9 Overige lasten  

 
 2019 Begroting 2019 2018

Overige lasten € € €

De overige lasten bestaan uit de volgende kostensoorten:

Administratie en beheer (*1) 6.556.314   6.877.000        6.300.759   

Samenwerkingsverbanden 218.315      159.000           293.125      

Projecten 385.092      196.000           354.727      

Inventaris en apparatuur 298.841      433.000           522.317      

Leer- en hulpmiddelen 3.206.976   3.963.000        3.116.714   

Totaal 10.665.538 11.628.000 10.587.642  
 

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.: 
 2019 2018

€ €

Controle van de jaarrekening 78.749 52.490

Andere controlewerkzaamheden -                -                

Fiscale advisering -                -                

Andere niet-controlediensten -                -                

Totaal 78.749 52.490  
 

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 2019, 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. Wel is Scalda ook geconfronteerd met de coronacrisis, die wereldwijd 

opgeld doet. 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 

wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange 

termijn ontwikkelen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt 

een zware druk op de organisatie en het personeel. Zowel onderwijskundige als voor de 

bedrijfsvoering. 
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- Alle scholen zijn als gevolg van de aangescherpte (overheids)maatregelen vanaf 16 maart 

gesloten. Het onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende 

maatregelen onderzocht en eventueel ingepast. Het protocol die door de MBO-Raad wordt 

verstrekt is voor ons daarin leidend in goede afstemming met de Ondernemingsraad en 

Studentenraad. 

- Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde aanpassingen en 

investeringen. 

- In het MBO wordt prioriteit gegeven aan het afnemen van examens. Alle examens (met 

uitzondering van rekenen en engels, zoals bepaald door de overheid) worden – 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 stage de stageverslagen en de af te nemen mondelinge 

eindtoetsen. Dit wordt digitaal uitgevoerd dan wel in afstemming met het stagebedrijf afgerond. 

- Geplande stages kunnen niet altijd worden aangevangen, waardoor alternatieve lesprogramma’s 

moeten worden opgezet of studies worden uitgesteld. 

- Alle zakelijke en studentenreizen zijn tijdelijk verboden. 

- Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan. 

We zijn ons ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit moment het maximaal haalbare. 

 

De impact op de instelling is groot, zowel voor de studenten, ouders als medewerkers. In dit stadium 

zijn de financiële gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten beperkt (over de eerste maanden van 2020 

tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het effect op ons resultaat beperkt van 

omvang). Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en 

zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te 

zetten zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers en studenten in gevaar te brengen. 

 

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk 

om de toekomstige financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder 

andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen 

vanuit het kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn 

geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie zijn solide genoeg gezien de omvang 

van de 1e geldstroommiddelen van de totale baten.  

 

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en liquiditeit op de 

korte termijn zeer beperkt. Het bestuur heeft geen twijfel over de continuïteit en acht de 

continuïteitsveronderstelling passend.  
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15.7.10 Rentebaten  

 2019 Begroting 2019 2018

Rentebaten € € €

Leningen uitstaande gelden          7.436                4.000        15.151 

Overige rentebaten          4.869                8.000          2.526 

Totaal        12.305              12.000        17.677  
 

15.7.11 Rentelasten  

 
 2019 Begroting 2019 2018

Rentelasten € € €

Leningen opgenomen gelden 825.301 849.000 878.823 

Overige rentelasten                 -                       -                 - 

Totaal 825.301 849.000 878.823  
 

De afname op de rentebaten en de rentelasten ontstaat door de afname van de leningen uitgaande en 

opgenomen gelden. 

 

15.7.12 Resultaat deelnemingen   

 2019 Begroting 2019 2018

Resultaat deelnemingen € € €

Resultaat deelneming Holding
Scalda Privaat B.V.

133.135              25.000 214.997 

Resultaat deelneming DRTC B.V.                 -                       - -28.037 

Totaal 133.135              25.000 186.960  
 

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 B.V. nog niet bekend. Derhalve zijn deze niet in de jaarrekening verwerkt. 
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15.8 Vaststelling en goedkeuring van het Geïntegreerd 
Jaardocument 

 

Het College van Bestuur van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2019 opgemaakt en 

vastgesteld op 24 juni  2020. 

 

De Raad van Toezicht van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2019 goedgekeurd in zijn 

vergadering van 24 juni 2020. 

 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Terneuzen, 24 juni 2020 

 

Namens het College van Bestuur, 

De heer H.J. van Arenthals    De heer M.C.F. Nelen 

Voorzitter      Lid      

 

 

 

      

Namens de Raad van Toezicht, 

Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest, voorzitter De heer J. de Waard, vice-voorzitter 

 

 

 

De heer A.P. Vermeulen, lid                De heer G.A. Egas Repáraz, 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 College van 

Bestuur maakt een voorstel ter aanwending van het behaalde resultaat, dat ter goedkeuring aan de 

Raad van Toezicht wordt voorgelegd. 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Jaarrekening24 juni 2020 

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Scalda Stichting voor middelbaar 
beroepsonderwijs & volwasseneneducatie  

  

  

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument 
opgenomen jaarrekening 2019 
  

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs & 
volwasseneneducatie te Terneuzen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• geeft de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Scalda Stichting voor middelbaar 
beroepsonderwijs & volwasseneneducatie op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 
• de staat van baten en lasten over 2019; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs & volwasseneneducatie, 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (COVID-19) 
Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de toelichting op 
de jaarrekening (pagina 119 en 120) waarin het college van bestuur de mogelijke invloed en gevolgen 
van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie en op de omgeving waarin de instelling opereert 
alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te 
gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven dat het op dit moment redelijkerwijs niet 
mogelijk is om de toekomstige effecten op de financiële resultaten, de financiële positie in te schatten. 
Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid. 

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument 
opgenomen andere informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geïntegreerd jaardocument 
andere informatie, die bestaat uit: 
• het voorwoord; 
• de instellingsgegevens; 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens; 
• bijlage: Monitoring en verantwoording kwaliteitsplan. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 

Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de  
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Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

  

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 
  

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van 
toezicht voor de jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van 
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 24 juni 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door drs. J.F. Vermeulen RA 
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Bijlage bij de controleverklaring 
  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s: 

− dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude; 

− van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
die van materieel belang zijn, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening 
staan; 

• het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling 
haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
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• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Bijlage: Monitoring en verantwoording kwaliteitsplan 
Thema 1: De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride 
onderwijs 

Thema 1 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

1.1  
Energietransitie 
en 
techniekonderwijs 

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. 

Creëren van een 
netwerk van bedrijven 
op het gebied van de 
energietransitie in 
Zeeland. 
I.s.m. het bedrijfsleven 
ontwerp van 
onderwijsprogramma's. 

Er is een groot netwerk opgezet tbv de 
RIF Wind op Zee en in samenwerking 
met Energy Port Zeeland en de 
Vrienden van Elektro en Installatie. Het 
gaat dan om partners op het gebied 
van windenergie, getijde-energie, 
zonne-energie en warmtepompen. 

- 

    I.s.m. het bedrijfsleven 
ontwerp van 
onderwijsprogramma's. 

T.b.v. de windtechniek is een volledig 
opleidingsprogramma opgezet en in 
uitvoering. I.s.m. de vrienden van 
elektro en installatie is een keuzedeel 
ontwikkeld en onlangs goedgekeurd 
voor uitvoering. 

  

1.2  Hybridisering: 
CTT  

De vakmanschapsroute 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. 

Doorontwikkeling 
vakmanschapsroute 
naar mbo-niveau 2, 3 
en 4      

De vakmanschapsroute is 
doorontwikkeld en geïmplementeerd.       

  

    ontwerpen van de 
technologieroute; 

Een verkenning voor de 
technologieroute is uitgevoerd en wordt 
binnen het project Sterk Techniek 
Onderwijs Zeeland verder uitgewerkt. 

  

    pilot doorlopende lijn 
mbo-hbo, 

Het hbo maakt sinds 2019 gebruik van 
de CTT faciliteiten voor procestechniek 
(proeffabriek). De doorlopende leerlijn 
moet nog verder opgepakt worden. 

  

    doorontwikkeling 
practoraat 

Het practoraat heeft op verschillende 
domeinen onderzoek uitgevoerd.  
Het practoraat heeft een tweede 
symposium georganiseerd waarin de 
twee lijnen, data&analyse en 
onderwijsontwerp zijn uitgezet. De 
practor en twee docentonderzoekers 
zijn ingezet bij de volgende stap in 
onderwijskundige ontwikkeling en 
bieden hulp daar waar nodig is. Het 
onderzoek naar hybride onderwijs in 
het CTT is gestart alsmede de 
keuzeprocessen van leerlingen in de 
vakmanschapsroute. 
Een dataset is opgezet om om de in- 
door- en uitstroom van vkr-leerlingen te 
kunnen monitoren 
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Thema 1 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

     advisering bedrijven 
apparatuur 

De verbouwing en inrichting van het 
CTT ten behoeve van vmbo en mbo 
onderwijs heeft 
plaatsgevonden met apparatuur en 
gereedschappen. De projectgroep 
huisvesting en inrichting is 
samengesteld en ingericht. Een 
onderhoudsplan voor de komende 4 
jaar is opgesteld. 
Wisselende trainingsopstellingen zijn 
van toepassing. Dit is een continue 
proces. 
Een eerste verkenning ism met 
bedrijfsleven en Biobase is gedaan om 
de zogenaamde sectortafels vorm te 
geven. Een eerste opzet van deze 
tafels is gemaakt. Pilot met een 
sectortafels-gesprek is gehouden. 
Afgesproken dat we dit 2-jaarlijks 
organiseren om geadviseerd te worden 
per domein rondom het up-to-date 
houden en state of the art krijgen van 
inrichting, apparatuur en wisselende 
trainingsopstellingen. Doorkijk geven in 
het onderwijs en verbetervoorstellen 
hieromtrent. 

  

    twee innovatieve 
opdrachten uit de 
businessclub 

Er is geen (aparte) CTT-businessclub 
opgericht. 

De tweejaarlijkse 
netwerkbijenkomsten 
en sectortafel-
gesprekken zijn 
hiervoor in de plaats 
gekomen.  

1.3  
Hybridisering: 
Praktijkroute DVG 

De praktijkroute horeca 
was begin 2019 nog niet 
gestart, economie alleen in 
het eerste leerjaar. 

Walcheren, Horeca, 
start februari 

is gestart   

    Zeeuws-Vlaanderen, 
Commerciële en 
Zakelijke 
Dienstverlening 
uitbreiding met een 
tweede leerjaar 

is gestart   

    Zeeuws-Vlaanderen, 
start Horeca en 
Toerisme, augustus 

is gestart   

    Schouwen-Duiveland, 
Horeca en Toerisme, 
start augustus 

is gestart   

    Voorbereiding overige 
regio’s en crebo’s 

Deels, acties zijn uitgezet voor 
schooljaar 19-20. Zwaartepunt ligt in 
2020. 

  

1.4  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
Entree 

De praktijkroute Entree is 
nog niet gestart. 

Voorbereiding 
(samenwerking SW-
bedrijven, scholing, 
organisatie, 
curriculum);  

Ja, implementatie van participatielab 
loopt op schema. Gewerkt wordt 
volgens structuur van werkpakketten. 

  

    eerste pilots in 
Walcheren en de 
Bevelanden voorbereid, 
uitgevoerd en 
geëvalueerd (20-25 
studenten) 

Geen bijzonderheden. Uitvoering loopt 
naar wens. Onderwijskundig goede 
implementatie. Tevredenheid bij 
deelnemers en andere partners. 
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Thema 1 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

1.5 Hybridisering: 
Praktijkroutes  
Zorg en Welzijn 

De ZPO is alleen in het 
eerste jaar gestart, in de 
andere opleidingen is er 
nog geen praktijkroute. 

Tweede jaar pilot 
Zeeuwse Praktijkroute 
Ouderenzorg (MZ3/VZ3 
50 – 65 studenten), 
evaluatie, borging, start 
pilot (augustus) 25 – 50 
studenten vp en25 – 50 
bbl vz ig/mz3 

De ZPO is in sept/okt geëvalueerd in de 
stuurgroep.  

  

    uitbreiding naar niveau 
4 en bbl. 

 Uitbreiding naar BBL is gerealiseerd. 
Uitbreiding naar niveau 4 is niet gelukt. 
Is geëvalueerd en wordt nu in de 
praktijk (verder) ontwikkeld. 

  

    onderzoek en 
voorbereiding overige 
opleidingen (met name 
regio Zeeuws-
Vlaanderen), 

De werkgroep hybridisering gaat 
hiermee aan de slag, m.n. met de vraag 
hoe elkaar te versterken? 

  

    start pilot (augustus) 25 
– 50 studenten vp    

Aantal studenten is niet gehaald.  Er zijn slechts 2 
studenten gestart 
waarvan er later één 
is overgestapt naar 
een opleiding bij 
Economie. 

    25 – 50 bbl vz ig/mz3     Aantal studenten bedroeg 112 
studenten BBL. 

Beoogd aantal is dus 
ruimschoots 
overschreden. 

1.6 Hybride 
leeromgevingen 
Sport 

De hybride leeromgeving 
CIOS is er alleen in het 
eerste jaar Roosendaal, 
verder niet. 

 Eerste jaar 
Roosendaal (45 – 50 
studenten), met 
gemeente en 
instellingen voor sport 
en buurtwerk als 
partners 
(praktijklocaties), 
evaluatie, bijstelling 

Gerealiseerd (47 studenten)  

  

    Voorbereiding 
leeromgeving Bergen 
op Zoom (vergelijkbaar 
met Roosendaal) en 
Schouwen-Duiveland 
(watersport) 

Gerealiseerd met praktijkpartners Tante 
Louise en watersportbedrijven  

  

     In augustus start 
tweede jaar 
Roosendaal (ca 75 
studenten totaal),     

 Gerealiseerd met circa 100 studenten 
(3 klassen 1e jrs en 2 klassen 2e jrs)  

  

    Onderzoek naar 
hybridisering Goes e.o. 
vanuit Omnium, pilot 
augustus (10 –20 
studenten)  

Gerealiseerd met 6 studenten in Bergen 
op Zoom en 8 studenten in Schouwen-
Duiveland   

    Onderzoek naar 
hybridisering Goes e.o. 
vanuit Omnium, pilot 
augustus (10 –20 
studenten)  

Pilotproject hybride leeromgeving Goes 
met 14 studenten 
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Thema 2: Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en – begeleiding 

Thema 2 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform KA

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

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. 

Onderzoek 
loopbaancompetenties 
clusters Scalda, 
vertaling in beleidsplan 

In bijna alle teams van Scalda is een 
LOB-scan afgenomen. De laatste 
teams voeren een scan uit in februari 
2020. Het beleidsplan LOB is in mei 
2019 geactualiseerd. 

  

    Webapplicatie voor 
vmbo – mbo gereed 

Een gedeelte is gereed voor mbo (het 
LOB-dossier). De activiteitenmodule is 
nog niet gereed voor mbo.  

We ondervinden veel 
problemen met 
betrekking tot de 
inlogaccounts. 
Problemen worden 
momenteel opgelost 
door leverancier. 

    voorbereiding voor mbo 
– hbo    

De pilots met betrekking tot 
loopbaanblog bij intake hbo zijn 
succesvol, maar het LOB-blog wordt 
nog veel te weinig ingezet in het mbo 
door o.a. problemen (zie punt 
hierboven) 

  

    Professionalisering 
gericht op LOB 
(loopbaancompetenties, 
gebruik LOB-website), 
voor alle 
mentoren/coaches 

Er zijn voorlichtingen geweest over 
gebruik van LOB-Website. Binnen 
clusters is er scholing geweest op LOB.  

Op Scalda niveau is 
er geen brede 
scholing ingezet op 
LOB, omdat men 
eerst de resultaten 
van de LOB-scan 
wilde afwachten. 
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Thema 3: De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta 

Thema 3 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

3.1 Onderwijs Scalda heeft de 
opleidingen overgenomen 
zoals ze zijn, zonder 
doorontwikkeling, keuzes, 
cross-overs etc. 

Eerste leerjaar Groen 
College, 320 studenten, 
alle (13) opleidingen, 
geen cross-overs 
(gestart augustus 
2018); 

Gerealiseerd   

    Verkenning netwerk 
door kwartiermaker 

Verkenning door kwartiermakers 
onderwijs en onderzoek uitgevoerd en 
rapportages opgeleverd en vastgesteld 

  

    Start ‘groene coalitie’ 
drie O’s – inclusief ook 
hbo 

Organisatiestructuur ingesteld met 
stuurgroep, projectgroep en 
vakgroepen met vertegenwoordiging in 
stuurgroep en projectgroep van de drie 
O’s  

  

    Tweede leerjaar start Gerealiseerd   

3.2 Hybridisering De huisvesting is zoals bij 
de overdracht. 

Aanpassingen 
gebouwen: 
gereedmaken voor 
Groen College 

Gebouw Stationspark is aangekocht 
door Scalda. Aanpassingen aan het 
gebouw zijn in voorbereiding (FB)  

  

    Onderzoek naar 
mogelijkheden hybride 
leeromgeving in Goes 

Vakgroepen onderzoeken in hoeverre 
er bedrijven willen participeren in een 
hybride leeromgeving. Preferente 
bedrijven worden benaderd 

  

3.3. Onderzoek Er is nog geen verkenning 
uitgevoerd en er is nog 
geen ontwikkelagenda. 

 Eerste afstemming met 
beoogde 
onderzoekpartners 
(sector, Rusthoeve, 
hbo, wo, Joint 
Research Center i.o.) 

Gerealiseerd o.a. tijdens de 
werkconferentie in oktober 2019  

  

    Eerste verkenning 
Zeeuwse groene 
Onderzoeksagenda 

Gerealiseerd door de kwartiermaker 
onderzoek. 
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Thema 4: Jongeren in een kwetsbare positie: Onderwijs op Maat 

Thema 4 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

4.1 Coachklas 
anderstaligen 

niet gestart 25 leerlingen 
deelgenomen, waarvan 
>90% verder gaat in 
het mbo     

Tweejaarlijkse instroom. Instroom is 
licht dalende.  

Instroom wordt 
bemoeilijkt door 
regelgeving. 
Gesprekken met 
gemeenten vinden 
hierover plaats 

4.2 Pre Mbo niet gestart 50 – 75 leerlingen 
deelgenomen, waarvan 
>90% verder gaat in 
het mbo   

Het aantal van 50 -75 leerlingen die 
deel hebben genomen in het traject is 
niet behaald   

Schooljaar 2018 -
2019 namen er 40 
studenten deel aan 
het prembo. 
Schooljaar 2019 -
2020 namen er 44 
leerlingen deel aan 
het prembo.  De 
doorstroomdoelstelling 
is behaald, met die 
aantekening dat niet 
alle studenten kiezen 
voor een doorstroom 
naar Scalda 

4.3 Afstemming 
VSO/PRO 

niet gestart 40 leerlingen , waarvan 
>90%* verder gaat in 
het mbo (*Van de 
leerlingen die met een 
positief advies zijn 
begonnen.) 

Het aantal van 40 leerlingen die deel 
hebben genomen in het traject is 
behaald. Schooljaar 2018 -2019 
namen er 41 studenten deel aan het 
Prembo. Schooljaar 2019 -2020 namen 
er 59 leerlingen.  De 
doorstroomdoelstelling is behaald, met 
die aantekening dat niet alle studenten 
kiezen voor een doorstroom naar 
Scalda.   

  

4.4 
Maatoplossing 
switchers 

niet gestart  70 – 100 studenten Vanaf 1 januari 2019 tot 28-01-2020 
zijn er 47 studenten geweest die zijn 
geregistreerd in het project IPV switch; 
9 studenten daarvan hadden 
geparticipeerd in de THOP-klas; 14 
studenten zijn vanuit het THOP-traject 
overgestapt naar een nieuwe opleiding 
zonder bij IPV switch bekend te zijn. In 
de evaluatie door de betrokken 
projectgroepsleden werd 
geconstateerd dat de mogelijkheid van 
een tussentijdse overstap meer 
gewoongoed geworden is binnen 
Scalda en dat veel opleidingen een 
goede opzet hebben gemaakt om 
overstappers in een passend traject te 
krijgen. Mei 2020 wordt het project 
geëvalueerd middels een vragenlijst 
aan de overstappende studenten en de 
betrokken docenten in de nieuwe 
opleiding.  
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Thema 4 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

4.5 Begeleiding 
overgangsfase 

niet gestart Overleg docenten 
niveau 1 en 2, 
uitwisselen good en 
bad practice,                   

Er is een strategiedag georganiseerd 
waarin een uitgebreide inventarisatie is 
gemaakt m.b.t. doorstroom en 
begeleiding in de opleidingen niveau 1 
en 2. Een van de uitkomsten daarbij 
was het gebrek aan een visie op 
begeleiding. Dat is door een werkgroep 
opgepakt en dat heeft geresulteerd in 
een nieuw visiedocument: ‘van 
begeleiding naar ondersteuning’.Een 
andere uitkomst van de strategiedag 
was de wens om te komen tot 
doorlopende opleidingstrajecten voor 
niveau 1 en 2 met een gezamenlijk 
curriculum. Concreet heeft dit 
geresulteerd in een pilot voor de 
opleiding Techniek niveau 1 en niveau 
2 in Vlissingen.  De teamleiders van 
Entree en niveau 2 (DVG) werken 
daarnaast aan een projectplan om te 
komen tot een verbetering van de 
aansluiting voor de opleiding 
Economie, Dienstverlening en Horeca.   
Voor het schooljaar 2019-2020 
organiseert Scalda voor haar 
medewerkers weer drie inspiratie-
events. Het overkoepelende thema dit 
jaar is didactiek/pedagogiek.                   

  

    onderzoek naar beste 
organisatie- en 
huisvestingsvorm voor 
niveau 1, gerelateerd 
aan niveau 2 

Voor het onderzoek naar de gewenste 
organisatievorm zijn er enkele 
werkbezoeken georganiseerd bij 
andere ROC’s.  Daarnaast zijn er 
gesprekken geweest met collega’s van 
Friese Poort en Da Vinci over hoe zij 
met vergelijkbare trajecten bezig zijn. 
Ook zijn er congressen bezocht. Ook 
studiedagen, deels ondersteund door 
externe adviseurs, hebben geleid tot 
een aantal voorstellen aan het BMT. 
Daar is de opdracht gegeven voor een 
verdere uitwerking.  
Voor de huisvesting van de niveau 1 
opleiding in Middelburg, waar het 
gebouw Ravensteijnweg midden 2021 
gaat sluiten, wordt een nieuwe 
huisvesting gevonden in de locatie 
Podium. Gesprekken over het gebruik 
van de ruimte en het inrichten van 
praktijkruimtes voor niveau 1 en 2 zijn 
gaande. 

  

    Leerlingen in kwetsbare 
positie niveau 1 krijgen 
regelmatig individuele 
coaching en 
gesprekken, contacten 
toeleverend onderwijs, 
onderwijsteam en 
interne begeleiders.        
a) Walcheren 100            
b) Oosterschelde 75        
c) Zeeuws-Vlaanderen 
50 studenten 

Voor de studenten in niveau 1 is de 
interne begeleiding in formatie 
uitgebreid. Hierdoor is de tijd en 
aandacht die aan deze studenten 
besteed kan worden uitgebreid. Ook de 
coaches hebben heel regelmatig 
gesprekken met de studenten; zij 
bezoeken deze ook regelmatig op de 
bpv-plaats. De opleiding is in gesprek 
met de toeleverende scholen over 
optimalisering van de communicatie. 
Daartoe zijn vanuit Entree docenten 
gefaciliteerd. Er zijn korte lijnen met de 
pro/vso/vo-scholen; al vroegtijdig 
nemen de betrokken 
docenten/begeleiders contact op en 
volgt er een warme overdracht. 
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Thema 4 
Beschrijving nulsituatie 
conform KA 

Beschrijving ambitie 
voor 2019 conform 
KA 

Evaluatie 2019 conform GJD 
Verklaring 
afwijkingen 

    Extra begeleiding 
niveau 2 leerlingen; 
ambulante begeleiding, 
coaching – er zijn 
diverse varianten in de 
diverse clusters, 
waarbij de budgetten 
zijn ondergebracht in 
een zogenaamde 
‘zorgtakenbox’. 
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. 

De hoeveelheid ondersteuning voor 
niveau 2 is op dit moment kwantitatief 
op orde. Er is op dit moment geen 
overzicht van het totaal van alle 
activiteiten op het gebied van 
ondersteuning die binnen de 
verschillende clusters geboden wordt. 
Een evaluatie daarvoor wordt uitgezet. 
Gezien de stijgende VSV-cijfers voor 
niveau 2 is de huidige vorm van 
(ambulante) ondersteuning  niet in 
staat om dat positief om te buigen.  
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1.1  Energietransitie 

en 

techniekonderwijs

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

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 
betrokkenheid van 

het bedrijfsleven

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven zi jn kick – offs  met het sw bedrijf georganiseerd. Komende periode zullen 

deze terugkomen om zodoende de kennis  verder uit te bouwen.

Betrokkenheid is geregeld/geborgd via:

• Panelgesprekken met studenten

• Teamvergaderingen

• PIP‐overleggen

• Ontwikkelaarsoverleggen

Op alle echelons  is  er sprake van overleg. Hierbij is een vertegenwoordiging vanuit de praktijk 

aanwezig.

Met studenten en docenten worden periodiek evaluaties  uitgevoerd

Bij de periodieke evaluaties  met studenten en docenten sluiten meestal  ook prakti jkbegeleiders 

aan vanuit het werkveld

Voor docenten is een professionaliseringsprogramma ingeregeld. Regelmatig bijeenkomsten en 

overleg.

Studenten hebben regelmatig een driehoeksgesprek. Wekeli jks spreken zij de coach om de 

voortgang verder door te nemen.

• Er is  een netwerk van docenten, werkbegeleiders  bedrijven en jobcoaches, die mede door 

professionalisering en kennisuitwisseling, gekwalificeerd zijn om ingezet te worden bij de 

oplevering van het project op 31 december 2022.

Op management niveau vinden er elke 3 maanden regionale stuurgroepoverleggen plaats. Hier 

wordt op hoofdlijnen de voortgang van het project besproken. Terugkoppeling van deze 

gesprekken vindt plaats  door teamleider en projectleider richting onderwijsteam en directie.

Praktijkopleiders uit het bedrijfsleven zi jn mede verantwoordelijk voor het leer‐ en 

ontwikkelproces van studenten. Wekelijks bespreken prakti jkopleiders  en coaches van Scalda 

de voortgang van de studenten. In deze gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de 

voortgang van het project. 

De input uit deze gesprekken wordt met rest onderwijsteam gedeeld en daar worden 

verbeteracties in gang gezet.

De  ontwikkelingen worden met docenten besproken tijdens  innovatiebijeenkomsten, in 

teambijeenkomsten. Rondom een aantal  thema’s is  een projectteam met docenten opgezet. Via 

studentenpanels  en –evaluaties worden studenten betrokken bij de ontwikkelingen. Ook heeft 

een aantal  studenten deelgenomen aan de innovatiebijeenkomst voor docenten.

Bij de projecten zitten altijd vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aan tafel. Zij  adviseren, 

ontwikkelen mee (bv. keuzedeel  of nieuw onderwijsprogramma), verzorgen 

workshops/presentaties  voor docenten en laten docenten meelopen in het bedrijf. De 

betrokkenheid van het bedrijfsleven is  geborgd in de werkveldadviescommissie, de 

beroepenveldadviescommissies en via de cofinanciering in verschillende projecten (bv. wind 

op zee).

Aan het einde van elk schooljaar vindt er een algehele evaluatie bijeenkomst plaats  met 

docenten. Het practoraat en verbindingsofficier spelen hier een rol.

Elke zes weken vindt er overleg plaats  met alle vkr‐docenten. Elke drie weken vindt er overleg 

plaats  met de afdelingsdirecteuren van het vmbo en directeur mbo. Op basis  hiervan worden er 

nieuwe plannen geformuleerd met bijbehorende actiepunten. Onderwijs‐modules  worden 

bijgesteld. Elk jaar vindt er een gebruikersraad‐bijeenkomst plaats. Het bestuur van de 

stichting gaat in gesprek met alle gebruikers van het CTT. Op basis  hiervan worden er nieuwe 

afspraken gemaakt.Het switch‐gedrag van leerl ingen is in beeld gebracht. Het practoraat neemt 

diepte‐interviews af met leerlingen die een bijzondere route volgen. Leerl ingen worden 

uitgenodigd voor een panelgesprek.

Het bestuur van stichting CTT is  samengesteld en bedrijfsleven is hier vertegenwoordigd. 

Bedrijfsleven is  via diverse wegen betrokken; oa docentstages/gastlessen/stages voor 

leerlingen en via de sectortafel‐bijeenkomsten. Conatcten lopen via verbindingsofficier.

Alle collega’s die in praktijkroutes  werken zijn samengevoegd in Team praktijkroutes  DVG. 

Team werkt hard aan ontwikkeling concept en is  zeer betrokken. Bevestiging hiervoor gekregen 

in voorlopige terugkoppeling onderwijsinspectie. Kenmerk van prakti jkroutes is  de 

betrokkenheid van docenten bij het opleidingstraject van de studenten. Andersom levert dit ook 

betrokkenheid van studenten op richting het onderwijs  / docenten / coaches. Door individuele 

coaching en groepscoaching van studenten worden signalen snel  opgepikt en verbeteracties in 

t

Thema 1:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

doorlopende 

leerlijnen 

naar meer 

hybride 

onderwijs
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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 

dbetrokkenheid van 

het bedrijfsleven

3.3. Onderzoek betrokkenheid van 

studenten en 

docenten 

betrokkenheid van 

het bedrijfsleven

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven

Bedrijfsleven is  benaderd door de kwartiermaker onderzoek.

a) Betrokkenheid via LOB‐scan. Streven is  het hele team erbij te betrekken. De LOB‐scan kan 

inspiratie zi jn voor LOB‐teamsessies. Studenten zi jn hier niet bij betrokken.

b) Op aanvraag worden teams getraind. Mede door de inlogproblemen, gebeurt dit 

mondjesmaat. Student worden indirect betrokken en komen met de lob‐website in aanraking 

als  het team met de lob‐website besluit te werken.

c) 10 Studenten zijn onderdeel  van de pilots  bij  gebruik van de website bij intake hbo. 

d) Op verzoek van teams  worden voorlichtingen gegeven over o.a. de website. In sommige 

gevallen organiseren clusters  zelf professionaliseringsactiviteiten voor LOB.

Periodieke evaluaties  met studenten en docenten. Faciliteren van ontwijsontwikkeling van 

vakgroepen vanuit het project samenwerking in de groene delta

In oktober 2019 is  een werkconferentie georganiseerd samen met praktijkpartners. Vakgroepen 

hebben een l i jst opgesteld van preferente bedrijven, die zijn benaderd voor samenwerking. De 

kwartiermaker onderwijs  heeft het werkveld bevraagd op de ontwikkelingen van de groene 

sector en de wijze waarop Scalda Groen College adequaat hierop kan aansluiten.

Het team heeft input geleverd voor de gewenste aanpassingen aan het gebouw

Docenten uit de verschil lende vakgroepen benaderen dee preferente bedrijven

Bedrijfsleven is  actief benaderd om te participeren in een hybride leeromgeving

Docenten hebben een actieve rol  gehad bij het benaderen van onderzoekspartners  tijdens  de 

werkconferentie in oktober 2019.

Docenten zi jn op de hoogte gesteld van de rapportage van de kwartiermaker onderzoek tijdens  

teamoverleggen en studiedagen.

Op dit moment (2019) nog geen (directe) betrokkenheid van het bedrijfsleven (nodig).

Thema 2:  

Kansengelijk

heid: 

loopbaanorië

ntatie en ‐

begeleiding

Thema 3:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

samenwerki

ng in de 

Groene Delta
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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 

betrokkenheid van 

het bedrijfsleven

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
Thema 4:  

Jongeren in 

een 

kwetsbare 

positie: 

onderwijs op 

maat

Intensieve begeleiding van studenten . Meerdere coaches. Coaches  hebben wekelijks overleg. 

Niet alleen leerprestaties, maar sociaal  maatschappelijke problemen spelen in deze doelgroep 

een rol.
Intensieve begeleiding, coaching vindt plaats. Bij dit traject zijn alleen snuffelstages.

De betrokkenheid is geborgd in het coördinatieteam waar docenten en leidinggevende van de 

scholen elkaar ontmoeten en samenwerken aan het verder verbeteren van het traject. Dit team 

komt 3 keer per jaar samen. Verder kent elke VMBO school  een vast aanspreekpunt vanuit de 

Entreeopleiding zi jn er leidinggevenden vanuit iedere betrokken VMBO school  

t di d i d t P b
Er is buiten de BPV en de proeve van bekwaamheid geen bedrijfsleven betrokken bij het 

Prembo.

De betrokkenheid is geborgd in het coördinatieteam waar docenten en leidinggevende van de 

scholen elkaar ontmoeten en samenwerken aan het verder verbeteren van het traject. Dit team 

komt 3 keer per jaar samen. Binnen de stuurgroep van de Zeeuwse Stichting Maatwerk staat de 

samenwerking regelmatig op de agenda. 

Er is buiten de BPV en de proeve van bekwaamheid geen bedrijfsleven betrokken.

Betrokkenheid student, IB‐er en docent

De student, die wil  switchen naar een nieuwe opleiding, wordt daarbij begeleid door Intern 

Begeleider of docent THOP‐klas. In de ontvangende opleiding regelt de Intern Begeleider, die 

daarvoor aangesteld is, dat de student in een passend traject binnen de opleiding geplaatst 

wordt. De betrokken docent draagt zorg voor een goede instroom in de nieuwe opleiding. 

Borging van de betrokkenheid

De betrokkenheid van de student is  vanzelfsprekend. De ontvangende opleiding is betrokken, 

omdat de student daar ingeschreven is. Op dit moment, binnen het project IPV switch, l igt de 

verantwoordelijkheid bij de Intern Begeleider, betrokken bij  het project om de instroom in de 

nieuwe opleiding te volgen. Het belang van de student; de inschrijving in de nieuwe opleiding 

en de betrokkenheid van de IB‐er dragen bij  aan de borging van een goede overstap naar een 

nieuwe opleiding. 

N.v.t.

Studenten zi jn nog niet betrokken. Docenten zijn betrokken geweest bij de strategiedag, maar 

vooral  in de pilot bij  Techniek. Daar hebben zij  een belangrijke rol, met name door de docenten 

van niveau 2 die nu lesgeven aan de Entree‐studenten.

Die zi jn in deze fase nog niet betrokken geweest.
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Professionalisering 

 
  

 
Beschrijving ambitie voor 2019 

conform KA
Evaluatie 2019 conform GJD

1.1  Energietransitie en 

techniekonderwijs

Professionalisering (van docenten) en 

doorontwikkeling hiervan gericht op nieuwe 

technieken en nieuwe rol  techniekmedewerkers in 

bedrijfsleven. Doorgaande leerli jn met vmbo en hbo 

ontwerpen.

Borging professionalisering van docenten

Professionalisering (van docenten) en 

doorontwikkeling hiervan gericht op nieuwe 

technieken en nieuwe rol  techniekmedewerkers in 

bedrijfsleven. Doorgaande leerli jn met vmbo en hbo 

ontwerpen.

Borging professionalisering van docenten

Er l igt een professionaliseringsplan voor het gehele cluster (op 

cluster, team en individueel  niveau) dat jaarl ijks  wordt bijgesteld. Dit 

plan bevat zowel  pedagogische/didactische professionalisering als  

vakinhoudeli jk. 

1.2  Hybridisering: CTT  Professionalisering volgens  uitgewerkt plan, met o.a. 

samenwerken, feedback geven, kwaliteitsgericht 

werken in de praktische leeromgeving CTT

Een eerste aanzet tot analyse professionaliseringsbehoefte binnen 

vmbo is  gezet.

Het is  mogelijk gemaakt dat vmbo‐collega's  aansluiten bij  de 

innovatie‐ en veldwerkdagen in het MBO. Gesprekkencyclus met VKR‐

docenten is  met vmbo‐instell ingen afgestemd door het inplannen van 

evaluatiegesprekken. Eerste verkenningen zijn gestart tav 

professionalisering ism bedrijfsleven. Docentenstage zijn uitgevoerd. 

Doordat de gesprekkencyclus  binnen de verschil lende scholen nog 

niet op elkaar zijn afgestemd kan de professionaliseringsbehoefte die 

hier onderdeel  vanuit maakt nog niet verder onderzocht worden.

Vkrdocenten vanuit het vmbo werken slechts  parttime binnen het CTT 

onder leiding van een vkrteamleider. Professionaliseringsbehoefte uit 

het bedrijfsleven moet nog verder onderzocht worden en worden 

afgestemd met Biobase

1.3  Hybridisering: 

Praktijkroute DVG

Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders  

gericht op begeleiden in een hybride leeromgeving

Ja

1.4  Hybridisering: 

Praktijkroute Entree

Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders  

gericht op begeleiden in een hybride leeromgeving

N.v.t.

1.5 Hybridisering: 

Praktijkroutes  Zorg en 

Welzijn

Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders  

gericht op begeleiden in een hybride leeromgeving 

Professionalisering loopt via scholing Coridor. Het betreft een 

scholing voor docenten en medewerkers vanuit de 

praktijkinstell ingen.

1.6 Hybride 

leeromgevingen Sport

Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders  

gericht op begeleiden in een hybride leeromgeving

 In de projecten rondom hybridisering is  dit een structurele activiteit. 

Bij  alle hybride leeromgevingen gerealiseerd

Thema 2:  

Kansengelijkhe

id: 

loopbaanoriën

tatie en ‐

begeleiding

2.1 LOB Professionalisering gericht op LOB 

(loopbaancompetenties, gebruik LOB‐website), voor 

alle mentoren/coaches

Er zijn voorlichtingen geweest over gebruik van LOB‐Website. Binnen 

clusters  is  er scholing geweest op LOB. Op Scalda niveau is  er geen 

brede scholing ingezet op LOB, omdat men eerst de resultaten van de 

LOB‐scan wilde afwachten.

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.

 Scholingstrajecten beperkt ingezet, meer ingezet op het aantrekken 

van ontbrekende expertise

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

 

4.2 Pre Mbo Professionalisering met name gericht op gedrag van 

leerlingen

Er zijn geen gerichte activiteiten georganiseerd rond de 

professionalisering van onderwijsgevenden VMBO – MBO gericht op 

het gedrag van leerlingen. Wel  bestaat er een coördinatieteam 

Prembo waar er een uitwisseling is, volgens  een vaste ritmiek, van 

ervaringen.  

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.

Daarnaast trainingen voor docenten om 

weerbaarheid van leerl ingen te vergroten 

Er zijn geen trainingen georganiseerd rondom het vergroten van de 

weerbaarheid

4.4 Maatoplossing 

switchers

N.v.t. N.v.t.

4.5 Begeleiding 

overgangsfase

N.v.t. N.v.t.

Thema 1:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

doorlopende 

leerlijnen naar 

meer hybride 

onderwijs

Thema 3:  De 

arbeidsmarkt 

van morgen: 

samenwerking 

in de Groene 

Delta

Thema 4:  

Jongeren in 

een kwetsbare 

positie: 

onderwijs op 

maat
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Verantwoording op hoofdlijnen van inzet van middelen 

Thema 1: De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs 

 
Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen 2019 

Ambitie 1:  2019 €   €   

Arbeidsmarkt van 
morgen 

4.300.000  Professionalisering 300.000 Opgenomen in centaal opleidingsbudget 

    Extra inzet fte's tbv hybridisering 1.500.000 Opgenomen in Plan van Inzet 

    Frictiekosten: personeel 200.000 Opgenomen in Plan van Inzet 

    Frictiekosten: leegstand 130.000 Opgenomen in Huisvestingsbudget 

    Aanpassingen STAD / IV 100.000
Infrastructuur en applicaties leren op 
afstand 

Hybridisering   
Energietransitie en  
techniekonderwijs 

140.000 Opgenomen in MIT begroting 

    Wind op Zee 349.000 Projectfinanciering 

    Hybridisering: CTT / Technum 170.000
Tekort vergoeding studenten 2019. 
relatiebeheer bedrijfsleven, afstemming vo. 

    Hybridisering: praktijkroute DVG 600.000 Opgenomen in begroting DVG 

    
Hybridisering: Praktijkroute 
Entree 

                 
-  

Project participatielab 

    
Hybridisering: Praktijkroutes  
Zorg en Welzijn 

200.000 Project ZPO - project hybridisering welzijn 

    Hybride leeromgevingen Sport 300.000
Opgenomen in budget CIOS  
(R'daal, niveau 2 - Brouwersdam) 

    Communicatie 150.000
Uitbreiding formatie Marketing en  
Communicatie 

    Onvoorzien 200.000 Diverse onkosten 

Totaal begroot 4.300.000 Subtotaal Ambitie 1 4.339.000   

          

 

Thema 2: Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en – begeleiding 

 
Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen 2019 

Ambitie 2:  2019 €   € 

Kansengelijkheid door 100.000  In 2019 is geïnvesteerd in de LOB-website vo-mbo, uitbreiding hiervan naar 100.000

LOB   mbo-hbo en een beleidsmedewerker is aangetrokken specifiek voor dit thema.   

    Er is specifiek gewerkt aan het ICT-intrastructuur (o.a. intergrip).   

        

Totaal begroot 100.000 Subtotaal Ambitie 2 100.000

        

 
  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

Stichting Scalda, Terneuzen 143

Thema 3: De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta 

Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen 2019 

Ambitie 3:  2019 €   €   

Samenwerking in de  300.000  Professionalisering 50.000 Opgenomen in centaal opleidingsbudget 

Groene Delta   Onderwijs 200.000 Opgenomen in begroting Groen 

    Hybridisering     

    Onderzoek     

    Onvoorzien 50.000 ontwikkeling concept Groen College 

          

Totaal begroot 300.000 Subtotaal Ambitie 3 300.000   

          

 

Thema 4: Jongeren in een kwetsbare positie: Onderwijs op Maat 

Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen 2019 

Ambitie 4:  2019 €   €   

Jongeren in een 
kwetsbare 

2.100.000  Professionalisering 200.000 Opgenomen in opleidingsbudget 

positie   coachklas anderstaligen     

Onderwijs op Maat   Pre mbo 10.500
Opgenomen in VSV budget en verdeeld 
naar clusters 

    Afstemming vso/pro 14.000
Opgenomen in VSV budget en verdeeld 
naar clusters 

    Maatoplossing switchers 330.000
Opgenomen in VSV budget en verdeeld 
naar clusters 

    Begeleiding overgangsfase 500.000
Opgenomen in VSV budget en verdeeld 
naar clusters 

    Niveau 1 naar niveau 2 26.000 Opgenomen in begroting Educatie 

    
Niveau 1 studenten extra 
begeleiding 

150.000
Opgenomen in VSV budget en verdeeld 
naar clusters 

    
Niveau 2 studenten extra 
begeleiding 

340.015
Opgenomen in VSV budget en verdeeld 
naar clusters 

    Communicatie 
        
50.000  

Opgenomen in begroting Marketing en 
Communicatie 

    Onvoorzien 500.000 Projectgeld, onkosten en VSV 

          

Totaal begroot 2.100.000 Subtotaal Ambitie 4 2.120.515   
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