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Voorwoord 
 

Het toezichtkader van de Raad van Toezicht van Scalda sluit aan bij de waarden en de onderwijsvisie van 
Scalda, zoals die vertaald worden in de strategie. Het toezichtkader sluit eveneens aan bij de ‘Code Goed 
bestuur in het mbo’1. Deze code is net als de strategie en het beleid van Scalda waardengedreven. 

 
Het bestuur en de Raad van Toezicht van Scalda gaan uit van de vier Scalda-waarden. Deze waarden passen 
uitstekend bij de waarden die in het mbo in de Code Goed Bestuur centraal worden gesteld: 
verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. Scalda handelt vanuit haar unieke 
verantwoordelijkheid voor de regio, voortkomend vanuit betrokkenheid. Scalda is gericht op 
samenwerking binnen en buiten Zeeland, met partners uit onderwijs, ondernemingen/instellingen, 
overheden en overige maatschappelijke organisaties. Scalda wil op alle niveaus integer handelen en heeft 
dat in een integriteitscode vastgelegd, wil vanuit haar waarde ‘duidelijkheid’ open en transparant zijn. 
Scalda toont in haar strategie en beleid lef in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe onderwijs- en 
organisatievormen in Zeeland en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan de hybride onderwijslocaties en het 
samenwerkingscollege. 

 
In dit toezichtkader is zowel aandacht voor ‘harde’ als meer ‘softere’ parameters, voor zowel het ‘weten’ 
als het ‘meten’, die als het goed is uiteraard in elkaars verlengde liggen. 

 
Elementen uit de ‘Code Goed bestuur in het mbo’ zijn in dit toezichtkader geïntegreerd en cursief gedrukt. 
Ze zijn ‘vertaald’ naar de context van Scalda en haar waarden en strategie, als zodanig bewerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Code goed bestuur in het mbo 2020 
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1. Toezicht vanuit waarden: een dynamisch proces 
 

1.1 Waardengericht 
 

Het toezicht ziet toe op de realisatie van de strategie. De strategie van Scalda gaat uit van onderwijs dat 
gericht is op het toevoegen van waarde. De strategie gaat uit van de vier kernwaarden betrokkenheid, 
duidelijkheid, veelzijdigheid en toegankelijkheid, met als doel dat studenten zich geborgen voelen. De 
student en zijn ‘studentenreis’ (student journey) staan daarin centraal. De strategie komt tot stand in een 
proces waarin zowel interne als externe stakeholders betrokken zijn en is goedgekeurd door de raad van 
toezicht. Het toezicht van Scalda is waardengericht. Leden van de Raad van Toezicht nemen zelf ook de 
kernwaarden van Scalda: betrokkenheid, duidelijkheid, veelzijdigheid en toegankelijkheid als 
uitgangspunt en vullen vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden in. 

 
Het college van bestuur is op basis van de waarden ook aanspreekbaar voor belanghebbenden. De 
waarden moeten in onderlinge samenhang worden toegepast en zijn geen doel op zich. Het zich 
gedragen naar een bepaalde waarde betekent niet dat mag worden ingeboet op een andere waarde. 
Het college van bestuur vult de waarden in de eigen context in en zoekt daarvoor de afstemming met 
de belanghebbenden. De waarden geven richting en houvast aan de belangenafwegingen die het 
college van bestuur maakt om positie te bepalen en keuzes te maken, mede gericht op het realiseren 
van de publieke taak. De raad van toezicht controleert binnen zijn bevoegdheden de belangen- 
afwegingen en laat zich daarbij leiden door dezelfde waarden die het college van bestuur  toepast. 

 
Het college van bestuur maakt ten minste in het jaarverslag zichtbaar hoe het de waarden in de code 
toepast in zijn handelen. Voor de zichtbaarheid van de waarden en omdat toepassing daarvan 
contextafhankelijk is, is het van belang dat het college van bestuur hier het gesprek over voert met de 
belanghebbenden. Wordt er afgeweken van de Code Goed Bestuur in het mbo, dan verplicht de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs dat hierover ook  verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag. 

 

1.2 Context 
 

De context waarin de strategie zal worden gerealiseerd is complex en dynamisch. Ze ontwikkelt zich 
doorlopend, aan de hand van maatschappelijke, demografische, economische en technologische 
ontwikkelingen. De Zeeuwse context is daarbij voor Scalda als enig algemeen toegankelijk ROC in de 
provincie van invloed. Het onderwijs heeft daarbij in het algemeen ethische, politieke en democratische 
dimensies die alleen maar belangrijker lijken te worden. Bij het recht doen aan die dimensies volgt Scalda 
vanuit haar eigen vier kernwaarden als gezegd de onderscheiden gemeenschappelijke waarden van het 
mbo. 

 

1.3 Verantwoordelijkheid 
 

Een belangrijke taak van het college van bestuur is dat het verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit 
en de randvoorwaarden die een goede kwaliteit mogelijk maken. Oftewel, het bestuur is verantwoordelijk 
voor het organiseren van het proces waarmee en de kaders waarbinnen kwalitatief goed, persoonlijk en 
veilig onderwijs tot stand komt, waaronder een goede medezeggenschap. De raad van toezicht houdt 
toezicht op de aanwezigheid van heldere normen die als basis dienen voor dat proces. Daarmee wordt 
invulling gegeven aan de publieke taak vanuit de vier kernwaarden en de onderwijsvisie van Scalda. Dit 
wordt zichtbaar in de wijze waarop de governance van de school is ingericht, met effectieve, efficiënte 
en gedragen besluitvorming. 

 

Scalda streeft naar een integrale beleidscyclus. Daarbij wordt de strategie jaarlijks uitgewerkt in 
jaarplannen per onderwijscluster en per dienst. Deze jaarplannen worden weer uitgewerkt per 
onderwijsteam en  per  afdeling  van  de  diensten.  Bestuur en  management  zien  erop  toe  dat  deze 
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uitwerking zo concreet mogelijk gebeurt, waar concrete en zo mogelijk meetbare resultaten worden 
geformuleerd. Uiteraard is ook hier de context van zeer grote invloed, al is dat dan niet over vier jaar 
maar per half jaar (tussenrapportage) en per jaar. Het is dan weer ‘pas toe of leg uit’. In heel het 
kwaliteitszorgsysteem dat hier omheen zit, met de diverse audits, de monitor op de opvolging daarvan, de 
gesprekken in het BMT daarover en de managementgesprekken als belangrijke elementen, gaat het dan 
wederom over het ‘verhaal achter de cijfers’. 

 

1.4 Samenwerking 
 

De maatschappelijke context verandert snel en is van grote invloed op de publieke taak van het mbo. Dit 
vraagt om een proces van intensieve samenwerking en afstemming onderling en met externe 
belanghebbenden. Waar binnen het stelsel door de overheid eerst concurrentie werd gestimuleerd, is 
samenwerking bij het aanbod van opleidingen in toenemende mate van essentieel belang. Dit vraagt om 
een andere manier van denken en andere belangenafwegingen. Het college van bestuur bevordert het 
goede gesprek vanuit de waarde samenwerking door de samenwerking op een hoger niveau te brengen. 
Dit betekent dat de scholen zichzelf verplichten om bij meningsverschillen eerst met elkaar en met 
relevante belanghebbenden op een constructieve en oplossingsgerichte wijze in gesprek gaan. 

 

1.5 Integriteit 
 

Om het vertrouwen van de samenleving verder te versterken, is integer handelen onmisbaar. Integer 
handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen en het niet-juiste laten’ en ‘naar eer en geweten en naar beste 
kunnen en vermogen handelen’. Integer handelen krijgt pas vorm in een specifieke context en wordt voor 
een groot deel bepaald door de drijfveren en intenties van de betrokkenen. Vanuit de waarden van Scalda 
is de integriteitscode een belangrijk kader voor het integer handelen. De klokkenluidersregeling voorziet 
daarbij in een zorgvuldige procedure voor het melden van (een vermoeden van) een ernstige misstand. 

 

1.6 Openheid 
 

Scholen hebben een publieke taak en voeren die uit met publieke middelen. Om die reden streeft Scalda 
vanuit haar waarde ‘duidelijkheid’ actief naar ‘openheid’. Een open houding van het college van bestuur 
stimuleert het gesprek met belanghebbenden. Daarnaast wordt door actieve informatieverstrekking 
zichtbaar waar de school voor staat en wat zij bereikt. Actieve informatieverstrekking faciliteert 
belanghebbenden om mee te denken over de koers van de school. Scalda streeft vanuit het 
‘ondersteuningsdenken’ naar integratief en steeds meer inclusief onderwijs en bevordert diversiteit. 

 

1.7 Lef 
 

Goed bestuur vraagt lef. De samenleving en wetgeving worden steeds complexer en daarin zit het risico 
dat scholen te gesloten en te voorzichtig worden en daardoor minder initiatief durven nemen. Het kan 
daarnaast ook leiden tot het invoeren van onnodige (interne) procedures en bureaucratie. Om te kunnen 
blijven voldoen aan de steeds sneller veranderende vragen die de samenleving en de arbeidsmarkt aan de 
school stellen, is behoefte aan een college van bestuur met visie en lef, zowel om de onderwijskwaliteit te 
stimuleren en te borgen als tegelijk in te kunnen spelen op de vragen van de omgeving. Het bestuur en de 
Raad van Toezicht dienen hierin samen op te trekken. Onderdeel van lef is het organiseren van de eigen 
tegenspraak. 
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1.8 Toezicht vanuit waarden 
 

De strategie vergt voordat het College van Bestuur die kan vaststellen goedkeuring door de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie van de strategie door het College van Bestuur. De 
Raad van Toezicht hanteert daarbij ‘zachte en harde indicatoren’ in balans. ‘Weten en meten’ zijn 
belangrijk, op zo een manier dat zij recht doen aan doelstellingen, de aard en de complexiteit van de 
onderwijsorganisatie van Scalda. De indicatoren uit de strategie (met het Inspectiekader als kern) vormen 
de getalsmatige indicatoren voor zowel het toezicht. Er is sprake van een integraal geheel van beleid. 

 

In de realisatie van de strategie zullen de kernwaarden van Scalda naar voren moeten komen. Het gaat 
dan enerzijds om de opbrengsten van het beleid. Betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus, 
duidelijkheid van alle aspecten van dat beleid en van de communicatie die daaruit voortvloeit, 
toegankelijkheid van opleidingen en van medewerkers voor interne en externe stakeholders en binnen 
de reële mogelijkheden behoud en waar mogelijk toename van de veelzijdigheid van de organisatie, haar 
onderwijsvormen en –portfolio zijn enkele belangrijke elementen van de opbrengsten waar het dan om 
gaat. Anderzijds gaat het er ook om dat medewerkers van Scalda steeds meer bewust vanuit deze 
waarden samen aan die realisatie werken. 

 
De context verandert doorlopend. De strategie, dan wel de realisatie daarvan, wordt indien nodig 
voorzien van een update. Evenzo is het van belang dat de Raad van Toezicht periodiek, tenminste jaarlijks 
bij haar evaluatie, de inhoud en het functioneren van dit toezichtkader bespreekt, zowel onderling als 
met het College van Bestuur. 
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2. Uitgangspunten van het toezicht 
 

2.1 Algemeen 
 

De statuten van Scalda voorzien in de toezichtstructuur. Binnen Scalda is toezicht strikt gescheiden van 
bestuur. Er is gekozen voor een organieke scheiding met een Raad van Toezicht en een College van 
Bestuur. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en vormt het bevoegd gezag conform artikel 9.1.4. 
van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het interne toezicht berust bij de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het College 
van Bestuur. Een en ander is verder uitgewerkt in het Bestuursreglement. 

 

In het algemeen toetst de Raad van Toezicht of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de 
uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie 
tot de maatschappelijke functie van de stichting en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang en 
het publieke belang. Het belangrijkste kader, naast de wettelijke kaders en het toezichtkader van de 
Inspectie, wordt daarbij als gezegd gevormd door de strategie. De toezichthoudende taak richt zich met 
name op (de uitvoering van) die strategie, de bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, de 
kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. Meer in het bijzonder ziet de Raad van 
Toezicht erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde 
strategie en andere beleidsplannen. 

 

De Raad van Toezicht is daarnaast werkgever van de leden van het College van Bestuur en staat het 
College van Bestuur met raad en daad terzijde. Richtinggevend voor het besturen van de stichting, het 
intern toezicht daarop en het verantwoording afleggen daarover is het bepaalde daaromtrent in de Wet 
Educatie Beroepsonderwijs en de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. 

 

2.2 Rollen 
 

2.2.1 Inleiding 
 

De Raad van Toezicht heeft drie rollen ten opzichte van het College van Bestuur: 
1. Toezichthouder. 
2. Adviseur en klankbord. 
3. Werkgever. 

 
Vanuit deze rollen houdt de Raad van Toezicht bestuur en toezicht in balans. De Raad van Toezicht is 
daarbij niet alleen volgend, maar handelt proactief, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid van het College van Bestuur. Concreet betekent dit: niet alleen achteraf controleren/goedkeuren 
maar ook vooraf sparren met en adviseren aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht handelt 
vanuit een onafhankelijke positie en een eigen verantwoordelijkheid. Er mag geen sprake zijn van 
belangenverstrengeling. 

 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en legt actief 
verantwoording af over zijn werkwijze en functioneren aan relevante interne en externe stakeholders. 
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2.2.2 Toezichthoudende rol 
 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de 
stichting en met de stichting verbonden activiteiten. De raad richt zich daarbij naar de maatschappelijke 
doelstellingen van de stichting en behartigt op deze wijze het belang van de stichting en de relevante 
belanghebbenden zoals studenten, ouders en bedrijven en instellingen. De raad ziet erop toe dat de 
activiteiten die in de stichting worden ontplooid voldoen aan wet- en regelgeving, dan wel de statuten van 
de stichting en overige interne reglementen. De raad ziet eveneens toe op een goede toepassing en 
uitvoering van de brancheafspraken met betrekking tot governance. 

 
Een aantal besluiten van het College van Bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht toetst deze besluiten vanuit zijn toezichthoudende taak. De CvB-besluiten 
die aan goedkeuring onderhevig zijn, staan vermeld in de statuten en het bestuursreglement van Scalda. 
Het College  van  Bestuur  draagt  zorg  voor  een  goede  voorbereiding  van  de  besluitvorming  over 
bovenstaande onderwerpen. De Raad van Toezicht neemt de uiteindelijke goedkeuringsbesluiten. 

 
De raad heeft ter ondersteuning van de toezichthoudende taak, naast de direct uit de werkgeversrol 
voortvloeiende remuneratiecommissie, nog twee commissies ingesteld: een onderwijscommissie en een 
auditcommissie. Beide commissies bereiden, binnen het taakgebied, de besluitvorming van de RvT voor, 
met dien verstande dat de voltallige RvT collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. 

 

De Onderwijscommissie richt zich in het toezicht op: 
- De wijze waarop het CvB in zijn onderwijsvisie de borging en optimalisering van onderwijs- en 

examenkwaliteit realiseert, risico’s op het gebied van onderwijs- en examenkwaliteit beheerst en de 
toegankelijkheid voor in het bijzonder kansarme groepen bevordert. 

- De realisatie van de geplande prestaties op het gebied van onderwijs- en examenkwaliteit. 
- Het resultaat van het toezicht door de Onderwijsinspectie, ‘de staat van de instelling’ en de eventueel 

hieruit voortvloeiende resultaten van het toezicht dat daar eventueel op volgt. 
 

De Auditcommissie richt zich in het toezicht op: 
- De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 

naleving van de relevante wet- en regelgeving. 
- De financiële informatieverschaffing door de Stichting (keuze van accounting policies, toepassing en 

beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de 
jaarrekening, prognoses, werk van interne en externe accountants ter zake, etc.). 

- De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant. 
- De relatie met de externe accountant, waaronder  in  het  bijzonder  zijn  onafhankelijkheid,  de 

bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting. 
- De doelmatige besteding van de middelen van de Stichting. 
- De financiering en investering van de Stichting. 
- De toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). 

 

2.2.3 Adviserende en klankbordrol 
 

De Raad van Toezicht fungeert gevraagd en ongevraagd als adviseur en klankbord van het College van 
Bestuur. Vanuit zijn visie op toezicht stelt de Raad van Toezicht zijn ervaring, kennis en kunde ter 
beschikking. Advies aan het College van Bestuur kan de Raad van Toezicht als collectief orgaan 
uitbrengen, maar kan ook door de afzonderlijke commissies van de Raad van Toezicht en individuele 
leden worden gegeven. Een advies is open van karakter. Het staat het College van Bestuur vrij hier een 
eigen afweging in te maken. Het College van Bestuur informeert (het lid of de commissie van) de Raad 
van Toezicht of en hoe het advies wordt opgevolgd en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. 
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2.2.4 Werkgeversrol 
 

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en 
ontslag van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van 
het College van Bestuur inclusief de honorering vast. De raad richt zich daarbij naar de zwaarte van de 
functie, de relevante wetgeving en de maatschappelijke waarden en normen. 

 
De Raad van Toezicht spreekt met het College van Bestuur een gesprekkencyclus af, gericht op evaluatie 
en verbeteren van het functioneren en gericht op periodieke beoordeling. Die beoordeling vindt plaats aan 
de hand van criteria die tussen CvB en de RvT worden afgesproken. Het evaluatiegesprek wordt 
gevoerd conform het reglement van de Remuneratiecommissie. Daarnaast kan de Raad van Toezicht 
een lid of de leden van het College van Bestuur bespreken in een vergadering buiten de 
aanwezigheid van het college. 

 
De Remuneratiecommissie heeft op het gebied van de beloning de volgende taken: 
- Het met in achtneming van de vigerende wettelijke bepalingen en branchecode doen van een 

voorstel aan de Raad van Toezicht over de honorering van de Raad van Toezicht. 
- Het met in achtneming van de vigerende wettelijke bepalingen en branchecode doen van een 

voorstel aan de Raad van Toezicht over de beloning van (de individuele leden van) het College 
van Bestuur. In dit voorstel komen in ieder geval aan de orde: 
* De beloningsstructuur. 
* De hoogte van de vaste beloning, eventuele andere variabele belonings-componenten en overige 
vergoedingen en rechten al dan niet in natura. 
* Pensioenrechten. 
* Afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd. 

 
De Remuneratiecommissie is belast met het vaststellen en realiseren van een gesprekkencyclus van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken van het College van Bestuur, inclusief de inzet van 
feedbackinstrumenten. 
De Commissie ziet erop toe dat de belangrijkste elementen uit het contract van een lid van het College 
van Bestuur op de geëigende wijze openbaar worden gemaakt. 
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3. Gedragsindicatoren vanuit de waarden van Scalda 
 

De Raad van Toezicht gaat bij haar toezicht door haar eigen waarneming en die van interne en externe 
stakeholders uit van een aantal ‘gedragsindicatoren’. Het gaat hier om een ‘vertaling’ van de voorbeelden 
uit de Code Goed Bestuur MBO naar Scalda. Vanuit de vier kernwaarden van Scalda wordt hier wederom 
gekeken naar de vijf aspecten van goed bestuur die deze code kent. 

 

3.1 Verantwoordelijkheid 

 
In de praktijk blijkt het handelen van het bestuur in lijn met deze waarde onder andere hieruit: 

 
1. Het college van bestuur heeft een visie op en een beleid ten aanzien van het betrekken van interne en 

externe belanghebbenden en geeft hier invulling aan. De strategie en andere richtinggevende zaken 
zijn onderdeel van de hieruit voortvloeiende dialoog. Ook het jaarverslag wordt gebruikt om 
belanghebbenden te betrekken bij de verdere verbetering van het onderwijs en van de organisatie. 

2. Het college van bestuur spant zich in voor een goede relatie met belanghebbenden en stimuleert 
iedereen in de organisatie daaraan bij te dragen. 

3. Het college van bestuur pakt vraagstukken waar dat de strategie van Scalda dient gezamenlijk op met 
andere onderwijsinstellingen voor mbo of anderszins; afhankelijk van het vraagstuk in de regio, in de 
mbo-sector of landelijk in verenigingsverband. 

4. Het college van bestuur spreekt periodiek met belanghebbenden over de toepassing van de waarden 
van Scalda in relatie tot haar publieke taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

5. Het college van bestuur waarborgt de aanwezigheid van voldoende expertise, ervaring en diversiteit 
in de organisatie, afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van de school. 

6. Het college van bestuur zet zich in voor het goed functioneren van het overleg met medezeggenschap 
en de professionele zeggenschap. 

 
3.2 Samenwerking 

 
In de praktijk blijkt het handelen van het bestuur in lijn met deze waarde onder andere hieruit: 

 

1. Het college van bestuur voelt zich medeverantwoordelijk voor het imago van het gehele mbo. Bij 
landelijke of regionale vraagstukken handelt het college van bestuur vanuit de intentie om er samen met 
andere betrokkenen, de branche en/of bedrijfsleven uit te komen. 

2. Het college van bestuur stimuleert netwerken waarbinnen de school en de externe belanghebbenden 
spreken over de diverse belangen en de principes uit de strategie van Scalda en de Code Goed Bestuur 
MBO. Het college van bestuur is actief in regionale, landelijke en/of sectorale netwerken, op zo’n wijze 
dat de realisatie van de waarden en strategie van Scalda daarmee gediend is. 

3. Het college van bestuur zorgt er bij zijn besluitvorming voor dat er in relatie tot de realisatie van de 
waarden en de strategie van Scalda geen onevenredige nadelige gevolgen optreden voor andere leden 
van de vereniging. Het college van bestuur vergewist zich waar mogelijk vooraf over deze mogelijke 
nadelige gevolgen en pleegt hierover indien nodig met andere leden van de mbo-raad of in 
verenigingsverband overleg. 

 
3.3 Integriteit 

 
In de praktijk blijkt het handelen van het bestuur in lijn met deze waarde onder andere hieruit: 

 

1. Het college van bestuur organiseert periodiek het gesprek in de school over integer, professioneel en 
ethisch verantwoord handelen en heeft hier zelf een actieve rol in. Het betrekt de raad van toezicht 
hierbij. De uitkomsten van dit gesprek zijn input voor (en kunnen aanleiding geven tot herziening van) 
de eigen integriteitscode van Scalda. Het college van bestuur is hierop aanspreekbaar. 
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2. Het college van bestuur vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor 
zijn leden een meldingsplicht aan (en bewaking door) de voorzitters van het college van bestuur en de 
raad van toezicht. Voor het hele bestuur geldt de verplichting om niet deel te nemen aan discussie en 
besluitvorming bij tegenstrijdige belangen. Leden van het college van bestuur kunnen niet tegelijkertijd 
de functie van lid van de raad van toezicht vervullen bij een ander mbo-bestuur of een andere instelling 
voor voortgezet, voortgezet speciaal of hoger beroepsonderwijs in dezelfde regio. Leden van het 
college van bestuur kunnen niet tegelijkertijd de functie van lid of voorzitter bekleden van een 
onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks 
een uitspraak doet of kan doen, dan wel een (bindend) advies uitbrengt of uit kan brengen over 
individuele scholen of bepaalde groepen van individuele scholen. 

3. Het college van bestuur hanteert waarden en normen die passen bij de publieke taak van een 
school. Het college van bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat de organisatie 
daarmee doet. 

4. Het college van bestuur bevordert een open (aanspreek)cultuur waarin studenten en medewerkers 
elkaar kennen en elkaar kunnen en durven aanspreken. Hierbij horen uitgangspunten ten aanzien van 
de professionaliteit en professionele ruimte van allen die in de organisatie werken en de menselijke 
verhoudingen binnen de organisatie. 

 
3.4 Openheid 

 
In de praktijk blijkt het handelen van het bestuur in lijn met deze waarde onder andere hieruit: 

 

1. Het college van bestuur laat zien hoe de bestuurlijke inrichting van de school is vormgegeven en 
specifiek de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur, raad van toezicht en de 
medezeggenschap. 

2. Het college van bestuur maakt zichtbaar: 
- welke ambities en doelen zijn geformuleerd, bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan, en 

welke leer- en organisatieopbrengsten zijn behaald; 
- op welke wijze de betrokkenheid van belanghebbenden hierbij is vormgegeven en hoe hun 

inbreng  in de beleidscyclus heeft plaatsgevonden; 
- op welke wijze de samenwerking met andere scholen en het vo, vso en hbo is vormgegeven. 

3. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht actief en periodiek over de ontwikkelingen in 
de school op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting en biedt de raad van 
toezicht de ruimte om indien gewenst zelf onderzoek te doen of informatie in te winnen. 

4. Het college van bestuur betrekt de medezeggenschap op tijd bij besluitvorming waarop inspraak of 
advies mogelijk is. 

 
3.5 Lef 

 

In de praktijk blijkt het handelen van het bestuur in lijn met deze waarde onder andere hieruit: 
 

1. Het college van bestuur is ambitieus ten aanzien van de publieke taak van het mbo. Het college van 
bestuur helpt om het onderwijs naar een hoger niveau te brengen en zorgt ervoor dat de school 
haar rol pakt in de verbetering van onze samenleving. Het college van bestuur neemt de 
verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en de randvoorwaarden die dat mogelijk maken 
en organiseert voldoende tegenspraak. 

2. Het college van bestuur motiveert en stimuleert de studenten en medewerkers om passend 
bij hun rol en verantwoordelijkheid ook lef te tonen. 
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4. Meten 
 

4.1 Inleiding 
 

Scalda heeft in haar strategie over ‘Meten en weten in onze kwaliteitscyclus’ onder meer het volgende 
vastgesteld2: “Voor Scalda is het hele proces van ons onderwijs belangrijk. Voor ons is een cyclus van 
‘PDCA’ (plan – do – check – act) waar in het ‘weten en meten’ een belangrijke plek hebben, niet alleen 
maar een proces dat we  jaarlijks of  meerjaarlijks doorlopen (bv. strategie – 4 jaar (…) ) maar ook  een proces 
van continue leren en verbeteren, zowel van individuen als van teams, clusters/diensten of de organisatie 
als geheel. We streven naar excellente resultaten door te sturen op een proces van doorlopend leren. 
‘Cijfers’ zijn van waarde wanneer ze tegelijk met ‘het verhaal achter de cijfers’ gecommuniceerd en in 
ons kwaliteitszorgsysteem gebruikt worden. De metingen die we in het kader van de kwaliteit van 
onderwijs uitvoeren, zien wij als de uitkomsten van onze bijdragen en niet als communiceerbare 
doelstellingen op zichzelf. (…) Uitkomsten in cijfers naar aanleiding van metingen  en vanuit onze 
brondata zijn bedoeld om ons verhaal over onze bijdragen te onderbouwen en onszelf steeds verder te 
verbeteren.” 

 
De Raad van Toezicht hanteert ‘zachte en harde indicatoren’ in balans. ‘Weten en meten’ zijn belangrijk, 
op zo een manier dat zij recht doen aan doelstellingen, de aard en de complexiteit van de 
onderwijsorganisatie van Scalda. Alle in de strategie aangegeven prestatie-indicatoren, ‘metingen’ zoals 
in de strategie genoemd zijn belangrijk, in hun context en in hun onderlinge relatie. Het toezichtkader 
van de Inspectie neemt daarin als ‘hard’ kader een belangrijke plaats in, al is ook daar de ontwikkeling 
van de context van belang. 

 
De indicatoren uit de strategie (met het Inspectiekader als kern) vormen de getalsmatige indicatoren 
voor zowel het verticaal toezicht (van de Inspectie) als h et horizontaal toezicht (van de Raad van 
Toezicht). Er is sprake van een integraal geheel van beleid. De belangrijkste indicatoren zijn opgesomd 
in de ‘prestatiekaart’ van Scalda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Strategie Scalda 2020 
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4.2 Prestatiekaart 
 

In de prestatiekaart worden op basis van de strategie en de kwaliteitsafspraken de doelstellingen en de prestatie-indicatoren opgesomd, gekoppeld aan de 
beloften, de basis op orde en jaarthema’s. Ze heeft betrekking op mbo zowel als vavo, inburgering etc. De prestatiekaart is geldig voor de looptijd van de strategie 
en kwaliteitsafspraken periode waarbij de jaarthema’s jaarlijks kunnen worden aangepast 

 

nr. Categorie Bron Omschrijving Doelscore 2021 Doelscore 2023 Gehele RvT Onderwijs- 
commissie 

Audit- 
commissie 

Remuneratie- 
commissie 

1 Onderwijskwaliteit Toezichtkader 
Inspectie 

Iedere opleiding voldoet 
aan het Toezichtkader van 
de Inspectie 

Voldoende Voldoende     

2 Onderwijskwaliteit Toezichtkader 
Inspectie 

Jaarresultaat Voldoende Voldoende     

3 Onderwijskwaliteit Toezichtkader 
Inspectie 

Diplomaresultaat Voldoende Voldoende     

4 Onderwijskwaliteit Toezichtkader 
Inspectie 

Kwaliteitszorgsysteem 
Scalda voldoet aan alle 
eisen 

Voldoende Voldoende     

5 Onderwijs op maat Kwaliteits- 
agenda 

VSV-cijfers tenminste op 
niveau 2016-2017 
handhaven 

1.  26.2 % 26.2 %     

   (niveaus) 2.   8.45 % 8.45 %     

    3.   3,1 % 3,1 %     

    4.   2,55 % 2,55 %     

6 Onderwijskwaliteit Kwaliteits- 
agenda 

Eerstejaarssucces niveau 4 
(nu 70%) verbeteren 

Verbetering naar 
71% 

Verbetering 
naar 72% 

    

7 Onderwijs op maat Kwaliteits- 
agenda 

Doorstroming vanuit Entree Totaal vanaf 
2019 485-620 
studenten 
waarvan > 75 
doorstroomt 

Totaal vanaf 
2019 740-960 
studenten 
waarvan > 75 
doorstroomt 

    

8 LOB Kwaliteits- 
agenda 

Tevredenheid intake en 
aansluiting (nu 7,0) 
verbeteren 

Score is 
minimaal 7,1 

Score is 
minimaal 7,2 
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9 Onderwijs- 
ontwikkeling 

Kwaliteits- 
agenda 

Onderzoek Practoraat 
hybride 
onderwijs 
operationeel 

2 practoraten 
operationeel 

    

10 Financieel Strategie Rentabiliteit in ieder jaar > 1% > 1%     

11 Financieel Strategie Solvabiliteit >30% >30%     

12 Financieel Strategie Liquiditeit >50% >50%     

13 Algemeen branchecode Voldoen aan de branche- 
code 
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4.3. Toetsingskalender 
 

Het toetsingskader omschrijft welke beleidsdocumenten opgesteld worden en op welke wijze deze gemonitord worden, incl. de daarbij behorende planning. 
Er wordt gewerkt met een ‘jaarcyclus’. Voor de jaren 2020 en 2021 betekent dit dat de cluster- en dienstenplannen in het voorjaar klaar zijn en qua inhoud 
betrekking hebben op schooljaar 2020-2021, met een doorkijk naar eerste helft schooljaar 2021-2022 en qua begroting op kalenderjaar 2021. Op deze wijze lopen 
deze plannen synchroon met de formatieplannen. 

 
PLAN 

 

Wat Toelichting Frequentie Wanneer 

Strategie Doelstellingen van het onderwijs en de organisatie voor de komende vier jaar Eén keer per vier jaar, 
jaarlijks evaluatie 
(strategiedag) (en evt. 
bijstelling) 

oktober - 
decembe
r 

Meerjarenbegroting  Jaarlijks december 

Intern auditplan Planning van de jaarlijkse financiële en niet-financiële audits door 
de afdeling IC. 

Jaarlijks oktober 

Beleid t.a.v. de 
meerjarige 
formatieplanning 

De beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de meerjarige 
personeelsplanning, zoals die (tenminste) jaarlijks wordt geëvalueerd 
en bijgesteld; een belangrijk uitgangspunt in de integrale 
beleidscyclus bij de (hoofdlijnen) begroting en het plan van inzet. 

Jaarlijks Februari 

Beleid t.a.v. de 
meerjarige 
huisvestingsplanning 

De beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de meerjarige 
huisvestingsplanning, zoals die (tenminste) jaarlijks wordt 
geëvalueerd en bijgesteld; een belangrijk uitgangspunt in de integrale 
beleidscyclus bij de (hoofdlijnen) begroting. 

Jaarlijks Februari 

Managementletter  Jaarlijks December/januari 
P.M. Planning 
activiteiten n.a.v. 
inspectierapportage 

De planning van de toezichtactiviteiten van de Inspectie zodra deze aan 
de instelling bekend worden gemaakt. 

P.M.  
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CHECK 
 

Wat Toelichting Frequentie Wanneer 
(JOB) Monitor 
studententevredenheid 

1x per twee jaar verschijnt de zogenaamde JOB-monitor; hierin komt de 
tevredenheid van de studenten over de opleiding en de instelling naar 
voren. De Raad van Toezicht ontvangt een overzicht. 

Twee jaarlijks Mei/juni 

Opvolging 
managementletter 

Status openstaande items managementletter van accountant halfjaarlijks April en oktober 

Monitor opvolging 
(interne) auditbevindingen 

- Financiële audits 
- Audits op het gebied van onderwijs en examinering 
- Audits op het gebied van persoonsgegevens 

halfjaarlijks April en oktober 

Geïntegreerd 
Jaardocument van de 
instelling 

 Jaarlijks Juni 

Accountantsverslag bij de 
jaarrekening 

 Jaarlijks Juni 

4-maands rapportage  Jaarlijks Juni 

8-maands rapportage  Jaarlijks Oktober 

Interne rapportage over de 
opbrengsten; jaarresultaat, 
diplomaresultaat en uitval 

Dit zijn de opbrengsten van het onderwijs; door de Onderwijsinspectie 
genormeerd. 

Jaarlijks Januari 

10-maands rapportage  Jaarlijks December 

MBO benchmark Facilitair  Jaarlijks, 4e kwartaal Oktober – 
december 

MBO benchmark 
Financieel 

 Jaarlijks, 3e   kwartaal Juli – september 

MBO benchmark 
Studiesucces 

 Jaarlijks, 2e kwartaal April - juni 
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Eindexamenresultaten 
vavo 

Eindexamencijfers, slagingspercentages en verschil SE - CE Jaarlijks juni 

Opleidingsportfolio Maakt inzichtelijk welke opleidingen er worden aangeboden 
(De Raad van Toezicht krijgt een overzicht van belangrijke wijzigingen). 

doorlopend  

Medewerkerstevredenheid Tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van de Scalda 
medewerkers. De uitkomst wordt op hoofdlijnen in de 
Remuneratiecommissie besproken. 

Tweejaarlijks, 1e 

kwartaal 
Januari – maart 

Rapportage 
onderwijsinspectie 

Vierjaarlijks onderzoek bij bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en 
opleidingen (verificatieonderzoek en kwaliteitsonderzoek). 

Vierjaarlijks  

 Alle rapportages van onderzoeken naar kwaliteitsverbetering van de 
Onderwijsinspectie: Als de noodzaak blijkt, vindt er een 
kwaliteitsonderzoek of een onderzoek naar kwaliteitsverbetering plaats 
door de Onderwijsinspectie. 

P.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18  

 

 

 

4.4 Planning 

 

   2020  2021 
ja fe ma ap me jun jul au se ok no de ja fe ma ap me jun jul au se ok no de 

P
la

n
 

Strategie(dag)           X            X   

Meerjarenbegroting             X            X 

Intern auditplan           X            X   

Meerjarenformatieplanning                          

Managementletter  X            X           X 

P.M. Planning activiteiten n.a.v. 
inspectie 

p.m.                         

 

C
h

ec
k 

(JOB) Monitor       X                    

Opvolging managementletter     X      X      X      X   

Monitor opvolging (interne) 
auditbevindingen 

    X      X      X      X   

Geintegreerd Jaardocument van de 
instelling 

      X            X       

Accountantsverslag bij de 
jaarrekening 

      X            X       

4-maandsrapportage       X            X       

7-maandsrapportage           X            X   

Interne rapportage over de 
opbrengsten: jaarresultaat, 
diplomaresultaat en uitval 

 X            X            

10-maandsrapportage             X            X 

MBO benchmark Facilitair             X            X 

MBO benchmark Financieel          X            X    

MBO benchmark Studiesucces       X            X       

Eindexamen VAVO                   X       

Opleidingsportfolio p.m.                         

Medewerkerstevredenheid                X          

Rapportage onderwijsinspectie     X                     
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   2022  2023 
ja fe ma ap me jun jul au se ok no de ja fe ma ap me jun jul au se ok no de 

P
la

n
 

Strategie(dag)            X            X  

Meerjarenbegroting             X            X 

Intern auditplan           X            X   

Meerjarenformatieplanning    X            X          

Huisvestingsplanning       X            X       

Managementletter  X            X           X 

P.M. Planning activiteiten n.a.v. 
inspectie 

p.m.                         

 

C
h

ec
k 

Geconsolideerd jaarverslag     X             X         

(JOB) Monitor       X                   

Opvolging managementletter     X      X      X      X   

Monitor opvolging (interne) 
auditbevindingen 

    X      X      X      X   

Geintegreerd Jaardocument van de 
instelling 

      X            X       

Accountantsverslag bij de 
jaarrekening 

      X            X       

4-maandsrapportage       X            X       

7-maandsrapportage           X            X   

Interne rapportage over de 
opbrengsten: jaarresultaat, 
diplomaresultaat en uitval 

 X            X            

10-maandsrapportage             X            X 

MBO benchmark Facilitair             X            X 

MBO benchmark Financieel          X            X    

MBO benchmark Studiesucces       X            X       

Opleidingsportfolio p.m.                         

Medewerkerstevredenheid                X          

Rapportage onderwijsinspectie     X                     
 

 


