
1

In balans
G e ï n t e g r e e r d  J a a r d o c u m e n t  2 0 1 7



2

Gebruik deze 

knoppen om door 

het document te 

navigerenInstellingsgegevens

Naam rechtspersoon SCALDA

Stichting voor middelbaar beroeps-

onderwijs en volwasseneneducatie

Adres rechtspersoon Postbus 102

4530 AC Terneuzen

Bestuur/Brinnummer 25 PV

Naam Instelling SCALDA

Adres instelling Vlietstraat 11a

4535 HA Terneuzen

Telefoonnummer instelling 0115-641600

Website www.scalda.nl

E-mail info@scalda.nl

K.V.K. Middelburg 4111 5327

Naam contactpersoon De heer A. Delfgauw

Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants 

N.V.

Contactpersoon De heer drs. Th.A.J.C. Snepvangers RA

Adres Fascinatio Boulevard 350

3064 WB Rotterdam

Gedaald ten opzichte van de 
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Gelijk aan de voorgaande meting

In dit Geïntegreerd Jaardocument rapporteren wij over de resultaten die wij in 2017 

hebben behaald op een aantal indicatoren, waaronder de indicatoren voor Werken aan 

Waarde(n)vol Onderwijs, onze strategie voor de periode 2016-2020. 

In de hoofdtekst staan de scores van de meest recente metingen, afgezet tegen de 

normen van Scalda dan wel van de onderwijsinspectie.  De symbolen bij de metingen 

geven aan hoe de realisatie zich ten opzichte van de voorgaande metingen heeft 

ontwikkeld. De historische ontwikkeling en de verbijzondering naar 

organisatieonderdelen zijn opgenomen in de tabellen in de bijlagen. Deze tabellen zijn 

met een klik op de knoppen onder de infographics in te zien.

De informatie over de studentenaantallen en over de omvang van de personele formatie 

in dit document is ontleend aan de informatiesystemen van Scalda (resp. Kernregistratie/

Eduarte en eMerus/HR2day).

Indicator uit Werken aan 

Waarde(n)vol Onderwijs

http://www.scalda.nl
mailto:info%40scalda.nl?subject=
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Ze vallen misschien niet altijd op, toch zijn ze er. 

Helden en Heroes: studenten met een bijzonder verhaal. 

Zelf vinden ze zich heel gewoon, maar eigenlijk zijn ze heel bijzonder. Want je moet het 

maar doen: durven gaan voor je passie, uitkomen voor wie je bent, laten zien dat je geeft 

om een ander. Dat vinden wij knap. Daarom zet Scalda deze Helden en Heroes in het 

zonnetje.

Helden

In iedere opleiding zitten ze: stille helden die ondanks tegenslag doorzetten om het 

uiterste uit zichzelf te halen. Studenten die hun kop boven het maaiveld durven uit te 

steken, maar daarbij zichzelf niet verliezen. Studenten met een verhaal van moed, lef, 

uithoudingsvermogen, of zorg voor anderen of hun omgeving.

Heroes

Heroes laten zien wat vakmanschap inhoudt. Ze blinken uit in dat waarvoor ze worden 

opgeleid. Ze hebben prijzen gewonnen in vakwedstrijden zoals bijvoorbeeld Skills Heroes 

en hebben laten zien wat je kunt bereiken met passie, talent en doorzettingsvermogen.

In dit jaarverslag stellen we graag enkele van onze Helden en Heroes van 2017 

aan u voor.

Helden en Heroes



4

Inhoudsopgave
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

4



5

1. Voorwoord

In balans

Het juiste evenwicht vinden valt lang niet altijd mee. Er komt in deze informatiemaatschappij zoveel op je af. Er wordt zoveel gevraagd, 

ook van jongeren. De juiste keuzes maken, de nuance vinden, je staande houden in een turbulente wereld is niet eenvoudig. Bij Scalda 

zien we een belangrijke taak in het voorbereiden van onze studenten op een ‘burgerschap’ dat past in onze moderne, democratische 

veelkleurige maatschappij. We willen daarbij ons steentje bijdragen aan een duurzame samenleving, een belangrijk centraal thema in 

onze school. 

Alles draait om het bereiken van de goede balans. Dat geldt in ieders persoonlijke leven, het geldt ook voor Scalda. We willen als de 

grootste onderwijsinstelling van en voor Zeeland aansluiten bij wat onze studenten willen en kunnen, bij hun wereld van nu. Daarnaast 

willen we ons richten naar het belang van de Zeeuwse economie en samenleving. Tenslotte brengen we onze studenten zoveel 

mogelijk de ‘skills’ bij die ze nodig hebben om tot hun recht te komen in een wereld die we nog niet kennen. We leiden mensen op en 

willen tegelijk de komende jaren een steeds grotere rol spelen in het ‘een leven lang ontwikkelen’. We willen vanuit onze kernwaarden 

zoveel mogelijk toegankelijk, veelzijdig en betrokken zijn en tegelijk duidelijk over onze mogelijkheden en de grenzen daaraan. 

Het vinden van de balans tussen al deze elementen is van groot belang voor de regio waar we ons vanuit het perspectief van opleiden, 

vormen, ontwikkelen en innoveren verantwoordelijk voor voelen. In Zeeland willen we samen met onze samenwerkingspartners in 

bedrijven, in instellingen, bij de overheden en andere onderwijsinstellingen, zorgen voor zoveel mogelijk gekwalificeerde 

arbeidskrachten. Meer dan ooit is onze visie van excellentie van belang: bij iedereen, ongeacht het niveau, eruit halen wat erin zit! 



Het jaar 2017 was het jaar waarin we binnen Scalda de plannen hebben ontwikkeld om 

onze school ‘gereed te maken voor de toekomst’. Centraal daarbij staan het creëren van 

een nieuw evenwicht tussen theorie en praktijk en tussen centraal en decentraal, het 

flexibiliseren van onze organisatie en het verder verankeren van Scalda in onze regionale 

samenleving. Dat doen we op een gezonde financiële en kwalitatieve basis. Die basis 

hebben we in 2018 en verder hard nodig, om tegen een achtergrond van sterk 

teruglopende inkomsten onze ambitieuze plannen waar te maken. Dat doen we ook in 

steeds intensievere samenwerking met onze partners. Scalda heeft zich in Zeeland 

economisch en maatschappelijk ontwikkeld tot een factor van belang. Maar we zijn en 

blijven in de eerste plaats een school, waar onze studenten en hun leren en dat van onze 

medewerkers en organisatie als geheel centraal staan. 

Dankzij onze studenten en medewerkers, waar we trots op zijn, hebben we in 2017 zowel 

intern als extern veel kunnen bereiken. Dankzij hen hebben we er ook vertrouwen in dat 

we in de komende jaren in alle opzichten in balans zullen kunnen blijven.

Hendrik-Jan van Arenthals

Marijn Nelen

College van Bestuur

Voorwoord
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017
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Dena Huegen – Juridisch-administratief dienstverlener
Scalda College voor Commerciële 
en Zakelijke Dienstverlening

Dena is geboren met de spierziekte SMA type twee. Hierdoor zit ze in een rolstoel en heeft ze altijd een 

hulphond bij zich. Ze studeert aan de opleiding Juridisch-administratief dienstverlener van Scalda 

College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening. Ondanks dat dit niet haar eerste keuze was, 

is ze erg gedreven en doet ze het goed. Haar droom is namelijk een baan bij de politie. Helaas is dat in 

verband met haar ziekte op dit moment lastig. Maar Dena laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. 

Ze blijft optimistisch en staat positief in het leven.

De spierziekte die Dena heeft, zorgt ervoor dat de zenuwcellen in haar ruggengraat bepaalde 

spieren niet goed aansturen met verlamming als gevolg. De ziekte is progressief, dit wil zeggen 

dat iemand met deze ziekte in de loop van de tijd steeds een beetje verder achteruitgaat. Bij 

Dena verloopt dit proces gelukkig heel langzaam. Daarnaast heeft ze haar hoop gevestigd op 

een medicijn uit Amerika dat nog in de testfase zit en moet voorkomen dat haar toestand 

verslechtert.

Voordat Dena aan haar opleiding bij Scalda begon, heeft ze eerst op een middelbare school 

voor speciaal onderwijs gezeten. Zij heeft daar ondervonden dat ze toe was aan een andere 

omgeving. Dena heeft geen geestelijke beperking, in tegenstelling tot de meeste andere 

leerlingen van haar vorige school. Ze was dan ook erg blij om te kunnen starten in het reguliere 

onderwijs. In het begin was het natuurlijk wel even spannend. Maar gelukkig reageerden haar 

medestudenten over het algemeen heel goed!

Uiteraard waren er wel wat vragen, bijvoorbeeld waarom ze altijd haar hond mee naar school 

nam. Maar inmiddels weten zij niet beter. Haar beperking en haar hond horen bij haar, het 

maakt haar tot de persoon die zij is en dat maakt haar speciaal.

“Ik heb wel het gevoel dat ik op mijn plek zit. Dat ik ook het 

goede niveau heb gekozen. In Goes op school was ik een 

van de vele leerlingen met een beperking, bij Scalda ben ik 

de enige, dat maakt me wel bijzonder.”
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Aantal studenten in het middelbaar 

beroepsonderwijs, gewogen

7.394Aantal studenten in het middelbaar 
beroepsonderwijs, gewogen

7.603

Aantal studenten in het middel-
baar beroepsonderwijs, ongewo-
gen

8.825

Aantal studenten in een 
educatietraject

1.483Aantal studenten 

in een educatietraject

1.042

2. Scalda in vogelvlucht
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Aantal diploma’s in het 

middelbaar beroepsonderwijs

2.983
Aantal diploma's in het 
middelbaar beroepsonderwijs

2.591
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Bol studenten 2016

6.862

Bbl studenten 2016

1.704

n Niveau 1 223
n Niveau 2 1.379
n Niveau 3 2.358
n Niveau 4 4.865

Totaal 8.825

n Oosterschelderegio 2.444
n Walcheren 2.580
n Zeeuws-Vlaanderen 2.408
n Buiten Zeeland 1.393

Totaal 8.825

Aantal studenten mbo verdeeld 
over niveaus 1 tot en met 4

Aantal studenten mbo verdeeld 
over bol en bbl

Aantal studenten mbo verbijzonderd 
naar regio van herkomst

2.046
Bbl studenten

6.779
Bol studenten

Aantal studenten mbo 
verbijzonderd naar onderwijscluster

n CIOS 1.075
n Economie 1.275
n Educatie (niveau 1) 214
n Horeca, Toerisme en Voeding 840
n ICT, Elektro- en Installatietechniek en Schilderen 876
n Maritiem 647
n Techniek 1.393
n Welzijn 1.084
n Zorg 1.421

Totaal 8.825
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740
Aantal medewerkers in loondienst 

(uitgedrukt in fulltime equivalenten)

Aantal medewerkers

900

Gemiddelde leeftijd

49,1

740
Aantal medewerkers in loondienst 

(uitgedrukt in fulltime equivalenten)

Aantal medewerkers

900

Gemiddelde leeftijd

49,1
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740
Aantal medewerkers in loondienst 

(uitgedrukt in fulltime equivalenten)

Aantal medewerkers

900

Gemiddelde leeftijd

49,1

Aantal medewerkers in loondienst 

890

Gemiddelde leeftijd

50,4

663
69

Fte's vast en tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Aantal fulltime equivalenten (fte's) 

732
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n College van Bestuur 2

n Bestuurssecretaris 1

n Mobiliteit en transitite 1,4

n CIOS 56,5

n Economie 77,4

n Educatie 63,1

n Horeca, Toerisme en Voeding 57,1

n ICT, Elektro- en Installatietechniek en Schilderen 43,1

n Maritiem 38,3

n Techniek 81,6

n Welzijn 56,2

n Zorg 85,5

n
Bestuurlijke ondersteuning 
(inclusief Ondernemingsraad)

22,1

n Project Plus 6,6

n Facilitair Bedrijf 56,1

n Finance & Control 18,9

n Human Resources Management 12,6

n Studentenadviesdienst 49,8

n Technum 3

Totaal 732

Fte's verbijzonderd naar organisatieonderdelen

Reden uit dienst

Arbeidsongeschikt 4

Einde van rechtswege 7:66 BW 20

FPU/Flex-pensioen en pensionering 20

Op eigen verzoek 26

Overleden 3

Totaal 73

Personele mutaties

Aantal medewerkers op 31 december 2016 897

Aantal medewerkers uit dienst in kalenderjaar 73

Aantal medewerkers in dienst in kalenderjaar 66

Aantal medewerkers op 31 december 2017 890
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Baten

n Rijksbijdragen € 74.218.000

n
Overige overheidsbijdra-
gen en -subsidies

€ 1.474.000

n
College-, cursus-, les- en 
examengelden

€ 1.578.000

n
Baten werk in opdracht van 
derden

€ 1.847.000

n Overige baten € 4.100.000

Totaal baten € 83.217.000

Allocatie rijksbijdragen

n
Begeleiding en zorg 
studenten, Scalda breed € 4.910.275 

n

Beleid onderwijs en 
organisatieontwikkeling, 
Scalda breed

€ 2.999.008

n HRM beleid, Scalda breed € 1.637.650

n
Allocatie naar afzonderlijke 
onderwijsclusters

€ 39.885.023

n
Huisvesting, ICT en 
facilitaire dientverlening

€ 15.210.000

n
Overige ondersteunende 
diensten

€ 9.576.000

Totaal allocatie € 74.217.956

Lasten

n Personele lasten € 60.498.000

n Afschrijvingen € 4.923.000

n Huisvestingslasten € 6.008.000

n Overige lasten € 11.133.000

Totaal lasten € 82.562.000

2. Scalda in vogelvlucht
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Baten, allocatie rijksbedragen en lasten
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Meer over Scalda

2. Scalda in vogelvlucht
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Amber van der Heijden – Onderwijsassistent
Scalda College voor Welzijn

“Ik ben zeker sterker in mijn schoenen gaan staan, mede 

dankzij Finding Roots, maar ook door mijn opleiding en 

een heleboel andere ervaringen die ik heb opgedaan via 

Scalda.”

Amber is 19 jaar en zit in haar laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 bij Scalda 

College voor Welzijn. Op dit moment is ze bezig met afstuderen op een Daltonschool met een sterQ! 

afdeling die zich richt op hoogbegaafdheid/excellentie. Daarna is ze van plan om de hbo-opleiding 

Communicatie te gaan volgen. Ze werkt graag samen met mensen en houdt ervan om creatief bezig 

te zijn. Twee eigenschappen die ze goed kon inzetten voor het project Finding Roots!

Finding Roots stoomt jongeren klaar als ‘changemaker’ voor de duurzame economie van 

morgen. Amber wilde hier graag deel van uitmaken om zo het duffe imago over thema’s als 

klimaat en milieu een beetje af te kunnen stoffen. Daarnaast vond ze het top om indruk te 

maken aan de hand van toffe acties met een bezoek aan de klimaattop in Parijs als kers op de 

taart! Dat was voor haar een geweldig mooie ervaring die ze met veel enthousiasme deelt met 

haar omgeving.

“Bij Finding Roots hebben we heel erg gewerkt vanuit ieders sterke punten en persoonlijk 

leiderschap. Daarnaast hebben we ook bedrijven en andere instanties geholpen om duurzamer 

te werken door middel van bijvoorbeeld brainstormacties,” vertelt Amber die zich inmiddels 

‘ambassadeur voor een duurzame economie vanuit persoonlijk leiderschap’ mag noemen.

Het project Finding Roots is ondertussen afgerond, maar dat weerhoudt Amber er niet van om 

zich bezig te blijven houden met het thema duurzaamheid. Dit doet ze door middel van een 

nieuw project genaamd Green Office. Hier kan ze nog niet te veel over vertellen, dus hou 

daarvoor je oren en ogen open!

15

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Gp0DV3PimAU
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In 2015 hebben we  onze strategie voor de periode 2016-2019 vastgesteld: Werken aan 

Waarde(n)vol Onderwijs. Die strategie is tot stand gekomen met input van een aantal 

strategische stakeholders en in samenspraak met onze Studentenraad,  

Ondernemingsraad en Raad van Toezicht, met de directeuren en teamleiders van onze 

onderwijsclusters, de managers en hoofden van onze ondersteunende diensten en de 

bestuurssecretaris. Het schooljaar 2017-2018 is het tweede jaar van de implementatie van 

onze strategie. Die strategie gaat vooral over de inhoud, over het ‘wat’ van ons onderwijs. 

In 2017 hebben wij een veranderplan ontwikkeld, Scalda gereed voor de toekomst, dat 

vooral gaat over het ‘hoe’, over de vorm van ons onderwijs en onze organisatie (zie 

paragraaf 5 voor meer informatie hierover). Vanaf 1 augustus 2018 gaan we werken in deze 

nieuwe vorm. In het licht daarvan hebben we besloten de looptijd van onze inhoudelijke 

strategie met één jaar te verlengen.

Ons strategisch doel voor de periode 2016-2020 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 een context waarin het aantal Zeeuwse jongeren daalt, kiezen we in onze strategie 

bewust voor een focus op kwalitatieve groei, niet op kwantitatieve groei. 

Waardengedrev
en

Toekomstbestend
ig

Kwaliteitsgericht

Zel	ewust

Duidelijk
“Je weet waar 

je aan toe bent.”

Toegankelijk
“Je bent

hier welkom.”

Geborgen

Betrokken
“Je wordt geïnspireerd en 

geholpen om het beste uit 
jezelf te halen.”

Veelzijdig
“Je hebt hier 

iets te kiezen.”

Onze missie: 

Jij haalt het beste uit jezelf 

“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.”
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3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Strategische speerpunten
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3.1 Een waardengedreven Scalda

Eén van de belangrijkste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan, is het 

realiseren van een Scaldabrede cultuurverandering. Kleinschaligheid, teams en 

leiderschap zijn de middelen die we inzetten om de waarden van Scalda zichtbaar en 

voelbaar te maken in de manier waarop we omgaan met studenten, met andere 

betrokkenen en met elkaar.

Kleinschaligheid: Teams

Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van kleinschaligheid. 

Het onderwijs wordt verzorgd binnen onderwijsclusters onder integrale 

verantwoordelijkheid van een directeur, en daarbinnen door onderwijsteams die 

uitvoering geven aan enkele verwante opleidingen en aan de begeleiding van de 

studenten die deze opleidingen volgen. We hebben ons onderwijs daarmee op 

menselijke maat gestoeld – dicht bij de docent, dicht bij de beroepspraktijk en vooral: 

dicht bij de student.  Per 1 augustus 2018 worden onze negen onderwijsclusters 

heringedeeld in vier grotere onderwijsclusters. Ook binnen die grotere eenheden blijven 

de teams de kleinschalige units van waaruit de organisatie wordt opgebouwd. 1

Voorafgaand aan het verslag jaar, in 2016, hebben we het toen lopende Team en Talent 

Development Traject geëvalueerd. In de periode vanaf 2018 zullen wij een nieuw traject 

opstarten, dat gericht is op de ontwikkeling en de versterking van onze teams in het 

onderwijs en in de ondersteuning.

1 Het thema van de ‘menselijke’ maat is een belangrijk anker voor al ons beleid, en komt tot uitdrukking in een aantal samengestelde indicatoren van Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs, zoals de indicatoren “Geborgenheid” 

en “Betrokkenheid Docenten”. In aanvulling daarop en conform de afspraken van het Ministerie van OCW met de Mbo Raad rapporteren wij in bijlage 10 over de scores op de door de Mbo Raad geoormerkte vragen uit de 

JOB Monitor en het Medewerkersonderzoek.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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Oordeel studenten: 
geborgenheid

7,1 2012

7,0 2014

7,3 2016

7,3 Doel 2018

Oordeel medewerkers: 
professionele ruimte

6,9 2014

7,0 2016

7,2 Doel 2018

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We sturen expliciet op onze cultuur 

en op het gedrag van mensen.
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Samenhang: Bestuur- en Managementteam

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

samenhang te borgen, hebben we in 2015 het Bestuur- en Managementteam (BMT) 

gevormd.  Het BMT,  waarvan het college van bestuur, de bestuurssecretaris, de 

directeuren en managers deel uitmaken, reikt over de grenzen van afzonderlijke 

organisatieonderdelen heen. De rol van individuele BMT-leden is tweeledig: zij zijn als 

lijnmanager verantwoordelijk voor hun eigen onderwijscluster of dienst en als 

proceseigenaar voor het functioneel aanjagen en sturen van Scaldabrede 

beleidsontwikkeling en besluitvorming op aan hen toegewezen onderwerpen. Zo zijn de 

verschillende onderdelen van het Kwaliteits- en Excellentieplan en het bpv-verbeterplan 

(opdrachten van de minister aan de sector) in handen van proceseigenaren. Het BMT 

draagt een collectieve verantwoordelijkheid voor het realiseren van Scaldabrede ambities 

en voor het gezamenlijk oplossen van problemen en vraagstukken. 

In 2017 hebben we in de ontwikkeling van het BMT een volgende stap gezet door een 

grondige herziening van de overlegstructuur van Scalda. De overleggen in deelgremia 

zijn geschrapt en vervangen door één integrale vergadering die wekelijks plaatsvindt. In 

het BMT-overleg worden alle Scaldabrede onderwerpen, deels plenair en deels in 

voorbereidende parallelle sessies, integraal behandeld. Ieder onderwerp heeft een 

eigenaar in de persoon van een individueel BMT-lid, die verantwoordelijk is voor het 

voorbereiden van en de communicatie over de besluitvorming. De implementatie van 

genomen besluiten blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van alle BMT-leden in hun rol 

als lijnmanager. De nieuwe vergaderstructuur is medio 2017 geëvalueerd.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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Overzicht BMT (proces) eigenaren

Proces/onderwerp Eigenaar

Netwerk Kwaliteitszorg Dick Hoogstrate

Netwerk Examinering Arold Versluys

Netwerk Nederlands Ineke Slager

Netwerk Engels Ineke Slager

Netwerk Rekenen Ineke Slager

Schoolkosten Arie Delfgauw

Bpv(-plan) Jean de Houck

Internationalisering Veronique van de Reijt

Excellentieplan Veronique van de Reijt

Professionalisering Maarten Berendsen

Skills Veronique van de Reijt

VSV + kwetsbare jongeren Leen Maas

Masterplan Skills en Doedag i.c.m. LOB René van der Waal

Toelatingsrecht Eric Kerckhaert

Waardengedrevenheid, integriteit, duurzaamheid

In 2017 heeft het volltallige BMT de integriteitscode van Scalda vastgesteld en 

ondertekend. De integriteitscode vertrekt vanuit de waarden van Scalda.

Vanuit de waarde 'betrokkenheid' werken we inmiddels al een aantal jaren aan ons beleid 

met betrekking tot duurzaamheid. We doen dit in de vorm van het project 'Duurzaam 

Scalda'. Het project wordt in 2018 afgerond. Doelstelling is om aandacht voor 

duurzaamheid een vaste plek te geven in het onderwijs en in de bedrijfsvoering. Scalda 

was in 2017 de eerste mbo-instelling die hiertoe een zogenaamd 'Green office' heeft 

ingericht. In het Green Office werken studenten en docenten met elkaar aan 

duurzaamheidsthema's.
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CvB

= Bestuur- en Managementteam

= Onderwijsteams

Verdeling studenten mbo
over onderwijsteams

Navigeer over de gekleurde vlakken om de 

onderwijsteams te bekijken.
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CvB

CIOS

CIOS Basis Breda 303
CIOS Basis Goes 312
CIOS Privaat 197
CIOS Publiek 221
Mbo Dans Goes 42
Totaal aantal studenten 1.075

Economie

Commerciële dienstverlening 542
Financieel-Juridisch en Flextrajecten 234
Handel-Administratie Terneuzen 148
Secretarieel Middelburg 93
Uniformberoepen 258
Totaal aantal studenten 1.275

Educatie

Niveau 1 (Entree) 214
Totaal aantal studenten 214

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening

Brood en Banket 82
Dienstverlening 303
Gastronomie 193
Hotelmanagement 110
Toerisme 152
Totaal aantal studenten 840

ICT, Elektro, Installatietechniek 
en Schilderen

ICT-Academie 473
Elektrotechniek 253
Installatietechniek 81
Schilderen 69
Totaal aantal studenten 876

Maritiem

Logistiek 220
Scheepvaart 427
Totaal aantal studenten 647

Techniek

Bouw en Infra 310
Laboratoriumtechniek 109
Maintenance en Procestechniek 346
Motorvoertuigentechniek 226
Werktuigbouw en Metaal 402
Totaal aantal studenten 1.393

Welzijn

Deeltijdopleidingen 428
Maatschappelijke zorg 176
Onderwijsassistent 223
Pedagogisch werk 257
Totaal aantal studenten 1.084

Zorg

Assisterenden gezondheidszorg 234
Kappen 170
Schoonheid 107
Verpleging 376
Verzorging 534
Totaal aantal studenten 1.421

Diensten

Bestuurlijke Ondersteuning 
Technum 
Facilitair Bedrijf 
Finance & Control 
Human Resources Management 
Studentenadviesdienst 

1

2

3

4 5 6

9

8

7

1

2

3

4
5

6
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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.

Onder de noemer ‘een kwaliteitsgericht Scalda’ doen we een aantal concrete beloften 

aan onze studenten met betrekking tot de verschillende fases van hun studieloopbaan. In 

de volgende pagina’s doen we verslag over de wijze waarop we deze beloften in de 

praktijk brengen en over de resultaten die we daarbij in 2017 hebben behaald.

3.2 Een kwaliteitsgericht Scalda

Onze beloftes aan onze 

(toekomstige) studenten over hun 

studieloopbaan bij Scalda

Onder het motto "Ontdek je eigen Scalda" geven we voorlichting aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de campagne spelen studenten van Scalda de hoofdrol. Jonge mensen die hun plek binnen Scalda hebben gevonden, 
die met toewijding en passie werken aan hun toekomst en die daarmee een inspiratiebron zijn voor hun net iets jongere leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs. 

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017
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Wij werken intensief samen met de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs. 

Bestuurlijk bijvoorbeeld in het Zeeuws Bestuurdersoverleg, waar vo, mbo en hbo aan 

tafel zitten. Vanuit de onderwijsclusters werken we sectorgericht samen, bijvoorbeeld 

aan de afstemming van leer- en zorglijnen.

Een belangrijk punt van aandacht voor de gehele onderwijskolom is de 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van studenten, te beginnen met de leerlingen 

in het vmbo. Een goede beroeps- en opleidingskeuze is van belang om het aantal 

switchers en uitvallers in het mbo verder terug te dringen. 

In 2016 heeft het Zeeuws Bestuurdersoverleg opdracht gegeven voor de ontwikkeling 

van een Zeeuwse LOB-website, waarin alle vo en mbo instellingen participeren. 

Docenten van alle betrokken scholen vullen de website met LOB-opdrachten en 

activiteiten en werken samen bij de programmering en uitvoering daarvan. Via de 

website kunnen leerlingen en studenten zich inschrijven voor opdrachten en 

activiteiten. Het persoonlijk loopbaandossier dat hiermee gevormd wordt, is het 

eigendom van de leerling. Een samenvatting uit het dossier wordt ingezet bij de intake 

van de leerling in het mbo. Scalda is kartrekker van het project. De Zeeuwse LOB-

website is in 2017 live gegaan en geïmplementeerd bij de Zeeuwse vo-scholen. Scalda 

zal in augustus 2018 de eerste lichting studenten met een loopbaandossier 

verwelkomen. In 2018 zullen wij vorm en inhoud geven aan het LOB-beleid gericht op 

onze eigen studenten.

3.2.1 Oriënteren en aanmelden

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Het toeleverend onderwijs vindt onze 
communicatie eenduidig, helder en transparant. 

39,5% 2016

Het toeleverend onderwijs voelt zich voldoende 
betrokken bij de organisatie van onze voorlichting.

47,4% 2016

De Zeeuwse vo-scholen zijn tevreden over het 
door Scalda gevoerde toelatingsbeleid.

31,6% 2016

Oordeel toeleverende scholen (nulmeting):

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.       

We nodigen je uit en inspireren je om binnen onze 

keuzemogelijkheden ‘jouw eigen Scalda’ te ontdekken.
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Scalda gebruikt bij de intake de methodiek van Criterium Gericht Interviewen, 

gebaseerd op de gedragscompetententies die per opleiding door de onderwijsteams 

zijn vastgesteld. Voor studenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning hebben 

we de intakeprocedure uitgebreid. Voorafgaand aan het intakegesprek bespreken we 

met de toeleverende school de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. 

We nemen de informatie uit dit overleg mee in het intakegesprek, waarna we bepalen 

of de leerling voor extra ondersteuning in aanmerking komt en zo ja, welke vorm van 

ondersteuning en in welke mate. Vervolgens stellen we de bijlage bij de 

onderwijsovereenkomst op. We vullen deze bijlage circa tien weken na de start van de 

opleiding aan. De student en het onderwijsteam zijn op dat moment namelijk beter in 

staat om, samen met de ouders/verzorgers en de begeleiders, de precieze 

ondersteuningsvraag te formuleren. 

3.2.2 Intake en plaatsing

Rapportcijfer eerstejaarsstudenten

mbo voor intake en introductie 2015

Norm Scalda =/> 7,5

Gemiddeld rapportcijfer 
eerstejaarsstudenten over 
intake en introductie

7,0 2015

7,2 2016

7,1 2017

Oordeel eerstejaarsstudenten:

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.         

Samen met jou zoeken we de beste plek voor je – ambitieus en 

haalbaar – binnen Scalda of desnoods daarbuiten. 

We laten je pas los als je goed ‘geland’ bent.

Van de vijf Scalda-waarden is er één waarop wij ons met name willen ontwikkelen, en dat 

is de waarde “duidelijk”. In 2016 is gestart met de implementatie van het beleidskader 

Communicatie. Een belangrijk onderdeel van dit beleidskader is de ontwikkeling en 

inrichting van MijnScalda voor studenten, ouders, medewerkers en stagebedrijven. Op 

basis van single sign on krijgt de gebruiker van MijnScalda toegang tot op hem of haar 

toegesneden informatie, mededelingen, nieuws en applicaties. MijnScalda is in 2017 live 

gegaan. We hebben een redactieformule en beheerorganisatie vastgesteld.

Sinds de livegang is hard gewerkt aan het oplossen van technische problemen, het 

doorontwikkelen van functionaliteiten en vooral aan de implementatie van de nieuwe 

kanalen.

3.2.3 Start opleiding(sjaar) en informatievoorziening
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Rapportcijfer eerstejaarsstudenten

mbo voor intake en introductie 2015

Norm Scalda =/> 7,5

Informatievoorziening 

6,5 2012

6,6 2014

7,0 2016

6,9 Doel 2018

Oordeel studenten:

Onderwijsvisie

Bij Scalda is elk onderwijscluster, en daarbinnen elk onderwijsteam, zelf verantwoordelijk 

voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs. In de ontwikkeling van het 

onderwijs wordt echter steeds meer toegewerkt naar vormen van samenwerking en 

“ontschotting”, zowel intern als extern. Dit is één van de redenen dat onze 

onderwijsclusters in 2016 het initiatief hebben genomen om vanuit clusterspecifieke 

visies en best practices een gedeelde onderwijsvisie te laten ontstaan, die invulling geeft 

aan hoe de waarden van Scalda, in het bijzonder de waarden 'betrokken' en 'duidelijk', in 

de onderwijsleerprocessen worden uitgewerkt. In dit proces zijn studenten, docenten, 

teamleiders en de werkvelden betrokken. In 2017 hebben we de vier bouwstenen van 

onze onderwijsvisie vastgesteld: 'betrokkenheid', 'autonomie', 'samen leren' en 'leren in de 

praktijk'.

Onderwijsvoorzieningen

Het jaar 2017 begon en eindigde met prachtige mijlpalen in de ontwikkeling van Scalda. 

Op 3 februari 2017 opende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de gerenoveerde 

locatie van ons onderwijscluster Maritiem aan de Boulevard Bankert in Vlissingen. In 

december vond de feestelijke opening plaats van het Centrum voor Top Techniek (CTT) 

op de Scalda-locatie aan de Vlietstraat in Terneuzen. In het CTT werken de Zeeuws-

Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs, bedrijven en Scalda samen aan doorlopende 

leerlijnen in de techniek.

3.2.4 Onderwijsleerprocessen

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.

We zorgen ervoor dat je goed geïnformeerd aan je 

opleiding(sjaar) begint en dat je ook tijdens je opleiding 

goed geïnformeerd blijft.
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Oordeel studenten: 
Voorzieningen

6,7 2012

6,5 2014

6,9 2016

6,8 Doel 2018

Oordeel studenten: 
Betrokkenheid docenten

6,7 2012

6,7 2014

7,0 2016

7,0 Doel 2018

Oordeel studenten: 
Onderwijsinhoud en -proces

6,8 2012

6,8 2014

7,0 2016

7,1 Doel 2018

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.

Je krijgt aantrekkelijk onderwijs. We leggen de lat hoog 

en bieden je keuzemogelijkheden aan, zodat je een 

opleiding volgt die ‘past als een jas’. We dagen je uit om 

een stap extra te zetten; om te excelleren.
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In januari 2017 hebben wij mogen vernemen dat ons in 2016 ingediende verbeterplan 

bpv door MBO in bedrijf positief beoordeeld is.

In 2017 hebben wij verder gewerkt aan de in het verbeterplan aangegeven speerpunten.

Ondanks de korte tijdspanne hebben wij kans gezien een grote groep studenten te 

enquêteren en de resultaten hebben wij, zoals overeengekomen in het kader van de 

kwaliteitsafspraken bpv, opgenomen in de eerste tussentijdse rapportage, die wij in juli 

2017 aan de minister toegezonden hebben.

De behaalde scores leiden tot de conclusie dat er ten opzichte van de ‘nulmeting’ 

behoorlijke vooruitgang is geboekt op de aspecten programmering en matching. Het 

aspect begeleiding laat nog een wisselend beeld zien.

Aangezien wij in het korte tijdsbestek niet alle studenten (meer) hebben kunnen bereiken, 

hebben wij de uitkomsten met name gezien als een steekproef en startpunt voor verdere 

dialoog met betrokkenen.

In oktober 2017 hebben wij bericht ontvangen van MBO in Bedrijf dat onze resultaten in 

2017 als goed zijn beoordeeld.

3.2.5 Beroepspraktijkvorming
Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.

Het onderwijs op school en de actuele beroepspraktijk 

(en daarmee je stage) sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan.
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Een belangrijk onderdeel van onze visie op ‘onderwijs op maat’ is het bieden van extra 

begeleiding en ondersteuning, voor alle studenten die daar op enig moment behoefte 

aan hebben. We streven ernaar om maatwerk en ´ just in time´ begeleiding te bieden voor 

die student die het op dat moment het meeste nodig heeft. We werken daarbij met 

ondersteuningsprofielen, een beschrijving van wat de student en ouders-verzorgers aan 

extra begeleiding mogen verwachten. De begeleidingsarrangementen, die met 

instemming van de Studentenraad zijn vastgesteld, zijn hiervan een uitwerking en geven 

concreet aan van welke ondersteunende activiteiten de student gebruik kan maken.

 

Om hieraan nog beter invulling te geven zullen de begeleiders die nu nog vallen onder 

de dienst Studentenadviesdienst per 1 augustus 2018 worden aangestuurd door de 

individuele onderwijsclusters (meer informatie hierover in paragraaf 5, Scalda gereed voor 

de toekomst).

Oordeel studenten: 
extra begeleiding en ondersteuning 

5,7 2012

6,2 2014

6,5 2016

6,5 Doel 2018

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.

Je krijgt de ondersteuning die bij je past, voor je opleiding en op 

momenten dat het even wat moeilijker gaat. Mocht je 

desondanks toch voortijdig stoppen met je opleiding, dan laten 

we je pas los als je een nieuw perspectief hebt.
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Examinering is een onderwerp waar in 2017 veel aandacht naar uit is gegaan. Wij hebben 

een beleidskader examinering vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten zijn 

verwoord en waarin de examenorganisatie vorm wordt gegeven. De in 2017 

geactualiseerde wettelijke vereisten en de examenagenda 2015-2020 vormen het 

fundament voor de examenorganisatie en de uitvoering van het toezicht op de 

examenkwaliteit door de examencommissies.

Als gevolg van het traject organisatieontwikkeling ‘Scalda gereed voor de toekomst’ zijn 

in 2017 de eerste stappen gezet naar clustering van examencommissies. In 2018 

ontwikkelen we naar vijf examencommissies (exclusief vavo) in plaats van negen. Voor 

2018 is het belangrijk om deze organisatieontwikkeling samen te laten gaan met het 

verbeteren van de kwaliteit van de examinering van een ‘voldoende’ naar een ‘goed’ 

niveau.

In 2017 functioneerden de onderstaande examencommissies.

• College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

• College voor Welzijn

• Maritiem en Logistiek College De Ruyter

• Techniek en Design/Maintenance en Procestechniek

• Colleges voor Brood en Banket, Hotelmanagement en Gastronomie en Toerisme

• College voor Commerciële en zakelijke dienstverlening en Uniformberoepen

• Examencommissie centrale examens Talen en Rekenen

• Entree

• CIOS Goes-Breda

• Vavo

De examencommissies hebben een jaarverslag 2017 gemaakt in het kader van de interne 

verantwoording over de kwaliteit van de examinering aan het bevoegd gezag.

In het verslagjaar is opnieuw veel geïnvesteerd in de deskundigheid van de 

examenfunctionarissen. Er zijn onder andere professionele trainingen verzorgd voor 

beoordeling, vaststelling en het functioneren van de examencommissie.

Wij stelden ons ten doel voor 2017 om de examenorganisatie, waar nodig, aan te passen 

aan de wettelijke vereisten. De samenstelling van de examencommissies voldeed 

grotendeels aan deze eisen (o.a. het lidmaatschap vanuit de beroepspraktijk/van buiten 

de opleiding). Bij het inrichten van de nieuwe examenorganisatie hebben we aandacht 

besteed aan het voorkomen van ‘belangenverstrengeling’ en het onafhankelijk 

functioneren van de examencommissies. Er is in de taakverdeling een strikte scheiding 

aangebracht tussen de taken van bevoegd gezag, de zorgtaken (onderwijs) en de 

borgtaken (examencommissie).

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat.

We zorgen ervoor dat jouw onderwijs en examens goed op 

elkaar aansluiten dat je voor en na de examens op tijd en goed 

wordt geïnformeerd.
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De directeuren van de onderwijsclusters zijn geen lid meer van de examencommissies.

Zij hebben voortaan de rol van technisch voorzitter (procesbegeleider), zonder stemrecht, 

van de bijeenkomsten van de examencommissies met het oog op het borgen van de 

slagkracht en een adequate en effectieve vergaderdiscipline. De secretaris van de 

examencommissie is geen lid maar als ambtelijk secretaris aan de examencommissie 

toegevoegd, waarmee communicatie, organisatie en coördinatie van de 

examencommissie wordt gefaciliteerd.

Om de toepassing van de wettelijke kaders, de eenduidigheid en de rechtsgelijkheid te 

borgen werken wij met de volgende vastgestelde modellen. Jaarverslag 

examencommissie, jaarplan examencommissie, onderwijs- en examenregeling (OER), 

examenplan en een model huishoudelijk reglement examencommissie. De 

examencommissies werken met sub- en adviescommissies die in opdracht en onder 

verantwoordelijkheid van de examencommissie uitvoerende taken vervullen.

In ieder geval is er voor alle examencommissies sprake van een commissie die adviseert 

over de kwaliteit en vaststelling van de exameninstrumenten.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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3.2.8 Kwaliteitsborging

2016

Landelijke benchmark

Scalda 7,2

CIOS 7,6

Economie 6,8

Educatie (mbo 1) 7,4

HTV&D 6,9

ICT en EIS 6,7

Maritiem 7,6

Techniek 7,2

Welzijn 7,5

Zorg 7,3

Rapportcijfer studenten mbo 
voor hun opleiding
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Mbo Keuzegids

Scalda mag volgens de Mbo Keuzegids in 2018 bogen op een negende plaats in de 

landelijke rangschikking van beste brede roc´s.

 

De Scalda opleidingen in de domeinen Maatschappelijk Werk, Pedagogisch Werk, 

Onderwijsassistent, Publieke Beveiliging, Defensie, Laboratoriumtechniek, Medisch 

Assistenten en Schilderen mogen het predicaat Mbo Keuzegids Topopleiding 2018 

voeren. In de domeinen Laboratoriumtechniek en Maatschappelijk Werk worden de 

topopleidingen van Scalda als beste van Nederland beoordeeld. We zijn hier natuurlijk 

trots op. Tegelijkertijd is hier enige relativering op z'n plaats. Alle teams binnen Scalda 

maken een ontwikkeling door, die sterk wordt ingekleurd door de context waarin het 

betreffende team opereert. Wij vinden daarom het verhaal achter de cijfers minstens zo 

belangrijk, zo niet belangrijker, dan de cijfers zelf.

Onderwijsinspectie: De Staat van het Onderwijs

De inspectie heeft in het voorjaar van 2017 een onderzoek uitgevoerd om in De Staat van 

het Onderwijs te kunnen rapporteren over de ontwikkelingen in het middelbaar 

beroepsonderwijs. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de onderzochte opleidingen 

op de onderzochte gebieden voldeden aan de standaarden basiskwaliteit, en daarmee 

aan de wettelijke eisen. De inspectie heeft geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van 

de opleiding als geheel. Voor het onderzoek is een aselecte steekproef getrokken van 

opleidingen. Bij Scalda onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de in onderstaande 

tabel opgenomen opleidingen.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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Naar aanleiding van de onderzoeken voert de inspectie, een jaar na het verschijnen van 

de definitieve rapportage, vervolgtoezicht uit bij de volgende opleidingen.

Medewerker ICT, ten aanzien van de standaard ‘didactisch handelen’

Doktersassistent, ten aanzien van de standaard ‘kwaliteitsborging examinering & 

diplomering’

Verzorgende-IG, ten aanzien van de standaard ‘kwaliteitsborging examinering & 

diplomering’

Hierna zijn alle resultaten van het onderzoek opgenomen in een tabel.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn hersteltrajecten en verbeteracties ingezet. 

Deze lopen door in 2018.

91310 Doktersassistent Leerweg bol, niveau 4, locatie 
Bessestraat 4, Goes

25473 Doktersassistent

95530 Verzorgende-IG Leerweg bbl, niveau 3, locatie 
Bessestraat 4, Goes

25491 Verzorgende-IG

90531 Medewerker marketing en communicatie 
(Assistent communicatiemedewerker)

Leerweg bol, niveau 4, locatie 
Podium 15, Middelburg

25148 Medewerker marketing en communicatie

95391 Secretariële beroepen 
(Directiesecretaresse/managementassistente)

Leerweg bol, niveau 4, locatie 
Podium 15, Middelburg

25151 Managementassistente/directiesecreta-
resse

95060 ICT-medewerker (Medewerker ICT) Leerweg bol, niveau 2, locatie 
Edisonweg 4A, Vlissingen

95761 Metaalbewerker(Constructiewerker) Leerweg bbl, niveau 2, locatie 
Edisonweg 4A, Vlissingen

25291 Constructiewerker



33

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Opleiding Kwaliteitsgebied Kwaliteitsstandaard
Oordeel

Inspectie

O V G

1. Medewerker ICT Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma x

OP2 Didactisch handelen x

OP7 Beroepspraktijkvorming x

Examinering en Diplomering ED1 Kwaliteitsborging E&D x

ED2 Exameninstrumentarium x

ED3 Afname en beoordeling x

Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces x

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg x

KA2 Kwaliteitscultuur x

KA3 Dialoog en verantwoording x

2. Doktersassistent Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma x

OP2 Didactisch handelen x

OP7 Beroepspraktijkvorming x

Examinering en Diplomering ED1 Kwaliteitsborging E&D x

ED2 Exameninstrumentarium x

ED3 Afname en beoordeling x

Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces x

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg x

KA2 Kwaliteitscultuur x

KA3 Dialoog en verantwoording x

3. Medewerker 

marketing

en communicatie

(assistent.com.mdw)

Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma x

OP2 Didactisch handelen x

OP7 Beroepspraktijkvorming x

Examinering en Diplomering ED1 Kwaliteitsborging E&D x

ED2 Exameninstrumentarium x

ED3 Afname en beoordeling x

Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces x

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg x

KA2 Kwaliteitscultuur x

KA3 Dialoog en verantwoording x

Opleiding Kwaliteitsgebied Kwaliteitsstandaard
Oordeel

Inspectie

O V G

4. Constructiemedewerker Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma x

OP2 Didactisch handelen x

OP7 Beroepspraktijkvorming x

Examinering en Diplomering ED1 Kwaliteitsborging E&D x

ED2 Exameninstrumentarium x

ED3 Afname en beoordeling x

Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg x

KA2 Kwaliteitscultuur x

KA3 Dialoog en verantwoording x

5. Secretariële beroepen Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma x

(Directiesecretaresse/ OP2 Didactisch handelen x

managementassistent) OP7 Beroepspraktijkvorming x

Examinering en Diplomering ED1 Kwaliteitsborging E&D x

ED2 Exameninstrumentarium x

ED3 Afname en beoordeling x

Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg x x

KA2 Kwaliteitscultuur x

KA3 Dialoog en verantwoording x

6. Verzorgende-IG Onderwijsproces OP1 Onderwijsprogramma x

OP2 Didactisch handelen x

OP7 Beroepspraktijkvorming x

Examinering en Diplomering ED1 Kwaliteitsborging E&D x

ED2 Exameninstrumentarium x

ED3 Afname en beoordeling x

Onderwijsresultaten OR1 Studiesucces x

Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg x

KA2 Kwaliteitscultuur x

KA3 Dialoog en verantwoording x

KA3 Dialoog en verantwoording x
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Onderzoek naar overige wettelijke vereisten

Er waren geen aanwijzingen om het onderzoek te verdiepen op het punt van 

onderwijstijd.

De opleidingen voldeden aan de eisen gesteld in artikel 8.1.4 van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB) met betrekking tot de schoolkosten. De opleidingen zijn helder 

in de communicatie van de vrijwillige en verplichte kosten. Er worden geen oneigenlijke 

kosten bij de studenten in rekening gebracht.

Bij een van de zes opleidingen is onderzoek gedaan naar het voldoen aan de eisen die 

worden gesteld op het gebied van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten. 

Deze opleiding voldeed aan de wettelijke verplichting om in de onderwijsovereenkomst 

het verzuimbeleid kenbaar te maken. Dit betreft de wettelijke bepaling in artikel 8.1.3f van 

de WEB.

Kwaliteitsborging

In het verslagjaar hebben we het kwaliteitsbeleid en borgingssysteem vernieuwd. 

Hiermee hebben de strategische doelstellingen en het werken met ‘beloften’ aan 

studenten een plek gekregen in het cyclisch handelen van de organisatie. Het intern 

netwerk kwaliteitsborging onder leiding van de procesmanager Kwaliteit heeft in 2017 

een impuls gekregen en de taken van het netwerk zijn verduidelijkt.

Een werkgroep van leden van het intern netwerk heeft in het verslagjaar het zelfevaluatie-

instrument doorontwikkeld. Dit instrument staat nu volledig ten dienste van de dialoog 

over (verbeteren van de) kwaliteit van onderwijs en examinering, waar het eerst meer ten 

dienste stond van de managementrapportage. De doelgroepen voor de zelfevaluatie zijn 

de onderwijsteams, de examencommissies en het managementteam van de 

onderwijseenheden. Inhoudelijk is het zelfevaluatie-instrument afgestemd op de 

kwaliteitsstandaarden van de Inspectie van het Onderwijs en op de beloften die Scalda 

doet aan de studenten in de Student Journey (Strategie Scalda deel II). De tijdens het 

evaluatiegesprek afgesproken acties worden opgenomen in de jaarplannen. De 

onderwijsteams benutten de zelfevaluatie jaarlijks voorafgaand aan de jaarplanning. Zo 

neemt dit instrument en de dialoog over de kwaliteit een belangrijke plaats in, in de 

kwaliteitscyclus van de teams.

Om kwaliteit van onderwijs te bereiken en vast te houden vinden we het belangrijk om 

professionele ruimte en eigenaarschap te faciliteren. Ook in 2017 is ingezet op het 

bevorderen van ieders professioneel handelen met het Team & Talent Development 

Traject.

Congruent en consistent leiderschap draagt in belangrijke mate bij aan het bevorderen 

van een optimale kwaliteitscultuur. We zijn ons hier erg van bewust. Ook dit aspect van 

het functioneren van onze organisatie was in 2017 aandachtspunt in het Team & Talent 

Development Traject.

Het verslagjaar 2017 stond ook in het teken van het aanbrengen van focus. We willen erg 

veel in korte tijd. Dat komt tot uiting in de vele doelen die we hebben gemarkeerd in 

onze strategische documenten. Het monitoren en meten van de realisatie van deze 

doelen verdeelt de aandacht en maakt ons ‘dashboard’ complex. Een, in het tweede jaar 

van het realiseren van onze strategie, geleerde les!

Ons intern auditsysteem heeft een kwalitatieve en kwantitatieve impuls gekregen in 2017. 

We hebben meer audits gepland en we hebben ook systematisch bepaald (risicogericht) 

waar de audits moesten plaatsvinden. De bevindingen van de audits worden vastgelegd 

en het opvolgen ervan is onderwerp van gesprek in de managementgesprekken.
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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. Het opleidingsaanbod 

voor het schooljaar 2017-2018 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van schooljaar 2016-

2017. Zie het overzicht op de volgende pagina's.

Ontvlechting CIOS

In 2017 heeft ROC West-Brabant de samenwerking met Scalda in de coöperatie opgezegd. 

De opleidingen zullen gefaseerd worden ontvlochten.

Praktijkroutes

In augustus 2017 is de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) gestart, een 

samenwerking van ouderenzorgorganisaties, HZ University of Applied Sciences en Scalda. 

De ZPO is een praktijkgerichte variant van de bol-leerweg. De student werkt en leert in de 

praktijk. Hij of zij krijgt niet alleen les van docenten, maar leert ook van cliënten, 

professionals en medestudenten. De zogenaamde hybridisering van het onderwijs is één 

van de pijlers onder het veranderplan van Scalda (zie paragraaf 5).

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We programmeren proactief en flexibel, 

afgestemd op behoeftes en mogelijkheden van 

studenten en werkgevers in de Zeeuwse regio(s).

Keuzedelen

De procedures voor het aanbieden van, communiceren over en inschrijven op keuzedelen 

werden in 2017 door ieder onderwijscluster afzonderlijk gefaciliteerd. Binnen het cluster 

Zorg hebben vijf studenten een andere keuze moeten maken omdat het keuzedeel 

waarvoor zij zich hadden ingeschreven wegens organisatorische omstandigheden geen 

doorgang kon vinden. In 2018 richten wij binnen ons Kern Registratie Systeem een 

module in voor de administratieve verwerking van de keuzedelen.
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Studentenstromen tussen de regio’s

Onderwijslocatie

Regio van herkomst 
van studenten

Oosterschelde-
regio

Walcheren
Zeeuws- 

Vlaanderen
Overig Totaal

Oosterschelderegio 1.149 1.242 52 1 2.444

Walcheren 929 1.562 90 - 2.581

Zeeuws-Vlaanderen 308 887 1.213 - 2.408

Overig 816 226 48 302 1.392

Totaal 3.202 3.917 1.403 303 8.825
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CIOS Goes - Sport en Bewegen

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Medewerker sport en recreatie * 2 BOL G

Sport- en bewegingsleider ** 3 BOL G

Coördinator buurt, onderwijs en sport ** 4 BOL G

Coördinator sport- en bewegingsagogie ** 4 BOL G

Coördinator sport-, bewegen en gezondheid ** 4 BOL G

Coördinator sportinstructie, training en coaching ** 4 BOL G

MBOplus: voor studenten met een afgeronde havo-opleiding wordt er
een versneld tweejarig traject aangeboden (leslocatie Goes).

MBO DANS GOES

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Dansleider ** 3 BOL G

Danscoördinator ** 4 BOL G

College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Commerciële Dienstverlening

Verkoper 2 BOL / BBL M, T

Eerste Verkoper 3 BOL / BBL M

Verkoopspecialist detailhandel 3 BOL T

(Junior) accountmanager * 4 BOL M

Manager retail 4 BOL M

Manager retail (Versneld) 4 BOL / BBL M

Zakelijke Dienstverlening

Medewerker secretariaat en receptie 2 BOL M

Directiesecretaresse / Managementassistent 4 BOL M, T

Bedrijfsadministrateur * 4 BOL M, T

Medewerker marketing en communicatie * 4 BOL M, T

Junior assistent-accountant * 4 BOL M

Juridisch-administratief dienstverlener * 4 BOL M

Flex opleidingen:

Financieel administratief medewerker 3 BOL M

Secretaresse 3 BOL / BBL M

Bedrijfsadministrateur 4 BOL / BBL M

Directiesecretaresse / managementassistent 4 BOL / BBL M

Junior assistent accountant 4 BOL / BBL M

College voor Toerisme

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 3 BOL G, M

Zelfstandig medewerker travel & hospitality 3 BOL M

Leidinggevende leisure & hospitality 4 BOL G, M

Leidinggevende travel & hospitality 4 BOL M

Vacansoleil Leisure Academy 3/4 BOL G

College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Gastheer / -vrouw 2 BOL / BBL* M

Zelfstandig werkend gastheer / -vrouw 3 BOL / BBL* M

Kok 2 BOL / BBL* M, T

Zelfstandig werkend kok 3 BOL / BBL* M

Leidinggevende bediening 4 BBL M

Leidinggevende keuken 4 BBL M

Gespecialiseerd kok 4 BBL M

Manager / ondernemer horeca 4 BOL M

Meewerkend horeca ondernemer 4 BOL M

College voor Dienstverlening

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Dienstverlening 2 BOL G, M, T

Opleidingsaanbod 2017-2018

M: Middelburg , G: Goes, T: Terneuzen, V: Vlissingen

*    Opleiding met een beperkt aantal opleidingsplaatsen.

* *  Opleiding waarvoor aanvullende eisen gelden (Kijk voor meer informatie   

      op scalda.nl).

College voor Uniformberoepen

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Logistiek medewerker 2 BOL M

Logistiek teamleider 3 BOL M

Beveiliger * 2 BOL M

Handhaver toezicht en veiligheid * 3 BOL M

Aankomend medewerker grondoptreden * / ** 2 BOL M

Aankomend medewerker maritiem * / ** 2 BOL M

Aankomend onderofficier grondoptreden * / ** 3 BOL M

Aankomend onderofficier maritiem * / ** 3 BOL M

College voor Brood en Banket

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Uitvoerend bakker 2 BOL M

Zelfstandig werkend bakker 3 BOL M

Leidinggevende bakkerij 4 BBL M
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Schilderen

Schilder 2 BBL G

Gezel Schilder 3 BBL G

Bouwkunde en Infratechniek

Medewerker technische dienst 2 BOL G

Allround vakkracht technische dienst 3 BOL G

Metselaar 2 BOL / BBL G

Allround metselaar 3 BBL G

Timmerman 2 BOL / BBL G

Allround timmerman 3 BBL G

Vakman grond-, water- en wegenbouw 2 BBL G

Allround vakman grond-, water- en wegenbouw 3 BBL G

Middenkaderfunctionaris bouw en infra 4 BOL V

Installatietechniek

Monteur werktuigkundige installaties 2 BBL G

Eerste monteur woning 3 BBL G

Metaal, Werktuigbouwkunde en Mechanisatietechniek

Monteur mechatronica 2 BBL V

Eerste monteur mechatronica 3 BBL V

Basislasser 2 BBL T, V

Allround lasser 3 BBL V

Constructiewerker 2 BBL T, V

Allround constructiewerker 3 BBL V

Pijpenbewerker 2 BBL T, V

Allround pijpenbewerker 3 BBL T, V

Verspaner 2 BBL V

Allround verspaner 3 BBL V

Technicus engineering Werktuigbouwkunde 4 BOL V

Tekenaar / constructeur 4 BBL V

Motorvoertuigentechniek

Autotechnicus 2 BBL V

Eerste autotechnicus 3 BOL / BBL V

Technisch specialist personenauto’s 4 BOL / BBL V

Bedrijfsautotechnicus 2 BBL V

Eerste bedrijfsautotechnicus 3 BBL V

Technisch specialist bedrijfsauto’s 4 BBL V

Monteur mobiele werktuigen 2 BBL V

Allround monteur mobiele werktuigen 3 BBL V

Laboratoriumtechniek

Allround Laborant * 3 BOL V

Chemisch-fysisch analist * 4 BOL V

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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College voor Techniek en Design

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

ICT

Medewerker ICT 2 BOL T, V

Medewerker beheer ICT 3 BOL T, V

ICT Beheerder 4 BOL V

Netwerk- en mediabeheer 4 BOL V

Applicatie- en mediaontwikkelaar 4 BOL T, V

Mediavormgever * / ** 4 BOL T, V

Elektrotechniek

Monteur elektronische installaties 2 BBL V

Eerste monteur elektronische industriële
installaties en systemen

3 BBL V

Eerste monteur elektronische installaties woning 
en utiliteit

3 BBL V

Technicus engineering Elektrotechniek 4 BOL / BBL V

Maritiem en Logistiek College De Ruyter

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Scheepvaart

Schipper-machinist beperkt werkgebied ** 2 BOL V

Matroos binnenvaart ** 2 BBL V

Schipper binnenvaart ** 3 BBL V

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen 
SW5 **

3 BOL V

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6 ** 2 BOL V

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen ** 3 BOL V

Stuurman kleine schepen ** 3 BOL V

Scheepswerktuigkundige kleine schepen 3 BOL V

Maritiem officier alle schepen ** 4 BOL V

Stuurman alle schepen ** 4 BOL V

Scheepswerktuigkundige alle schepen ** 4 BOL V

Logistiek

Chauffeur wegvervoer ** 2 BBL V

Logistiek medewerker ** 2 BBL V

Manager havenlogistiek ** 4 BOL V

Manager transport en logistiek ** 4 BOL V
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College voor Maintenance en Procestechniek

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Maintenance

Technicus service en onderhoud
(Maintenance Engineer) 4 BOL/BBL T

Procestechniek

Operator B 3 BBL T

Operator C 4 BOL/BBL T

College voor Welzijn

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 3 BOL/BBL G, T

Maatschappelijke Zorg (niveau 4) 4 BOL/BBL G, T

(Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker 
kinderopvang *

3/4 BOL/BBL G, T

Onderwijsassistent 4 BOL/BBL G, T

Praktijkopleider 4 BBL G, T

Sociaal-cultureel werker 4 BOL/BBL G, T

College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Apothekersassistent * 4 BOL G

Doktersassistent * 4 BOL G

Tandartsassistent * 4 BOL G

Kapper * 2 BOL / BBL G

Allround Kapper * 3 BOL / BBL G

Schoonheidsspecialist * 3 BOL G

Allround Schoonheidsspecialist * 4 BOL G

Verzorgende-IG
(Combi-opleiding met Maatschappelijke zorg, 
uitstroom op alleen Verzorgende-IG blijft mogelijk)

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

3 BOL/BBL G, T

Mbo-Verpleegkundige 4 BOL/BBL G, T

College voor Educatie

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Entree

Assistent dienstverlening en zorg 1 BOL / BBL M, T

Assistent bouwen, wonen en onderhoud 1 BOL / BBL G, M, T

Assistent verkoop / retail 1 BOL / BBL M, T

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 1 BOL / BBL M, T

Assistent constructietechniek 1 BOL / BBL M, T

Assistent plant of (groene) leefomgeving 1 Profieldag G, M, T

Assistent logistiek 1 BOL / BBL M, T
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Aantal mbo studenten
op 1 oktober 2016

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Voortijdig schoolverlaters
2016-2017

Diplomaresultaat
2016-2017

Jaarresultaat
2016-2017

3.4 Een zelfbewust Scalda

160 67,7% 82% 25,83%

71,7% 74,2% 10,07%

3,75%78% 73,5%

3,25%78,3% 74,7%

61% streefnorm 67% streefnorm 9,4% streefnorm

3,5% streefnorm70%  streefnorm 68%  streefnorm

2,75%  streefnorm70%  streefnorm 68%  streefnorm

1.323

2.363

4.720

40

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We nemen, als grootste onderwijsinstelling en enige brede roc in de regio, onze 

verantwoordelijkheid in maatschappelijke vraagstukken die raken aan onze 

(toekomstige) studenten en spreken onze strategische stakeholders daar op aan.

27,5% streefnorm
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schenken aan de intake maar ook aan de follow-up daarvan.

• Integratie van onderwijs en begeleiding. Alle studenten behouden of terugleiden 

naar onderwijs, makelen en schakelen, bieden van maatwerk. Daar waar onderwijs 

(vooralsnog) niet haalbaar blijkt, ondersteunen we de jongere richting werk in 

samenwerking met regionale partners.

• Een pedagogische aanpak die de student benadert vanuit een positieve focus op het 

belang van aanwezigheid; de student wordt gemist als hij of zij niet aanwezig is.

Educatie

Als grootste onderwijsinstelling en enige brede roc in de regio dragen wij een grote 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, vaak met betrekking tot issues met een brede 

impact op de samenleving. We nemen die verantwoordelijkheid serieus. Zo hebben we, 

als één van de weinige roc’s in Nederland, door de jaren heen onze infrastructuur voor 

volwasseneneducatie in stand gehouden, waardoor we nu op een adequate manier 

kunnen inspelen op de toegenomen vraag naar inburgeringsonderwijs en andere vormen 

van onderwijs voor mensen die de aansluiting met het onderwijs, de arbeidsmarkt of de 

maatschappij kwijt zijn of dreigen te verliezen. Wij zijn trots op de vele manieren waarop 

ons onderwijscluster Educatie bijdraagt aan het realiseren van het waarde(n)volle Scalda 

dat wij willen zijn.

Onderwijsopbrengsten en bestrijding voortijdig schoolverlaten

In 2017 hebben wij de integrale aanpak van ‘Onderwijs op Maat’ verder uitgewerkt in een 

aantal thema’s en hebben we de doelgroepen waarop wij ons willen richten nader 

gedefinieerd.

We hebben een aantal gerichte activiteiten ondernomen om te voorkomen dat jongeren 

voortijdig uitvallen (vsv) en/of zich niet kwalificeren.

Naast de inzet met betrekking tot voortijdig schoolverlaten, hebben we voorzieningen 

getroffen voor de groep jongeren in een kwetsbare positie, zoals Pluscoaching, Pitstop 

(voorziening overbelaste studenten), het instellen van THOP-klassen (Traject 

Heroriënterings Programma) en, meer recent, een keuzecarrousel: een mogelijkheid voor 

studenten die na de zomervakantie nog geen opleidingskeuze hebben gemaakt of die 

afgewezen zijn bij de intake van de opleiding naar keuze. Ook hebben we de aanpak van 

verzuim en de loopbaanoriëntatie verder ontwikkeld. Activiteiten die passen in onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid als regionale onderwijsinstelling, waar weliswaar 

financiering tegenover staat, maar die veel energie van de organisatie vragen.

Om de begeleidingsvraag van studenten te stroomlijnen hebben wij op drie niveaus 

arrangementen beschreven, te weten: 

• basisarrangement, (voor alle studenten);

• extra arrangement (voor studenten met een tijdelijke of lichte beperking);

• intensief arrangement (voor studenten die langdurige of intensieve begeleiding 

nodig hebben).

Door (de loopbaan van) de student centraal te stellen en betrokkenheid daarbij te 

organiseren, waar het kan zo dicht mogelijk bij of zelfs op de werkvloer van de student, 

willen we voor iedere student ruimte scheppen om te (kunnen) leren. Daarvoor hanteren 

we de volgende uitgangspunten.

• Streven naar een rimpelloze overgang vo – mbo door niet alleen veel aandacht te 

Aantal studenten Educatie 2017

Totaal 1.483

Verdeeld naar trajecten 2017

Educatieve trajecten 570

Inburgering 698

Specifieke trajecten 33

Vavo 221
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Saba Haile Okbagergisch – Inburgering
Scalda College voor Educatie

“Wat ik hier geleerd heb, is dat sommige moeilijke dingen 

soms heel makkelijk op te lossen zijn.”

Saba is 35 jaar en komt uit Eritrea. Ze is nu bijna twee jaar in Nederland en ze woont in Middelburg. 

Vorig jaar is zij begonnen aan de inburgeringscursus op Scalda. Ze doet erg haar best en zet zich ook 

altijd in om anderen te helpen. Ze helpt anderen door te vertalen en een luisterend oor te bieden. 

Daarnaast helpt ze mee als vrijwilliger bij een fietsproject. Toen Saba in Nederland kwam, was ze 

vastbesloten meteen te leren fietsen en nu helpt ze anderen om het ook onder de knie te krijgen.

Saba woont met zeven andere dames in één huis. Daar fungeert zij als moederfiguur en helpt 

ze de anderen waar nodig. Als er problemen zijn met de elektriciteit, als er iemand naar de 

dokter of het ziekenhuis moet, als er andersoortige moeilijkheden zijn, Saba regelt het. “Ze is de 

oudste, dus dan doe je dat, “ vertelt ze lachend. Daarnaast treedt ze vaak op als tolk. Ze spreekt 

naast Tigrinya, ook Arabisch, Engels en inmiddels ook een beetje Nederlands. Dus, als er wat 

vertaald moet worden, weet iedereen haar te vinden.

Uiteindelijk wil Saba graag kapster worden. In Eritrea heeft ze hier al ervaring mee opgedaan. 

Nu maakt ze bij haar huisgenoten regelmatig de mooiste kapsels! Vaak is ze daar uren mee 

bezig. Maar Saba zou het ook fijn vinden om een baan te vinden in de ouderenzorg. Ze vindt 

het mooi om voor oudere mensen te kunnen zorgen, dus wie weet...

Saba is genomineerd door haar docenten. Die zeggen het volgende over haar: “Saba is onze 

HELD, omdat ze altijd voor alles en iedereen klaarstaat! Wij zijn heel trots op haar, omdat ze een 

heel groot hart heeft!” Saba’s man woont nog in Oeganda. Ze hoopt dat hij naar Nederland mag 

komen, zodat ze hier samen een mooie toekomst kunnen opbouwen.
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https://www.youtube.com/watch?v=wPsvbHrH1XU


4.  Scalda als werkgever
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Werkgeverschap 

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 hem of haar om 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.

In 2017 stond het veranderplan hoog op de agenda (meer informatie hierover in 

hoofdstuk 5, Scalda Gereed voor de Toekomst). Binnen dit veranderplan is een aantal 

ontwikkelingslijnen benoemd om samenhang aan te brengen in het realiseren van onze 

strategie en het realiseren van het verandertraject. Een van deze ontwikkelingslijnen is 

het realiseren van een integrale beleidscyclus in 2018. In dat verband gaan we in 2018 

onder andere aan de slag met het realiseren van een meerjarenformatieplan. 

Professionalisering 

Het thema Professionalisering staat in de strategische periode van 2016-2020 opnieuw 

hoog op de agenda.

In 2017 hebben we wederom diverse scholingen georganiseerd gericht op bevoegdheid 

en bekwaamheid van onderwijsgevenden en scholingen in het kader van het Team & 

Talent Development Traject. In 2017 stond professionalisering van examenfunctionarissen 

centraal, aan dit scholingstraject hebben ruim 150 medewerkers deelgenomen. Ook de 

deelmaster Special Educational Needs was succesvol, hier hebben ruim 20 medewerkers 

aan deelgenomen. 

Employability 
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Oordeel medewerkers: 
Bevlogenheid

7,6 2014

7,7 2016

7,9 Doel 2018



45

4. Scalda als werkgever
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Daarnaast werd de vernieuwde cyclus voor functionerings- en beoordelingsgesprekken 

verder opgepakt in de organisatie. In 2018 staat een evaluatie gepland voor diverse 

beleidsstukken in het kader van de professionele dialoog. Deze evaluatie wordt 

Scaldabreed uitgezet.

Gezondheid 

De pijlers onder het gezondheidsbeleid zijn curatie, preventie en amplitie. Het doel van 

het gezondheidsbeleid is het bevorderen en optimaliseren van de gezondheid en het 

welbevinden van al onze medewerkers. Het thema gezondheid is in de nieuwe 

gesprekkencyclus nadrukkelijker gepositioneerd als essentieel onderdeel van de optimale 

en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In 2017 is verder vorm gegeven aan de pilot rondom de ‘Gezonde School’. In 2018 worden 

hiervan de eerste resultaten verwacht bij het CIOS. Het doel is om deze best practice te 

delen en de aanpak Scaldabreed uit te rollen. Vanuit het project ENJOY bieden we onze 

medewerkers activiteiten aan waarmee we de bewustwording van het belang van fysieke 

en mentale gezondheid stimuleren. In 2017 zijn we gestart met een nieuw programma. 

Succesvolle onderdelen waren daarbij de lezing over het belang van een goede werkplek, 

de ‘check-je-werkplek-actie’ (ruim 60 deelnemers) en de health checks op de locaties 

Goes en Terneuzen (ruim 90 deelnemers). In 2019 worden de health checks georganiseerd 

op de locaties Middelburg en Vlissingen. Verder worden diverse lezingen aangeboden in 

het kader van voeding, voorkomen van burn-out en employability.

Verzuim medewerkers

4,5% 2015

4,5% 2016

5,57% 2017

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We geven invulling aan goed 

en innovatief werkgeverschap.

Over het oordeel van van onze medewerkers met betrekking tot de professionele 

ruimte en het thema 'bevlogenheid' rapporteren wij elders in dit document.



Helden en Heroes 
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Ayca Grim – Kapper
Scalda College voor Gezondheidszorg 
en Uiterlijke Verzorging

“Het was een super drukke periode en nu kan ik eindelijk 

alles een beetje laten bezinken. Maar in de toekomst lijkt 

het mij leuk om vaker met wedstrijden mee te doen om 

mezelf nog meer te ontwikkelen.”

Ayca is 20 jaar en volgt de opleiding Kapper bij Scalda College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke 

Verzorging. Ze is een erg gedreven en gemotiveerde leerling, die niet stopt waar anderen dat wel doen. 

Ze heeft een grote ambitie en wil geen standaard kapster worden. Haar droom is een eigen salon te 

kunnen openen waar een totaalpakket aan behandelingen kan worden aangeboden. De deelname 

aan Skills Heroes in de RAI was voor haar een te gekke ervaring!

Het was nog even spannend of Ayca wel mee mocht naar het Nederlands Kampioenschap. Maar 

toen het verlossende woord eenmaal daar was, was ze gelijk gemotiveerd. “Ik heb ontzettend 

veel gehad aan de hulp van mijn coaches Tamara en Jolien. We heb samen, na schooltijd, veel 

geoefend. Maar ook thuis was ik er constant mee bezig, want ik wilde winnen!” vertelt ze 

enthousiast. De wedstrijd duurde in totaal drie dagen, waarin er met verschillende thema’s 

gewerkt werd. Niet alleen moest ze zelf haar modellen regelen, maar ook bijpassende kleding 

en make-up.

Ayca geeft aan dat ze gelukkig goed presteert onder druk. En dat blijkt, want uiteindelijk wist ze 

in de vakrichting kapper een derde plaats te behalen! En dat smaakt wat deze kapster betreft 

naar meer. “Het was een super drukke periode en nu kan ik eindelijk alles een beetje laten 

bezinken. Maar in de toekomst lijkt het mij leuk om vaker met wedstrijden mee te doen om 

mezelf nog meer te ontwikkelen.”

Momenteel loopt Ayca stage, na het behalen van haar diploma, wil ze graag eerst meer 

werkervaring opdoen. In de toekomst wil ze haar eigen salon openen, waar niet alleen het 

kapsel centraal staat, maar ook waar klanten terecht kunnen voor beauty en visagie.
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https://www.youtube.com/watch?v=JZIogQEi2iE


5.  Scalda gereed voor de toekomst:
 De continuïteit van Scalda

 (Continuïteitsparagraaf)
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Het jaar 2018 wordt een belangrijk transitiejaar voor Scalda. 

De eerste transitie betreft het ‘hoe’, de vorm van ons onderwijs en onze organisatie. In de 

loop van 2017 hebben we nagedacht over de manier waarop we Scalda gereed kunnen 

maken voor de toekomst. De beroepenvelden waarvoor we opleiden, gaan drastisch 

veranderen. De samenleving doet steeds nadrukkelijker een beroep op ons om mee te 

helpen bij het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Het onderwijsveld 

binnen Zeeland zal, mede als gevolg van de daling van het aantal Zeeuwse jongeren, 

steeds intensiever gaan samenwerken. Die toekomst vraagt niet alleen om een nieuwe 

onderwijskundige visie, maar ook om een nieuwe visie op de organisatie rondom het 

onderwijs en de ondersteuning. Een organisatie die wendbaar en responsief is, omdat we 

immers met elkaar op weg zijn naar een toekomst die we voor een belangrijk deel nog 

niet kennen. 

Scalda gereed voor de toekomst schetst de contouren van het nieuwe Scalda, waarmee we 

die toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Ons belangrijkste doel daarbij blijft het 

duurzaam bieden van wat wij “waarde(n)vol" onderwijs noemen; een breed aanbod van 

kwalitatief hoogwaardige mbo-opleidingen en educatietrajecten, voor (jonge) mensen in 

Zeeland en daarbuiten, dat gegeven wordt vanuit de waarden van Scalda en dat waarde 

toevoegt voor onze studenten, hun (toekomstige) werkgevers en de samenleving.

De tweede belangrijke transitie is de voortzetting van het groene mbo-onderwijs van 

Edudelta per 1 augustus 2018.

De prognoses voor de studentenaantallen en personele formatie zijn een bestuurlijke 

inschatting, gebaseerd op de door Scalda gehanteerde prognosemethodiek. Prognoses 

voor studentenaantallen en personele formatie voor de 'groene' mbo-opleidingen zijn 

hier nog niet opgenomen. De personele formatie zal in de toekomst meebewegen met 

het verwachte aantal studenten, zodat het aantal studenten per fte onderwijzend 

personeel stabiel blijft.

De kern van de verandering

We werken eraan om vanuit onze waarden onze studenten en medewerkers zo goed 

mogelijk te helpen het beste uit zichzelf te halen. We voelen ons, samen met onze 

partners bij bedrijven, instellingen en overheden, verantwoordelijk voor het 

beroepsonderwijs dat past bij onze studenten, de regionale economie en samenleving. 

We bereiden ons voor op veranderingen in de arbeidsmarkt en de maatschappij, waarbij 

5. De continuïteit van Scalda
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Kengetallen

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personele formatie in fte's 
op 31 december

Onderwijzend personeel 482,6 484,2 482,1 473,0 461,7 448,1 439,4

Management / Directie 21,2 18,1 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Overige medewerkers 240,4 230,0 230,0 225,7 220,3 213,8 209,6

• indirecte ondersteuning 109,3 99,2 99,2 97,3 95,0 92,2 90,4

• directe ondersteuning 131,1 130,9 130,9 128,4 125,3 121,6 119,2

Totaal (afgerond) 744,2 732,2 730,2 715,7 699,0 678,9 666,0

 

Aantal mbo studenten op 1 
oktober 8.566 8.826 8.558 8.396 8.195 7.953 7.799

Gemiddeld aantal 
studenten per fte 
Onderwijzend personeel

17,7 18,2 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

5.1 Scalda gereed voor de toekomst
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we rekening houden met dalende leerlingenaantallen in de Zeeuwse scholen voor 

voortgezet onderwijs en de impact daarvan op onze instroom en bekostiging. We leiden 

op voor 'een wereld die we nog niet kennen'. We maken ons onderwijs gereed voor 

mensen die zich een 'leven lang ontwikkelen'.

Slimmer en meer in de praktijk organiseren

We passen ons onderwijsaanbod, onze begeleiding, onze organisatie en de manier 

waarop we onze middelen binnen de organisatie verdelen op deze grote veranderingen 

aan. We flexibiliseren het onderwijs waar dat mogelijk en verstandig is. We realiseren 

steeds meer onderwijs in de praktijk: in de bedrijven en instellingen zelf. Na de onlangs 

gestarte ‘Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg’ beginnen we in 2018 met de eerste 

praktijkroute in Zeeuws-Vlaanderen. De jaren daarna zullen we dit uitbreiden tot een 

belangrijke nieuwe vorm van onderwijs binnen Scalda. Verder worden er in heel Zeeland 

opleidingen gecombineerd en geconcentreerd. Door dit 'slim organiseren' kunnen we 

een zo breed mogelijk opleidingsaanbod voor de provincie behouden.

Dichterbij en efficiënter ondersteunen

We integreren de begeleiding van onze studenten steeds meer in het onderwijsproces.

We decentraliseren die begeleiding en andere onderdelen van de ondersteuning mede 

daarom naar de onderwijsclusters. We voegen deze clusters samen tot vier grotere 

eenheden, die beter in staat zijn onderwijs en begeleiding efficiënt en flexibel te 

organiseren. De onderwijsteams staan centraal in de organisatie van ons onderwijs. De 

menselijke maat blijft daarbij bepalend. We investeren, ondanks teruglopende 

bekostiging, waar dat nodig is gericht in het verminderen van de werkdruk in het 

onderwijs. 

Beter bemensen

Door het slim en flexibel organiseren van ons onderwijs en door een goed financieel 

beheer, weten we de personele gevolgen van de veranderingen grotendeels te beperken 

tot een aantal medewerkers met een tijdelijke aanstelling. Bij het onderwijzend personeel 

is, met een groot aantal collega’s dat de komende jaren stopt met werken, de zorg voor 

voldoende goede docenten ons belangrijkste aandachtspunt. We zoeken daarin 

samenwerking met partners in het onderwijs en in bedrijven en instellingen en 

onderzoeken de mogelijkheden van hybride opleiden en werken.

Bij het ondersteunend personeel wordt van het huidige Facilitair Bedrijf de afdeling ICT 

samengevoegd met de afdeling Informatiemanagement van de huidige dienst 

Bestuurlijke Ondersteuning en worden de medewerkers centrale huisvesting van het 

huidige Facilitair Bedrijf anders georganiseerd. De studentenbegeleiders en een deel van 

het facilitair personeel gaan werken onder decentrale aansturing van de nieuwe 

onderwijsclusters. Daarnaast verdwijnt een aantal ondersteunende functies, met name 

binnen de administratieve ondersteuning. Binnen het management tenslotte, verdwijnen 

er functies onder directeuren, managers en middenmanagers. Hoewel er sprake is van 

een behoorlijke reorganisatie, verwachten we in eerste instantie alle medewerkers in 

vaste dienst opnieuw binnen Scalda te kunnen plaatsen. Alleen over de reorganisatie 

binnen het huidige Facilitair Bedrijf en de afdeling Informatiemanagement zullen we in 

een latere instantie mogelijk het gesprek met de vakbonden aangaan.

Meer kwaliteit

Door deze veranderingen laten we zien dat we geloven in kwalitatieve groei, juist ook 

wanneer het aantal jongeren afneemt. We geloven in het samen met onze partners 

benutten van nieuwe kansen. Denk daarbij aan ‘Wind op Zee’, de ontwikkeling van CIOS 

in diverse regio’s, de samenwerking in zorg, welzijn en toerisme en de doorontwikkeling 

van het ‘pre-mbo’. Maar we zien ook kansen in samenwerking en mogelijke ‘cross-overs’ 

met opleidingen in de groene sector. We hebben vertrouwen in onze studenten, in onze 

partners en in elkaar. Van daaruit vertrouwen we erop dat we ons onderwijs gereed 

kunnen maken voor een waardevolle toekomst.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017
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Besluiten

Besluit 1: 
Het onderwijs wordt georganiseerd in vier clusters.
• Het huidige cluster Educatie vormt het nieuwe cluster Educatie.

• De huidige clusters Maritiem, ICT & EIS en Techniek vormen het cluster Maritiem, ICT 

en Techniek (MIT).

• De huidige clusters Economie en HTV&D vormen het cluster Dienstverlening, 

Veiligheid en Gastvrijheid (DVG).

• De huidige clusters CIOS, Welzijn en Zorg vormen het cluster Zorg, Welzijn en Sport.

Besluit 2: 
We werken met minder directeuren en teamleiders.
Het aantal directeuren wordt geleidelijk gereduceerd. Ieder cluster heeft uiteindelijk één 

directeur. Op de korte termijn vervallen er twee directiefuncties. De functie directeur 

Maritiem vervalt per 1 augustus 2018 en wordt tot dan waargenomen door de directeur 

Techniek. Bij het cluster Zorg, Welzijn en Sport wordt vanaf 1 augustus 2018 gewerkt met 

drie en vanaf 1 augustus 2019 met twee directeuren. Ook daar komt dan een 

directiefunctie te vervallen. De andere organisatie van de clusters leidt in fasen tot een 

reductie van het aantal teamleiders.

De reductie van het aantal directeuren vindt zoals gezegd geleidelijk plaats. Ieder cluster 

heeft uiteindelijk één directeur. ‘Uiteindelijk’ is wanneer het proces van implementatie 

van de nieuwe organisatiestructuur volledig is doorgevoerd, inclusief de veranderingen 

die nodig zijn op het niveau van het middenmanagement, de ondersteuning en de 

teams. Verder moet de reductie verantwoord zijn in het licht van eventuele nieuwe 

ontwikkelingen (intern dan wel extern). 

We gaan in de nieuwe situatie als volgt werken.

• Bij een cluster met twee of drie directeuren vormen deze samen de ‘clusterdirectie’, 

waarbij een van hen voorzitter is en de ander(en) lid.

• Alle directeuren hebben formeel dezelfde functie en inschaling. Het College van 

Bestuur (CvB) kent de rollen van ‘voorzitter’ en ‘lid’ voor twee jaar toe, waarna er in 

principe sprake is van een rolwisseling.

• Directeuren in een cluster zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Zij hebben 

interne en externe aandachtsgebieden (‘portefeuilles’) en verdelen onderling de 

aansturing van de teamleiders.

• Alle directeuren zijn lid van het Bestuur- en Managementteam (BMT).

• Het CvB voert managementgesprekken met de volledige clusterdirectie.

• Functioneringsgesprekken zijn in principe individueel, waar mogelijk deels samen. De 

beoordeling is individueel. Het oordeel wordt bepaald op basis van het resultaat van 

het cluster, het gezamenlijk functioneren als directieteam en het individuele 

functioneren.

• Besluitvorming binnen de clusterdirectie gebeurt op basis van consensus. Ontbreekt 

deze, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het ‘lid’ heeft in dat geval de 

mogelijkheid om zich in die kwestie tot het CvB te wenden.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017
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Besluit 3: 
Status aparte voor Sport en Maritiem
De huidige clusters CIOS en Maritiem hebben, meer dan de andere huidige clusters, een 

eigen “merk”: CIOS Goes, Mbo Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter en 

een eigen extern (regionaal en landelijk) netwerk. Hun profilering is voor een belangrijk 

deel bovenregionaal gericht. Die status aparte behouden ze in de nieuwe clusters. CIOS 

krijgt daarbij, binnen kaders, ruimte voor een bijzonder ontwikkelproces.

We handhaven dus de merken Maritiem en Logistiek College De Ruyter, CIOS Goes en 

Mbo Dans Goes, met de uitwerking die daar in de huidige situatie aan is gegeven. De 

gezamenlijke directies van respectievelijk MIT en ZWS zorgen ervoor dat het 

geïntegreerde team van decentrale ondersteuning zo georganiseerd is, dat de locaties 

van de onderdelen Maritiem en Sport adequaat ‘bediend’ worden. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de betreffende clusterdirecties. De gezamenlijke directies van 

respectievelijk MIT en ZWS leiden ook het gezamenlijke managementteam waarvan de 

onderdelen Maritiem en Sport deel uitmaken.

Wat CIOS betreft kan er echter ook periodiek een managementteam van CIOS apart 

vergaderen over onderwijskundig-organisatorische zaken. Tot en met 1 augustus 2019 is, 

zonder af te dingen op de integrale verantwoordelijkheid van de gehele directie, één 

directeur inhoudelijk verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs- en 

ontwikkelprogramma binnen CIOS. Daarbij gaat het om onderwijskundige ontwikkeling, 

niet om studentenbegeleiding en organisatorische zaken als inschrijving, roostering en 

dergelijke. De formele verantwoordelijkheid en de besluitvorming ten aanzien van 

besteding van budgetten, huisvesting, facilitaire zaken en ondersteuning liggen bij de 

directie van het cluster ZWS en haar managementteam (waarvam de teamleiders deel 

uitmaken). Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 evalueert het CvB deze aansturing 

en neemt een besluit over het vervolg.

Waar het gaat om strategische besluiten, zoals besluiten ten aanzien van de 

samenwerking met andere scholen, huisvesting, werving buiten Zeeland en dergelijke, 

gaat het, uiteraard binnen de naar de directeuren gedelegeerde bevoegdheden, altijd om 

een directiebesluit van het cluster Zorg, Welzijn en Sport als geheel, dat goedkeuring van 

het CvB behoeft. De gevolgen zullen immers de gehele eenheid ‘raken’, formatief, 

financieel en anderszins.

Bij het cluster MIT heeft één van de beide directeuren de verantwoordelijkheid voor 

zowel Scheepvaart als Logistiek, deze twee onderdelen blijven dus in één hand. 

Besluit 4: 
Gedeeltelijke decentralisatie ondersteuning naar clusters
De volgende functies worden gedecentraliseerd, dat wil zeggen onder aansturing van de 

onderwijsclusters gebracht.

• De studentenbegeleiders (de “generalisten”) van de huidige Unit Advies en 

Begeleiding van STAD

• De ‘regiocoördinatoren’, conciërges en medewerkers huishoudelijke dienst die nu nog 

werkzaam zijn binnen de dienst Facilitair Bedrijf.

• Een medewerker met de functie van docent moet in de praktijk ook onderwijs 

verzorgen. Is dat niet het geval, dan is er geen sprake van een docentenfunctie maar 

van een ondersteunende functie. Deze medewerkers krijgen dan ook een 

ondersteunende functie.

5. De continuïteit van Scalda
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Besluit 5: 
Organisatie studentenbegeleiding in de clusters, met centraal 
expertisecentrum
De studentenbegeleiders (de generalisten) van de huidige Unit Advies en Begeleiding 

(UBA) van STAD gaan deel uitmaken van de onderwijsclusters. Daarmee zorgen we ervoor 

dat de begeleiding geïntegreerd wordt in het onderwijsproces, zodat de student het 

gehele leer- en ondersteuningsproces als één geheel ervaart, en zodat ook docenten 

gebruik kunnen maken van de expertise van de begeleiders. Een belangrijk uitgangspunt 

bij de decentralisatie is de autonomie van de begeleider. Hier maken we duidelijke 

afspraken over. Het cluster Educatie krijgt de rol van centraal georganiseerd 

expertisecentrum voor studentenbegeleiding. De specialisten van het huidige UBA 

worden hier ondergebracht en studentenbegeleiders uit de clusters komen hier 

regelmatig bijeen voor afstemming en scholing. Ook de uitvoering van diverse projecten 

m.b.t. voortijdig schoolverlaten vindt in het nieuwe expertisecentrum hun plek.

Besluit 6: 
Indeling centrale ondersteuning in drie diensten en  
bestuurssecretariaat

Dienst Human Resources en Organisatie

De huidige dienst HRM, het team Huisvesting van de voormalige dienst Facilitair Bedrijf 

en de teams Communicatie en Strategie, Afstemming, Beleid en Compliance (SABC) van 

de voormalige dienst Bestuurlijke Ondersteuning vormen samen de nieuwe dienst 

Human Resources en Organisatie.

Team HRM

Het team HRM opereert vanuit drie disciplines die onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. Het gaat respectievelijk om beheer, advies en beleid.

Team Huisvesting

Voor huisvesting ontstaat na de gedeeltelijke decentralisatie een centrale afdeling die 

zich bezighoudt met advisering rondom gebouwen, terreinen en bijbehorende 

infrastructuur; daarnaast met advisering en coördinatie rondom nieuwbouw, verbouw en 

onderhoud en als laatste bouwkundig toezicht. Ook het beheer van de contracten 

voorvloeiende uit deze activiteiten wordt gecoördineerd en daar waar nodig samen met 

de afdeling inkoop opnieuw aanbesteed/ingekocht. Of de huidige indeling van deze 

afdeling efficiënt is ingericht en de juiste competenties bevat om genoemde taken te 

volbrengen wordt nader onderzocht. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in 

een separaat reorganisatieplan.

Team Communicatie

De communicatiediscipline is een brede discipline, met een grote verscheidenheid aan 

zowel meer generalistische als zeer specifieke competenties en expertisegebieden. In het 

team zijn beleid, advies en beheer/uitvoering belegd.

Team Afstemming, Beleid en Compliance (ABC)

De beleidsmedewerkers houden zich voornamelijk bezig met zaken op organisatieniveau. 

Zij ondersteunen hierbij het BMT op strategisch niveau op allerlei inhoudelijke casuïstiek. 

De afdeling wordt in 2018 uitgebreid met meer onderwijskundige expertise. Door 

natuurlijk verloop blijft de afdeling uiteindelijk op de huidige formatieve omvang.

Dienst Financiën, Inkoop en Projecten

De teams Finance en Inkoop van de huidige dienst Finance & Control en het team Project 

Plus van de voormalige dienst Bestuurlijke Ondersteuning vormen samen de nieuwe 

dienst Financiën, Inkoop en Projecten. De afdeling Finance bestaat uit de drie disciplines, 

beleid, advies en beheer.

Team Finance

Een belangrijk aandachtspunt voor Scalda is de doorontwikkeling en de onderlinge 

afstemming van een integraal en cyclisch meerjarenbeleid. De integraliteit betreft de 
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afstemming tussen strategie, onderwijs en organisatie enerzijds en financiën, formatie en 

huisvesting anderzijds, volgens een systematisch en doorlopend proces.

De financiële administratie wordt geleid door een hoofd financiële administratie.

Team Inkoop

De afdeling Inkoop adviseert en ondersteunt de organisatie bij de strategie en beleid 

voor inkoop, aanbesteding en contractmanagement. De afdeling wordt aangestuurd door 

een hoofd Inkoop, die een beleidsadviserende rol heeft en aanbestedingstrajecten 

begeleidt. Bij dit team blijft de structuur ongewijzigd.

Team ProjectPlus

ProjectPlus is de pilotfase voorbij en draait momenteel als volwaardige afdeling met een 

teammanager, projectleiders en een administratief secretarieel medewerker. Voor Scalda 

is duidelijk dat de verander- en projectkracht van de organisatie moet blijven bestaan, 

omdat de organisatie in beweging moet blijven om te kunnen anticiperen op 

vraagstukken vanuit de omgeving. De professionaliteit van de projectleiders die in de 

afgelopen jaren is opgebouwd mag daarbij niet verloren gaan. Vanuit dit perspectief 

wordt de huidige inrichting intact gelaten. ProjectPlus wordt geleid door de 

teammanager ProjectPlus.

Dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie

Het team Studentenadministratie van de huidige dienst STAD, het team 

Informatiemanagement van de voormalige dienst Bestuurlijke Ondersteuning en het team 

ICT van de voormalige dienst Facilitair Bedrijf vormen samen de nieuwe dienst 

Informatievoorziening en Studentenadministratie.

De huidige ICT- en IM-medewerkers worden met de studentenadministratie in een 

nieuwe dienst samengebracht vanwege de functionele verwantschap met het beheer 

van ICT-applicaties. De studentenadministratie is de grootste afnemer van applicaties en 

heeft de meeste functioneel beheerders. Door deze onder één directe aansturing te 

brengen zal een efficiencyslag worden behaald.

Team Studentenadministratie

De studentenadministratie blijft bestaan uit een centraal en een decentraal deel. De 

servicebalies maken onlosmakelijk deel uit van het administratieve proces op locatie. 

Door de koppeling tussen servicebalie en administratie wordt extra flexibiliteit gecreëerd 

om fluctuaties in het werkaanbod op te kunnen vangen. Een decentralisatie van de 

servicebalies pakt op Scalda niveau nadelig uit als het gaat om extra overhead en 

coördinatie. De medewerker post/koerier gaat deel uitmaken van deze afdeling.

Team Informatieverwerking (IV)

In de maanden juni tot september is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd 

naar de huidige en gewenste dienstverlening op het gebied van ICT- en Informatie 

Management binnen Scalda, alsmede naar de positionering van deze twee afdelingen in 

de nieuwe organisatiestructuur. Het rapport bevat aanbevelingen ten aanzien van de 

genoemde onderwerpen. Mede op grond daarvan zijn de volgende besluiten genomen.

• Er komt een geïntegreerde afdeling Informatieverwerking.

• De lokale support wordt niet gedecentraliseerd – de aansturing van de medewerkers 

vindt plaats vanuit de nieuwe dienst.

• Het hoofd IV wordt hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers in de nieuw te 

vormen afdeling; de coördinatoren geven functioneel/inhoudelijk leiding aan teams 

maar hebben geen lijnverantwoordelijkheid.

• Het proces van ontwerp en inrichting van de nieuwe organisatie wordt door een 

tijdelijke externe transitiemanager uitgevoerd.

• Op basis van het uitgevoerde onderzoek is verder duidelijk geworden dat een 

reorganisatie van de ICT-afdeling noodzakelijk is om deze in lijn te brengen met de 

gewenste dienstverlening en de beleidsmatige ontwikkelingen.

• In januari gaat de transitiemanager aan de slag, zodat in het voorjaar het ontwerp van 

de nieuwe afdeling gereed is, de nieuwe functies zijn beschreven en een 

inrichtingsplan c.q. plan van aanpak vastgesteld kan worden.
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Bestuurssecretariaat & Interne Controle

De bestuurssecretaris heeft meerdere rollen, waarvan de rol als secretaris van het CvB de 

belangrijkste is.  Daarnaast is er ook een rol als secretaris van de Raad van Toezicht. Vanuit 

deze, onafhankelijke, rol kan de afdeling IC hiërarchisch worden aangestuurd, zodat die 

vervolgens ook onafhankelijk kan opereren binnen de organisatie. Het secretariaat, dat 

bestaat uit managementassistentes, betreft de administratieve ondersteuning van het 

College van Bestuur en (een aantal) directeuren.

Besluit 7: 
Investeren in onderwijs, innovatie, onderwijsexpertise en leven 
lang ontwikkelen
Ieder cluster heeft een plan gemaakt voor het onderwijsaanbod voor de komende jaren 

en heeft daarbij opties onderzocht en gewogen om het onderwijs flexibeler en efficiënter 

aan te bieden. Het wellicht belangrijkste voorbeeld van 'slim organiseren' zijn de 

zogenaamde 'praktijkroutes'. Waar deze nu kleinschalig starten, met de Zeeuwse 

Praktijkroute Ouderenzorg en dit schooljaar in een pilot bij het cluster Economie in 

Terneuzen, zullen deze routes in een aantal jaren uitgebouwd worden tot uiteindelijk een 

belangrijke nieuwe vorm van onderwijs binnen Scalda.

We gaan het stimuleren en faciliteren van deze en andere innovaties verbeteren door de 

inzet van een ontwikkelbudget en een innovatiebudget, en we gaan onze 

onderwijskundige expertise verder versterken.

Flexibeler en efficiënter onderwijsaanbod

Criteria voor ons opleidingsaanbod zijn:

• kwaliteit;

• aansluiten bij competenties en affiniteiten studenten;

• doelmatigheid;

• betaalbaarheid;

• arbeidsmarktrelevantie;

• doorstroommogelijkheden;

• maatschappelijke verantwoordelijkheid (behoud regionaal aanbod) aansluiten bij 

(nieuwe kansen in) de Zeeuwse economie, Zeeuws DNA.

Met bedrijven, instellingen en overheden kijken we niet defensief (wat houden we 

overeind) maar proactief naar onderwijs dat bij onze jongeren en Zeeland past. Onze 

samenwerkingspartners buiten Scalda zijn daarbij van groot belang. Onze strategie is 

mede met input van bedrijven, instellingen en overheden tot stand gekomen. In dit 

proces willen we hen ook betrekken. Ieder cluster heeft de eigen connecties en 

methodes (bijvoorbeeld via werkveldadviesraden) om daar vorm en inhoud aan te geven. 

Hetzelfde geldt voor het overleg op bestuurlijk niveau.
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Slim organiseren

Het is belangrijk het onderwijs(aanbod) waar mogelijk slim te organiseren. Daarbij gaat 

het bijvoorbeeld om:

• 'breed starten - smal/breed uitstromen' of juist omgekeerd: in de hogere jaren 

verbreden;

• opleidingen (waar mogelijk) combineren binnen en tussen clusters;

• het opzetten van routes met onderwijs op de werkplek zelf bij werkgevers;

• slim organiseren van keuzedelen.

  

Wanneer opleidingen moeten stoppen omdat ze te klein worden, zijn ze niet meer 

bereikbaar voor veel Zeeuwen. Het slim organiseren van opleidingen, ook wanneer dit in 

bepaalde gevallen ten koste gaat van het smal en beroepsgericht opleiden, vloeit voort 

uit onze bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kunnen dat, om 

kwaliteitsverlies te voorkomen en onze opdracht om ‘beroepsonderwijs’ te geven (en 

geen breed, algemeen onderwijs) nooit doen zonder intensieve samenspraak met 

bedrijven en instellingen.

Praktijkroute

We hebben straks uiteindelijk drie hoofdvormen van onderwijs: de bbl en binnen de bol 

de theoretische route en de praktijkroute. In de praktijkroute organiseren we (vrijwel) heel 

het onderwijs binnen bedrijven of instellingen. Het onderwijs sluit dan aan bij de 

praktische leerstijl van studenten, kent een kennis en expertise die actueel is, heeft een 

realistische context, vindt plaats in optimale samenhang van theorie en praktijk en is zoals 

we eerder zagen flexibel. Het is daarmee ook bij daling van studentenaantallen 

‘duurzaam’.

Zeeuws-Vlaanderen

De regio Zeeuws-Vlaanderen is en blijft voor Scalda belangrijk: als gebied waar een 

belangrijk deel van onze studenten vandaan komt, maar ook vanuit onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor heel Zeeland. De daling van het aantal 

inwoners is hier relatief het grootst en daardoor ook die van onze studentenaantallen. Dat 

vraagt juist hier om slim organiseren en investeren. Dat we daartoe bereid zijn hebben we 

met onze partners bij bedrijfsleven, overheden en onderwijs laten zien in de realisatie van 

het Centrum voor Top Techniek (CTT). In de andere sectoren zullen we vooral inzetten op 

de ontwikkeling van praktijkroutes, waarbij het onderwijs voor het grootste deel wordt 

gegeven in de bedrijven en instellingen.

Studenten verkrijgen zo kennis en vaardigheden die up-to-date zijn en die ze direct in het 

werk kunnen toepassen. Het onderwijs wordt hiermee niet alleen flexibel, omdat het niet 

meer zo afhankelijk is van groepsgroottes, maar daarmee ook voor Zeeuws-Vlaanderen 

meer ‘duurzaam’. Het wordt door de intensieve samenwerking met de bedrijven en 

instellingen, waar overigens ook de gemeenten bij horen, ‘verankerd’ in de regio.

Ontwikkelbudget en innovatiebudget

Ontwikkelingen die in het kader van opleidingsaanbod, leeromgevingen etc. geïnitieerd 

door verantwoordelijk leidinggevenden 'moeten gebeuren', worden betaald uit een 

'ontwikkelbudget'. Het grootste deel van het huidige innovatiebudget wordt daarin 

ondergebracht. Hieraan worden hoge eisen gesteld wat betreft projectplan en 

projectuitvoering. De uitwerking is de verantwoordelijkheid van een proceseigenaar (lid 

BMT), die periodiek rapporteert over het project in het BMT.

'Echte innovaties', die veel meer op het niveau van individuele medewerkers (bv 

docenten) of teams worden 'uitgeprobeerd' en die 'mogen mislukken’, worden betaald uit 

een veel minder groot 'innovatiebudget'. Hierin komt een klein deel van het huidige 

innovatiebudget. De aangevraagde bedragen zijn in de orde van maximaal 5000 euro. De 

eisen zijn veel lager dan nu. Hier blijft de pitchcommissie voor in stand. Het gaat om 

kleine experimenten of zeer beperkte pilots.
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Innovatiebijeenkomsten worden expliciet gekoppeld aan deze trajecten en de 

initiatiefnemers zijn verplicht hieraan mee te werken. Er wordt altijd gestreefd naar 

'transfer' en er wordt expliciet aandacht besteed aan kennisverspreiding. Dat betekent dat 

leerervaringen worden gedeeld, ook als het project of de innovatie is ‘mislukt’ of niet 

heeft opgeleverd wat werd verwacht. De projectenraad wordt een ondersteunend 

gremium dat mensen kunnen raadplegen/gebruiken om ideeën uit te werken. Hier 

worden ook beleidsondersteuners of projectleiders bij ingezet. Innovatie wordt zo minder 

'ambtelijk', slagvaardiger, met beheerste risico's, terwijl noodzakelijke 'grote' 

ontwikkelingen nog meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden, waarbij binnen 

het BMT ook nog meer en sneller 'geleerd wordt' van elkaar.

Versterken van onderwijsexpertise

Voor het versterken van de onderwijskundige expertise maken we een opzet die 

vergelijkbaar is met de netwerken examinering en kwaliteitszorg.

• Combinatie van een centraal gepositioneerde beleidsmedewerker (onderwijskundige) 

én enkele docenten per cluster. Dit moeten docenten zijn met onderwijskundige 

expertise.

• Aansturing door een procesmanager uit het BMT.

• Voor de functie van beleidsmedewerker onderwijsexpertise is een nieuwe 

medewerker nodig op de centrale afdeling beleidsondersteuning.

• Elk cluster is vertegenwoordigd in het netwerk met ten minste enkele docenten.

• Het netwerk werkt ondersteunend voor de clusters.

• Houdt wettelijke veranderingen in de gaten, initieert bij nieuwe ontwikkelingen, 

stimuleert kennisdeling en zorgt voor verspreiding van kennis en ervaringen vanuit 

de clusters.

• De opdracht en invulling van het netwerk worden verder uitgewerkt in het BMT.

Het gaat om beleidsontwikkeling en -ondersteuning op het gebied van 'onderwijs' 

(onderwijskundige ontwikkeling, pedagogiek, didactiek), faciliterend zonder 

voorschrijvend karakter. De vraag in de verdere uitwerking is onder meer wat decentraal 

en wat centraal kan/moet gebeuren. Welke expertise is er binnen de organisatie, welke 

hebben we nodig en welke missen we dan op welke plaatsen? Wat kan bereikt worden 

via gerichte opleidingen van medewerkers in de clusters? Hoe kunnen we over clusters 

heen gebruikmaken van elkaars expertise? Wat organiseren we vanuit een gecentraliseerd 

expertisepunt?

Procesontwikkeling ‘leven lang ontwikkelen’

Een leven lang ontwikkelen hoort bij de opdracht van Scalda. Zoals we eerder zagen 

leiden we op voor een wereld die we nog niet kennen, in toenemende mate voor 

beroepen die nu zelfs nog niet bestaan. We willen onze studenten niet alleen opleiden en 

‘leren leren’: we willen ze een attitude bijbrengen waarmee ze hun hele verdere leven 

gericht zijn op het steeds verder ontwikkelen van zichzelf. Onze samenleving vraagt daar 

om, de bedrijven en instellingen hebben daar behoefte aan en het past ook bij onze visie 

op onderwijs en kwaliteit: we willen iedere student en iedere medewerker helpen het 

beste uit zichzelf te halen, nu zowel als later. Het is op termijn niet ondenkbaar dat het 

gevolg van de daling van het aantal jongeren in Zeeland voor onze studentenaantallen 

wordt gerelativeerd. Scalda wil gericht zijn op kansen in de regio, zeker ook in dit opzicht.

Dit wordt ook vanuit de overheid meer gestimuleerd. Met de op korte termijn te starten 

subsidieregeling scholingsvouchers, beoogt de minister een lacune in het huidige palet 

aan maatregelen gericht op een leven lang leren op te vullen. Zij wil de huidige 

subsidieregeling omvormen naar een regeling die sterker gericht is op het stimuleren van 

scholing, bij mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en waarbij het 

maatschappelijk belang van scholing groot is.
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Samen met bedrijven en instellingen kijken we binnen clusters naar concrete activiteiten 

om een ‘leven lang ontwikkelen’ (post initieel) te faciliteren. Daarbij gaat het om gedeelde 

investeringen en risico’s tussen Scalda en bedrijven/ instellingen, zo mogelijk met een 

commitment en een ondersteunende rol van de lokale en provinciale overheden. Ook 

hier wordt nadrukkelijk gekeken naar samenwerking in de beroepskolom.

Een speciale werkgroep zal in 2018 door het BMT worden ingesteld die CvB en BMT zal 

adviseren over de wijze waarop een leven lang leren kan worden gestimuleerd en 

georganiseerd – waarbij zowel naar vraaggestuurd leren als aanbodgestuurd leren zal 

worden gekeken en kansen en risico’s helder in kaart zullen worden gebracht. Dit zal 

gebeuren in samenwerking met de triple Helix – de driehoek overheid – bedrijfsleven – 

onderwijs in Zeeland.

Besluit 8:
Besturingsmodel en besturingsfilosofie geven ruimte binnen 
vaste kaders.
We gaan de besturing van onze organisatie verder aanscherpen en versterken, waar het 

gaat om waarden(gedrevenheid), functies, rollen en verantwoordelijkheden, 

overlegvormen, kaders en de naleving ervan. De besturingsfilosofie wordt geborgd in een 

aantal formele documenten en komt terug in de functiebeschrijvingen en 

competentieprofielen van medewerkers en bestuurders.

Besluit 9: 
Financiën – structurele en incidentele middelen rechtvaardig 
verdeeld en op de juiste manier ingezet
Het uitgangspunt is dat er sprake is van een structureel sluitende begroting. Structurele 

lasten worden gedekt met structurele baten. Incidentele baten worden ingezet voor de 

dekking van incidentele lasten, bijvoorbeeld in de vorm van (onderwijs)projecten.

Besluit 10:
Herijking huisvesting 2018 – 2023
Er komt een integraal huisvestingsplan voor de komende jaren, waarbij onder meer 

organisatie van onderwijs en ondersteuning, kwaliteit, flexibiliteit, betaalbaarheid en 

bereikbaarheid cruciaal zijn. Scalda wil mede initiëren dat er een onderzoek wordt 

uitgevoerd naar de vervoersstromen van studenten en werkenden in Zeeland. Op basis 

van de uitkomsten van dit onderzoek zal Scalda initiatieven nemen om te komen tot het 

optimaliseren van de bereikbaarheid van haar locaties. Zo mogelijk wordt hierbij 

samengewerkt met andere partijen uit onze directe omgeving.

Consequenties ontwikkeling onderwijsaanbod

Zoals uit de plannen van de clusters blijkt, wordt er een begin gemaakt met een nieuwe 

onderwijskundige inrichting, de zogenaamde ‘praktijkroute’. Een eerste cohort hiervan is 

in de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg gestart met zo’n 50 studenten, die hun 

opleiding volledig binnen een aantal zorginstellingen krijgen aangeboden. Een groot deel 

hiervan betreft nu extra studenten, zij-instromers die zich door de praktische opzet van 

de opleiding aangetrokken voelen. Per saldo zijn de consequenties voor de huisvesting 

op korte termijn gering. Op lange termijn zal dat waarschijnlijk anders zijn.
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Huisvestingsbeleid en proces

Op dit moment is de bezetting van de gebruikte panden in eigendom goed. Er zijn 

enkele ontwikkelingen die direct invloed hebben op deze bezettingsgraad en de mogelijk 

te maken keuzes in de nabije, voorzienbare toekomst. Deze ontwikkelingen zijn de 

volgende.

• De te verwachten afname van het aantal studenten tussen 2018 en 2022

• Onderwijskundige en –organisatorische ontwikkelingen zoals de wens tot en 

combineren van onderwijs (praktijkroutes, living labs, mutaties in onderwijsaanbod 

enz.)

• Aflopen huurcontract Ravensteijnweg per 31-8-2020 met daarbij mogelijke 

consequenties voor de huisvesting van de Entree-opleiding, Vavo, Educatieve 

trajecten en Inburgering, commerciële dienstverlening, sportvoorzieningen (locaties 

Ravensteijnweg en Podium) en het examencentrum Taal en rekenen

• Wanneer de laboratoriumopleidingen geheel of gedeeltelijk aansluiten bij de 

ontwikkelingen rondom het Joint Research Center in Middelburg, komt er ruimte vrij 

binnen de onderwijsruimten aan de Edisonweg.

• Wanneer de elektro-opleidingen binnen de locatie Edisonweg verhuizen naar het 

Technum, komt er ruimte vrij binnen het pand aan de Edisonweg. Deze ruimte zal 

deels weer worden ingenomen door de ICT-opleidingen die nu erg krap behuisd zijn. 

Per saldo komt er echter ruimte vrij in het lesgedeelte van de locatie.

Besluit ten aanzien van beheer huisvesting

We ontwikkelen een werkwijze waarmee we de kansen en bedreigingen kunnen 

monitoren, beoordelen en vertalen naar een geactualiseerd huisvestingsbeheerplan. Er 

wordt een beleidsrijke planningscyclus opgesteld die aansluit en deel uitmaakt van de 

jaarlijkse plan- en begrotingscyclus.

Besluit 11: 
Ten aanzien van formatie en personele gevolgen

De beschreven plannen zijn op te delen in twee hoofdlijnen: allereerst de plannen van de 

onderwijsclusters en vervolgens de plannen van de diensten.

Onderwijsclusters

Binnen het onderwijzend personeel en het management zijn er voor de medewerkers in 

vaste dienst geen personele gevolgen. Uit de plannen is af te lezen dat de personele 

fricties zich binnen de onderwijsclusters enkel voordoen binnen de ondersteunende 

functies. Het is duidelijk dat de organisatie de personele gevolgen zelf op kan vangen, 

door gebruik te maken van de flexibele schil en natuurlijk verloop. Hierdoor moeten we 

afscheid nemen van een aantal tijdelijke medewerkers en moeten sommige medewerkers 

op een andere dan de huidige werkplek aan de slag, maar daartegenover staat dat er hier 

geen gedwongen ontslag aan de orde is dan wel andere personele gevolgen.

Diensten

Binnen de plannen van de diensten springt de verandering van de afdelingen IM en ICT 

(straks IV) in het oog. Verder is nog niet geheel duidelijk hoe de plannen van de centrale 

afdeling huisvesting er uit gaan zien. Deze worden opgenomen in het reorganisatieplan 

dat specifiek voor deze afdelingen wordt beschreven.

Algemeen

Er is sprake van 15,5 fte aan frictie voor de komende drie jaren. Met het zicht op de 

flexibele schil en de pensioneringen de komende jaren is de inschatting dat deze in zijn 

geheel door de organisatie kan worden opgevangen. Een sociaal plan voor deze 

reorganisatie is daarmee niet nodig. Zoals reeds eerder vermeld is er nog niet voldoende 

zicht op de uitwerking van de plannen bij ICT, IM en FB. Het is waarschijnlijk dat er 

specifiek voor die onderdelen in een latere fase wel een sociaal plan noodzakelijk is.
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5.2 Voortzetting groen mbo-onderwijs 
in Zeeland

Edudelta Onderwijsgroep en Scalda zijn overeengekomen dat Scalda per 1 augustus 2018 

de realisatie van het ‘groene’ mbo-onderwijs gaat verzorgen. Hiertoe hebben de 

bestuurders van beide scholen in 2017 een intentieverklaring ondertekend.

Waarom gaat het groene mbo-onderwijs in Zeeland naar Scalda?

‘Groen’ onderwijs hoort thuis in Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn 

van groot belang voor de Zeeuwse economie en de Zeeuwse samenleving. Goed groen 

onderwijs is in het belang van de hele sector en daarmee van Zeeland als geheel. Het 

mbo vormt een onmisbare schakel in de beroepskolom. Scalda wil primair een 

onderwijsinstelling ‘van en voor Zeeland’ zijn. Wij voelen daarom, samen met onze 

partners bij de overheden, ondernemingen en onderwijs, een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om de continuïteit van de ‘groene beroepskolom’ voor en in 

Zeeland te waarborgen. Dit is in het belang van Zeeland en in het bijzonder voor de 

kansen en het leren van onze Zeeuwse jongeren. Daarom zullen we onder de vertrouwde 

naam ‘Groen College’ de bestaande groene mbo-opleidingen van Edudelta College 

voortzetten. Tegelijkertijd zien we, door de integratie van ‘groen’ binnen Scalda, 

belangrijke kansen om ons onderwijs te innoveren, ondermeer door combinaties met 

andere sectoren en opleidingen binnen onze school. Meer informatie is te lezen in de 

position paper Groen mbo in Zeeland.

Wat gaat er concreet gebeuren?

Wij hebben de intentie om het groen-mbo met ingang van 1 augustus aanstaande bij 

Scalda onder te brengen. Het schooljaar 2018-2019 staat in het teken van kennismaking en 

oriëntatie. Deze fase is gericht op de integratie van het huidige onderwijs van Edudelta in 

de Scalda organisatie. Voorlopig wordt Scalda Groen College ondergebracht bij het 

cluster Zorg, Welzijn en Sport (ZWS). Dit is voor een belangrijk deel ingegeven door 

pragmatische overwegingen, zoals de geografische nabijheid van de onderwijslocaties. 

De docenten van Edudelta gaan mee over naar Scalda. Dit geldt ook voor een deel, maar 

vanwege de veranderplannen van Scalda zelf niet de voltallige, ondersteunende formatie. 

We verwachten het onderwijs in de komende drie jaar te blijven verzorgen op de huidige 

locatie van Edudelta aan het Stationspark in Goes.

In het schooljaar 2018-2019 gaan we onderzoeken hoe het groene mbo-onderwijs van de 

toekomst er uit gaat zien; onderwijs dat past bij de studenten, bij de sector, en bij de 

strategie van Scalda.

Hoe past dit bij de veranderplannen van Scalda?

De hybridisering van het onderwijs, het onderbrengen van het onderwijs in de praktijk, 

dicht bij de bedrijven en dicht bij de studenten, is één van de pijlers onder het Scalda van 

de toekomst. Dit is een ontwikkeling die heel goed past bij de groene sector, omdat die 

zich – bijna letterlijk – naar alle hoeken van Zeeland ‘uitstrekt’. Daarnaast past de 

integratie van ‘groen’ heel goed in ons streven om een zo breed en veelzijdig mogelijk 

opleidingsaanbod te realiseren, met keuzemogelijkheden voor onze studenten. We 

verwachten dat de integratie van ‘groen’ een krachtige en inspirerende impuls zal zijn 

voor de innovatie van het onderwijsaanbod van Scalda, bijvoorbeeld door het realiseren 

van cross-overs. 
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5.3 Financieel beleid
Structureel begrotingsevenwicht

Ons uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van een structureel sluitende 

begroting, rekening houdend met de te hanteren rentabiliteitsratio van minimaal 

1%. We dekken structurele lasten af met structurele baten. Daarnaast zetten we 

incidentele baten in voor de dekking van incidentele lasten, bijvoorbeeld in de 

vorm van projecten. Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in de begroting 2018/

meerjarenperspectief 2018-2022.

Financiële ratio`s

We houden intern de navolgende financiële ratio`s aan.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal 

vermogen. Hiervoor houden we intern een ratio aan van 30%. De inspectie 

hanteert in het kader van het financieel toezicht momenteel een ondergrens van 

eveneens 30%. Deze grens is per ultimo 2017 met 50% ruimschoots gerealiseerd. 

Dit komt overeen met een surplus van € 16 miljoen. Komende tijd kan intern een 

heroverweging plaatsvinden van deze ondergrens. Wij achten het van belang om 

dan over een financieel gekwantificeerd risicoprofiel te beschikken waartegen deze 

kan worden afgezet, vooral ten aanzien van onze huisvestingsportefeuille in relatie 

tot de ontwikkeling van de studentenaantallen. Een hoog risicoprofiel zou 

betekenen dat er sprake zou moeten zijn van een groot weerstandsvermogen 

terwijl een laag risicoprofiel kan leiden tot een wat lager weerstandsvermogen. Het 

minimale percentage zal in ieder geval moeten liggen op of boven de grens die de 

inspectie hanteert bij het financieel toezicht (thans de hiervoor gememoreerde 

30%).

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het percentage aan van het exploitatieresultaat in relatie tot 

de totale omzet. Hiervoor houden we intern een ratio aan van minimaal 1% 

positief. De inspectie hanteert in het kader van het financieel toezicht een 

percentage van minimaal 0 ofwel een positief exploitatieresultaat.

Op dit uitgangspunt bestaat een uitzondering. Bij de besteding van de 

exploitatiesaldi van de afgelopen jaren hebben wij regelmatig 

bestemmingsreserves gevormd. Volgens de richtlijnen moeten bestede gelden op 

dit vlak via de staat van baten en lasten lopen. Hierdoor kan een situatie ontstaan 

waardoor de rentabiliteit lager wordt of zelfs negatief. Om het genormaliseerde 

rentabiliteitsratio te berekenen worden de bestede middelen ten laste van een 

bestemmingsreserve hiervan uitgezonderd.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de verhouding aan van de som van de liquide middelen en de 

kortlopende vorderingen enerzijds en het totaal van de kortlopende schulden 

anderzijds. Hiervoor hanteren wij een percentage van 50%. Dit percentage komt 

overeen met het percentage dat de inspectie hanteert bij het financieel toezicht.

Op 31 december 2017 is deze grens met circa 60% voldoende gerealiseerd. Dit 

percentage zal naar verwachting de komende jaren langzaam maar zeker 

toenemen.

Financieringsstructuur/maximale omvang jaarlijkse investeringen

Hiervoor zijn de ratio`s beschreven die wij wensen te hanteren. Het mag duidelijk 

zijn dat de omvang van de voorgenomen investeringen impact heeft op de ratio`s.

Ons uitgangspunt hierbij is dat de omvang van de jaarlijkse investeringen er niet 

de oorzaak van mag zijn dat de ratio`s onder de minimale percentages uit gaan 

komen. Waarschijnlijk zal de grootste impact liggen op het gebied van de 
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47%
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liquiditeitsratio maar toch ook op die van solvabiliteit en rentabiliteit.

We voeren daarnaast een sober financieringsbeleid. Gelet op de te verwachten 

krimp in de toekomst hebben wij het voornemen om de komende jaren geen 

nieuwe langlopende leningen aan te trekken voor de financiering van grote 

investeringen. Uitzondering hierop is de nieuw aangetrokken langlopende 

geldlening van € 6,0 miljoen voor de renovatie van het pand aan de Vlietstraat in 

combinatie met de realisatie van het Centrum voor Top Techniek. Alle overige 

nieuwe investeringen kunnen alleen worden gerealiseerd indien er voldoende 

eigen middelen (vooral uit afschrijving maar ook uit batige exploitatiesaldi) 

beschikbaar zijn. Voor de komende jaren is het investeringsplafond gesteld op € 2,5 

miljoen.

Door afspraken uit het verleden en het terughoudende beleid in deze kennen wij 

dan ook geen enkele herfinancieringsbehoefte. Op de wat lange termijn zullen wij, 

bij ongewijzigd beleid, rond 2030 volledig schuldenvrij zijn.
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Balans

Activa (stand 31/12) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vaste activa

Immaterieel - - - - - - - - - -

Materieel 73.204.000 73.726.000 71.209.000 72.457.000 72.304.000 70.462.000 67.960.000 65.459.000 62.959.000 60.458.000

Financieel 294.000 96.000 192.000 316.000 399.000 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000

Totaal vaste activa 73.498.000 73.822.000 71.401.000 72.773.000 72.703.000 70.941.000 68.439.000 65.938.000 63.438.000 60.937.000

 

Vlottende activa 8.856.000 9.214.000 10.489.000 7.117.000 7.800.000 7.905.000 9.107.000 8.479.000 9.945.000 9.420.000

 

Totaal activa 82.354.000 83.036.000 81.890.000 79.890.000 80.503.000 78.846.000 77.546.000 74.417.000 73.383.000 70.357.000

Passiva (stand 31/12) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen vermogen

Algemene reserve 36.053.000 31.242.277 36.178.000 33.814.000 33.616.000 32.447.000 32.912.000 33.368.000 34.110.000 34.867.000

Bestemmingsreserves 1.050.000 3.341.723 3.575.000 6.102.000 5.886.000 5.887.000 5.887.000 5.887.000 5.887.000 5.887.000

Bestemmingsreserve privaat 622.000 514.000 514.000 514.000 514.000 - - - -

Totaal eigen vermogen 33.932.000 35.098.000 40.267.000 40.430.000 40.016.000 38.334.000 38.799.000 39.255.000 39.997.000 40.754.000

      

Voorzieningen 2.515.000 2.769.000 2.131.000 2.761.000 2.406.000 3.154.000 3.254.000 3.354.000 3.454.000 3.554.000

 

Langlopende schulden 29.202.000 25.587.000 24.265.000 20.869.000 25.036.000 22.584.000 18.898.000 17.022.000 13.139.000 11.249.000

 

Kortlopende schulden 16.705.000 19.582.000 15.227.000 15.830.000 13.045.000 14.774.000 16.595.000 14.786.000 16.793.000 14.800.000

 

Totaal passiva 82.354.000 83.036.000 81.890.000 79.890.000 80.503.000 78.846.000 77.546.000 74.417.000 73.383.000 70.357.000
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Voorzieningen

Voor inzicht in de mutaties van de voorzieningen verwijzen wij naar de toelichting in de 

jaarrekening op pagina 102.

Langlopende schulden

De langlopende schulden laten een toename zien als gevolg van een nieuw aangetrokken 

lening. Voor details omtrent de openstaande leningen en de looptijd verwijzen wij naar 

bijlage 1 van de jaarrekening.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden laten ultimo 2017 ten opzichte van 2016 een afname zien van 

EUR 2.867.000. Deze afname wordt met name verklaard door de volgende posten.

Voor detailinformatie omtrent de posten opgenomen onder de kortlopende schulden, 

het verloop van deze posten en de bijbehorende vergelijkende cijfers, verwijzen wij naar 

de toelichting op de balansposten opgenomen in de jaarrekening vanaf pagina 97.

Toelichting bij de balans; activa
Materiële Vaste Activa

De investeringen in 2016 waren hoger dan in 2017 hetgeen, in combinatie met de 

afschrijving, heeft geresulteerd in een lagere boekwaarde ultimo 2017. In 2017 is 

geïnvesteerd in het pand aan de Vlietstraat ter realisatie van het Centrum voor Top 

Techniek. Dit project is afgerond in 2017.   

Financiële Vaste Activa

De financiële vaste activa betreft de waarde van de deelnemingen en uitstaande gelden. 

De toename in 2017 ten opzichte van 2016 ontstaat door het verstrekken van een lening 

aan Stichting Centrum voor Top Techniek.

Vlottende Activa   

De toename in vlottende activa ultimo 2017 wordt met name veroorzaakt door de hogere 

stand aan liquide middelen ultimo boekjaar. De overige vorderingen laten een daling zien 

doordat een groot deel van de vorderingen op Helix Learning B.V. zijn voorzien. Voor het 

verloop van deze posten en de daarbijbehorende vergelijkende cijfers, verwijzen wij naar 

de toelichting op de balansposten opgenomen in de jaarrekening vanaf pagina 102.

Toelichting bij de balans; passiva

Eigen vermogen

De staat van baten en lasten sluit met een negatief resultaat van EUR 415.000 (2016: EUR 

+163.000). Het College van Bestuur heeft een voorstel gedaan voor de bestemming van 

het resultaat. Voor het voorstel resultaatbestemming verwijzen wij naar de jaarrekening 

pagina 102.
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 €

Afname van de aflossingsverplichting leningen -1.394.000

Afname crediteuren -993.000

Afname door afwikkeling inzake Vitalis -400.000

Overige afnames -80.000

Totaal -2.867.000
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Staat/raming van baten en lasten

Baten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rijksbijdrage 72.462.000 71.103.000 76.059.000 74.322.000 74.218.000 74.559.000 73.959.000 72.959.000 72.359.000 71.759.000

Overige overheidsbijdragen 
en subsidies 1.709.000 1.677.000 1.444.000 1.413.000 1.474.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

College-, cursus-, les-, en 
examengelden 1.369.000 1.424.000 1.196.000 1.408.000 1.578.000 1.491.000 1.491.000 1.491.000 1.491.000 1.491.000

Baten werk in opdracht van 
derden 542.000 719.000 861.000 1.236.000 1.847.000 1.637.000 1.637.000 1.637.000 1.637.000 1.637.000

Overige baten 4.800.000 4.224.000 4.200.000 4.646.000 4.100.000 3.949.000 3.949.000 3.949.000 3.949.000 3.949.000

Totaal baten 80.882.000 79.147.000 83.760.000 83.025.000 83.217.000 82.886.000 82.286.000 81.286.000 80.686.000 80.086.000

Lasten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personeelslasten 54.732.000 55.122.000 57.279.000 61.114.000 60.498.000 59.599.000 59.005.000 58.084.000 57.684.000 57.284.000

Afschrijvingen 4.762.000 4.968.000 4.669.000 4.685.000 4.923.000 5.001.000 5.001.000 5.001.000 5.001.000 5.001.000

Huisvestingslasten 6.417.000 6.115.000 5.566.000 5.596.000 6.008.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000

Overige lasten 9.849.000 10.243.000 10.403.000 10.567.000 11.133.000 10.915.000 10.915.000 10.915.000 10.765.000 10.615.000

Totaal lasten 75.760.000 76.448.000 77.917.000 81.962.000 82.562.000 81.258.000 80.664.000 79.743.000 79.193.000 78.643.000

 

Saldo baten en lasten 5.122.000 2.699.000 5.843.000 1.063.000 655.000 1.628.000 1.622.000 1.543.000 1.493.000 1.443.000

 

Financiële baten en lasten -1.360.000 -1.267.000 -1.197.000 -1.039.000 -960.000 -977.000 -836.000 -787.000 -737.000 -686.000

           

Resultaat deelnemingen 33.000 -265.000 94.000 139.000 -109.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

 

Totaal resultaat 3.795.000 1.167.000 4.740.000 163.000 -414.000 675.000 810.000 780.000 780.000 781.000

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, ook mede omdat de 
praktijk weerbarstig is. Er is niet gewerkt met scenario's, noch hebben wij aan de accountant de opdracht gegeven om de opgenomen meerjarenbegroting te beoordelen en/of te controleren.
Voor een verschillenanalyse tussen de begroting 2017 en de realisatie in 2017 verwijzen wij naar bijlage 5 van de jaarrekening.
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Overige baten 

Voor een nadere uiteenzetting van de overige baten verwijzen wij naar de toelichting op 

de posten van de staat van baten en lasten in de jaarrekening op pagina 113.

Personeelslasten 

De personeelslasten laten een afname zien door de daling in kosten voor 

deskundigheidsbevordering en overige personele lasten. Daarnaast is een toename 

aanwezig in de kosten aan uitzendkrachten. Voor een nadere uitsplitsing van de 

salariskosten, verwijzen wij naar pagina 114 in de jaarrekening.

 
Huisvestingslasten 

In 2017 zijn de huisvestingslasten toegenomen ten opzichte van 2016 door een toename 

in de huurlasten en een toename in de schoonmaakkosten.

 
Overige lasten 

Voor een nadere uiteenzetting van de overige lasten verwijzen wij naar de toelichting op 

de posten van de staat van baten en lasten in de jaarrekening op pagina 113. Voor een 

aanvullend inzicht in de lasten met betrekking tot administratie en beheer verwijzen wij 

naar bijlage 2 van de jaarrekening.

 

Toelichting bij Staat/raming van baten 
en lasten

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage betreft de normatieve en geoormerkte rijksbijdragen. De Rijksbijdrage is 

positief beïnvloed door een hogere lumpsum bekostiging. Daarnaast zijn de normatieve 

rijksbijdragen door het ministerie van OCW gedurende het jaar bijgesteld voor de 

bekostiging en vavo. Voor een nadere uiteenzetting van de normatieve rijksbijdragen 

verwijzen wij naar bijlage 3, voor de geoormerkte rijksbijdrage verwijzen wij naar pagina 

128 in de jaarrekening. 

Overige overheidsbijdragen - en subsidies

De ontvangen gemeentelijke bijdragen Educatie laten in 2017 een lichte toename zien ten 

opzichte van 2016. Ook de vergoedingen projecten laten in 2017 een stijging zien ten 

opzichte van 2016.  Voor een nadere toelichting op de gemeentelijke bijdragen Educatie 

verwijzen wij naar de paragraaf belangrijkste onzekerheden en risico's in de toekomst, 

opgenomen op pagina 67 van deze continuïteitsparagraaf.

College-, cursus-, les-, en examengelden   

De toename op de college-, cursus-, les-, en examengelden ontstaat met name door de 

toename van het aantal bbl-studenten en de daarmee gefactureerde cursusgelden.

De inhouding van het cursusgeld loopt via de Rijksbijdrage. 

 
Baten werk in opdracht van derden

De toename in de baten werk in opdracht van derden ontstaat door de toename in de

inburgeringscursussen uitgevoerd binnen het Cluster Educatie.  
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5.4 Risicomanagement

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

Rijksvergoedingen

De opgenomen rijksvergoedingen zijn gebaseerd op de laatst bekende cijfers uit de 

rijksbegroting 2018 – 2021 van het ministerie van OCW. Inmiddels blijkt de rijksoverheid 

een meer betrouwbare partner dan in het verleden. Er worden nu geen ingrepen gedaan 

in het lumpsumdeel van het macrobudget, dit in tegenstelling tot het recente verleden 

waardoor we vaak op het laatste moment genoopt waren tot extra ingrepen zo vlak voor 

de start van het nieuwe kalenderjaar.

In de begroting van OCW is een taakstellende bezuiniging opgenomen voor de gehele 

sector van meer dan € 400 miljoen. Uit het regeerakkoord blijkt dat deze taakstelling 

komt te vervallen. Echter, hier is nog geen concrete besluitvorming over. In het 

worstcasescenario bedraagt het risico voor onze sector 15% (het mbo-aandeel in de 

OCW-begroting) of wel € 6o miljoen waarvan dan iets meer dan 2% voor onze rekening 

zou komen (€ 1,2 miljoen).

Voor de verbeterresultaten bpv is een bedrag opgenomen van € 1,1 miljoen. Dit bedrag is 

gerelateerd aan ons relatieve aandeel in de bekostiging. Inmiddels is het verbeterplan 

goedgekeurd en is de uitvoering daarvan voor 2017 als goed beoordeeld. Hierdoor lijken 

de middelen voor 2017 verzekerd. Dit biedt echter geen enkele garantie voor 2018. Ook 

dan moet de uitvoering van het verbeterplan positief worden beoordeeld door MBO in 

bedrijf. Om dit risico te managen is een directeur als procesmanager benoemd.

Ook blijft er onzekerheid bestaan over ons aandeel in het macrobudget. Afgelopen jaren 

is dit gedaald van 2,21% in 2013 naar 2,11% in 2014 en 2,06% in 2015. In 2016 is dit licht 

omhoog gegaan naar 2,07% om in 2017 weer wat te dalen naar 2,04%. Voor 2018 bedraagt 

het aandeel 2,05% Dit soort ontwikkelingen blijft lastig in te schatten met name omdat 

we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het rest van het land.

Bezuinigingen

Zoals bij de eerdere bezuinigingsoperaties zal een strakke sturing en monitoring 

noodzakelijk zijn. Wij zullen via de 4-, 8- en 10-maandsrapportages de Auditcommissie 

nader informeren over de voortgang van het bezuinigingsproces in combinatie met het 

reorganisatieproces.

ProjectPlus

Onder verantwoordelijkheid van de dienst Bestuurlijke Ondersteuning opereert een team 

van interne projectleiders. Deze worden ingezet op allerlei interne projecten en 

opdrachten. Er wordt van uitgegaan dat dit team budgettair neutraal opereert. Indien er 

minder van dit soort projecten en opdrachten worden uitgevoerd is het risico aanwezig 

dat er een vorm van leegloop ontstaat en er een financieel tekort zal ontstaan. Om tijdig 

te kunnen bijsturen zal er continue een sterke monitoring van de opdrachtenportefeuille 

zijn.

Deelnemingen

De ontwikkeling van de waarde in de deelnemingen is altijd onzeker. Met name de 

resultaten bij de Contract-BV hebben de afgelopen jaren sterk onder druk gestaan en de 

situatie heeft geleid tot een fors negatief eigen vermogen. Op dit moment wordt 

onderzocht in hoeverre deze BV, die in 2015/2016 al was afgeslankt, nog verder kan 

worden afgebouwd en welke kosten daarmee zijn gemoeid.

Momenteel wordt ook onderzocht of de cateringactiviteiten, die thans zijn ondergebracht 

in de HTV-BV en de Facilities-BV, geoutsourced kunnen worden. De consequenties 

daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.
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DRTC BV waarin Scalda een minderheidsaandeel bezit van 43,75% heeft een mindere 

periode achter zich gelaten waardoor het weer kan voldoen aan de door de bank 

gestelde solvabiliteitsgrens zodat de aflossing op de achtergestelde lening die Scalda 

heeft verstrekt weer kan plaatsvinden. Inmiddels worden sinds 2016 weer periodiek 

aflossingen gedaan. De resultaatsontwikkeling blijft echter sterk afhankelijk van de vraag 

in de markt.

Arbeidsvoorwaarden

De huidige cao-periode is automatisch verlengd tot 30 september 2018. Er is in deze 

begroting geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van een nieuwe cao. Noch 

aan de kostenkant, noch aan de kant van de rijksvergoeding. Normaal gesproken worden 

de extra kosten vanuit de cao vergoed door het ministerie van OCW. Omdat dat gebeurt 

op macroniveau zouden er mogelijk herverdeeleffecten kunnen optreden tussen de 

verschillende instellingen.

Ziekteverzuim

Het afgelopen jaar is het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van de jaren daarvoor 

gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt door een verhoogde (beleefde) werkdruk. Een 

verdere stijging van het ziekteverzuim kan een verhoging van de kosten van 

ziektevervanging met zich mee brengen.

Interne projecten

Wij hebben een hoog ambitieniveau. De afgelopen periode zijn er veel projecten gestart 

dan wel in voorbereiding genomen die te maken hebben met het realiseren van dit 

ambitieniveau. Het risico bestaat dat de omvang daarvan in combinatie met het geven 

van regulier onderwijs, organisatorisch te veel zal blijken te zijn. Hierdoor zal dan ook de 

realisatie van onze ambities en doelstellingen onder druk kunnen komen te staan.

Educatie

De verplichte winkelnering die de gemeenten hadden wordt landelijk in vier jaar 

afgebouwd met jaarlijks 25%. De gemeenten mogen, rekening houdend met deze 

overgangsregeling, andere marktpartijen inschakelen. De gemeenten in Zeeland hebben 

echter aangegeven vooralsnog met ons te willen blijven samenwerken. Om die reden is 

het bedrag aan educatieactiviteiten gehandhaafd op het niveau van 2015. Er is echter 

geen garantie dat dit ook na 2018 zo zal blijven.

CIOS

ROC West-Brabant heeft de samenwerking in de coöperatie opgezegd en start komend 

schooljaar een eigen opleiding Sport en bewegen. In de loop van 2018 zullen wij nog een 

concreet besluit moeten nemen over de gevolgen van een en ander. Wat daarvan de 

financiële gevolgen zijn, valt nu nog niet te zeggen.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017
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5.5 Regeling beleggen en belenen

In het vigerende treasurystatuut van Scalda (aangepast aan de nieuwe wet- en 

regelgeving terzake en in december 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht) 

hebben wij de volgende passages 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,- 

• moeten de looptijd en rentefixatie-termijn van de aangetrokken lening en de te 

verstrekken lening in beginsel overeenkomen;

• contractbepalingen inzake renteherziening en vervroegde aflossing van de 

aangetrokken lening en de te verstrekken lening moeten in beginsel overeen 

stemmen.

Bij  het doen van de feitelijke uitzettingen moeten de volgende richtlijnen in acht worden 

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 gedaan in:

• deposito’s  (direct opvraagbare middelen);

• schuldtitels  (officieel genoteerd en onderhands);

• combinaties van het bovenstaande;

• alle andere producten die zijn toegestaan binnen de regelgeving;

• in alle van de bovenstaande is een hoofdsomgarantie van toepassing.

3. De uitzettingen worden zodanig gestructureerd dat de vrijval/aflossing aansluit bij de  

financieringsbehoefte die blijkt uit Treasury-paragraaf; 

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 uitzettingenbeleid 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;

6. Het gelijktijdig aantrekken en uitzetten van gelden (zgn. rente-arbitrage) 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%). Het nog openstaande saldo van 

deze geldlening bedraagt per ultimo 2017 € 60.000. 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.



70

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

5.6 Notitie Helderheid 
1. Uitbestedingen

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 Zeeuw Vlaanderen. De regeling biedt 

studenten die vastlopen of dreigen vast te lopen een nieuwe kans om een diploma mavo, 

havo of vwo te verwerven voor vervolgopleidingen of arbeid. Er zijn met tien vo-scholen 

overeenkomsten afgesproken.

Vavo

In 2017 zijn 82 studenten met een uitbestedingsovereenkomst ingestroomd vanuit een 

vo-school naar de vavo, allen in het derde kwartaal.

Waarvan:

mavo 27 studenten

havo 42 studenten

vwo 13 studenten

2. Investeringen van publieke middelen in private activiteiten

In 2017 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 2017 bedroeg 420. (gegevens dashboard BRON Mbo 9 april 2018 – Aantal 

inschrijvingen mbo niet bekostigbaar –Examen inschrijvingen). 

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 2017 zijn er geen studenten 

die tegelijkertijd ingeschreven staan aan twee opleidingen (in aanmerking komend voor 

rijksbekostiging).
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6. Studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling hebben verlaten.

Op 1 oktober 2017 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven:

(gegevens Dashboard BRON Mbo 9-04-2018 minus bbl-ers zonder pok en bbl-ers waarbij 

de afsluitdatum is aangepast naar 01-01-2018 omdat de bpv niet tijdig ondertekend is)

Bol-opleidingen: 6.779 studenten

Bbl-opleidingen: 2.000 studenten (2047 – 47 bbl zonder pok)

Totaal 8.779 studenten

Op 1 februari 2018 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven:

(gegevens Dashboard BRON Mbo 9-04-2018 (hierbij worden de bbl-ers zonder pok en de 

bbl-ers waarvan de bpv niet tijdig is ingeleverd wel meegeteld)

Bol-opleidingen: 6.561 studenten

Bbl-opleidingen: 2.083 studenten

Totaal 8.644 studenten

Van deze studenten zijn de volgende aantallen tussen 01-10-2017 en 01-02-2018 

uitgestroomd:

Uitstroom met diploma: 81 studenten (bol 66, bbl 15)

Uitstroom zonder diploma: 159 studenten (bol 114, bbl 45)

Totaal 240 studenten

Uitstroom examendeelnemers

Uitstroom met diploma 60

Uitstroom zonder diploma 22

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:

tussentijds-bekeken dus tot 01/04/2018

Perspectief crebo:

251 studenten werden ingeschreven in een ander crebo.

Perspectief niveau:

132 studenten veranderden van niveau.

Perspectief leerweg:

61 studenten kozen voor een andere leerweg.

Perspectief Resultaat Verantwoordelijk Team (RVT):

50 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij een ander team.

Perspectief cluster:

28 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij een ander cluster.

8. Maatwerktrajecten voor bedrijven/organisaties

Het cluster Welzijn werkt samen met Arduin op het gebied van de bbl-opleiding 

Supportwerker. De opleiding is gezamenlijk ontwikkeld door roc's en de organisaties 

Arduin, Sherpa en de Maaskringgroep. Scalda verzorgt de opleiding voor Arduin. Deze 

3-jarige bbl-opleiding MMZ (crebo 92661) heeft 11 studenten.

Dit maatwerktraject voldoet aan alle eisen zoals verwoord in de ‘Handreiking voor de 

inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen
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9. Horizontale in de tijd verspreide 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 2017 hebben 190 studenten een bekostigd diploma 

behaald, terwijl zij ook in 2016 een bekostigd diploma behaalden

10. 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 2017 heeft Scalda alleen in Nederland onderwijs aangeboden en verzorgd. Een relatief 

klein aantal studenten heeft (een deel van) hun 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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Bob Lanser – Sport en Bewegen
CIOS Goes

“Later wil ik graag mensen helpen. Iets kunnen doen voor 

een ander met behulp van sport en beweging. Ze helpen als 

het ware een betere versie van zichzelf te laten zijn.”

Bob is 20 jaar oud en zit op het CIOS in Goes. Hij heeft van jongs af aan een 

groeihormoonafwijking. Dit zorgde ervoor dat hij tot aan zijn 16e hormonen moest spuiten. 

Omdat dit best veel impact op hem had, zocht hij naar een uitlaatklep. Deze vond hij in de 

sport! Diezelfde passie zorgde er jaren later voor dat hij na een slechte periode weer op het 

rechte pad kwam.

Bob speelde hockey op landsniveau in Breda, hij trainde vijf keer per week en speelde 

wedstrijden in het weekend. Maar door zijn groeiafwijking had hij vaak blessures en werd 

hij gepest op school. “Het was eigenlijk niet vol te houden. Er lag veel druk op mij. Toen er 

privé ook van alles mis ging, kwam ik in een negatieve spiraal terecht.” Het werd Bob te 

veel, hij kwam in aanraking met drugs en vluchtte daarin.

Het begon onschuldig maar liep uit op een verslaving, waardoor hij nergens meer zin in 

had: “Ik heb sport laten vallen en ook mijn omgeving had last van mijn verslaving. Ik dacht 

dit moet stoppen, mijn leven kan niet verder zo.” Daarom besloot Bob op aanraden van 

zijn moeder naar de ‘Yes We Can’ kliniek te gaan. Na tien weken intensieve therapie en 

daarna nog elke week meetings is hij inmiddels twee jaar clean.

Op dit moment gaat het erg goed met Bob. Hij zit in het laatste jaar en wil graag personal 

trainer worden. Hij heeft een aanbod gehad waarbij hij door middel van sport mensen 

kan helpen bij ziekteverzuim. “Ik zou graag een beetje van allebei doen. Zelf heb ik er 

altijd veel positieve energie uit kunnen halen en ik weet hoe het je kan helpen. Dat zou ik 

graag willen overbrengen op anderen,” vertelt Bob. Daarnaast zet hij zich in om een 

sportpark voor jongeren in de gemeente Zwijndrecht te verwezenlijken.
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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).

Rapportagejaar

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Scalda Vgl Scalda Vgl Scalda Vgl Scalda Vgl Scalda Vgl

Jaarresultaat 72,5% 72,0% 77,6% 73,3% 77,8% 74,0% 78,2% 73,2% 74,9% 73,0%

Diplomaresultaat 75,5% 71,9% 80,3% 74,1% 79,5% 75,0% 79,7% 74,3% 77,0% 74,5%

VSV 5,3% 6,3% 5,0% 5,8% 4,9% 5,4% 5,1% 5,1% 4,9% 5,2%

Kalenderjaar

2012 2013 2014 2015 2016

Scalda Vgl Scalda Vgl Scalda Vgl Scalda Vgl Scalda Vgl

Liquiditeit 0,32 0,85 0,50 1,02 0,47 1,04 0,69 1,32 0,45 1,40

Rentabiliteit 2,2 1,10 4,60 2,40 1,80 1,55 5,50 3,95 0,03 0,95

Solvabiliteit 0,37 0,47 0,41 0,45 0,42 0,49 0,49 0,51 0,51 0,52

6. Resulatenbox DUO
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Helden en Heroes 
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

Ezra de Fretes – Technisch specialist personenauto´s
Scalda College voor Techniek en Design

“Als er iets kapot is, dan vervang ik het niet alleen, maar 

dan ga ik ook op zoek naar waar het echte probleem 

vandaan komt. Juist het zoeken naar de oorzaak is iets wat 

mij fascineert.” 

Ezra is 22 jaar en heeft onlangs meegedaan aan Skills Heroes. Na drie lange wedstrijddagen in 

de RAI werd hij uiteindelijk gekozen tot de grote winnaar op zijn vakgebied Technisch specialist 

personenauto´s. Inmiddels is hij bijna klaar met zijn opleiding en kan hij niet wachten om te 

beginnen met werken en misschien wel het starten van zijn eigen bedrijf.

Ezra begon met een hbo-opleiding. Deze vond hij te theoretisch en daarom koos hij voor 

de mbo-opleiding Technisch specialist personenauto’s. Hij was altijd al geïnteresseerd in 

auto’s, daarom kocht hij op zijn 17e een auto die hij zelf volledig restaureerde. Met name 

het vinden van storingen spreekt hem erg aan. “Als er iets kapot is dan vervang ik het niet 

alleen, maar dan ga ik ook op zoek naar waar het echte probleem vandaan komt. Juist het 

zoeken naar de oorzaak is iets wat mij fascineert,” vertelt Ezra.

Dat Ezra een geboren autotechnicus is, blijkt uit alles. Naast dat hij er gepassioneerd over 

kan vertellen, helpt hij op zijn vrije middag en in de vakanties mee bij verschillende 

garages in de buurt. Dat doet hij om werkervaring op te doen en een netwerk op te 

bouwen. Dat hij goud gehaald heeft tijdens het NK ziet hij als een mooie aanvulling op 

zijn cv. Daarnaast was het hele traject een hele mooie ervaring, waar hij veel van geleerd 

heeft.

In mei kan hij starten bij Autobedrijf Cieraad. Al tijdens zijn stage kreeg hij hier een 

contract aangeboden, omdat het bedrijf zo enthousiast over hem was. In de toekomst 

overweegt Ezra om een eigen bedrijf te starten. Hij heeft al heel wat ideeën, maar voor 

het zover is, wil hij eerst nog wat ervaring opdoen in de sector.
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Wij zijn van oordeel dat de opleidingen van Scalda in 2017 voldeden aan de wettelijke 

vereisten.

 

We hebben bij de besturing van de organisatie de “Branchecode goed bestuur in het 

mbo” toegepast. 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 2017 en geconstateerd dat het 

een bijzonder jaar was. De totstandkoming van het veranderplan en het  bijbehorende 

proces erom heen heeft veel van de organisatie gevraagd, maar geresulteerd in een plan 

met draagvlak in de organisatie. De rol van het CvB in dit proces en de effectiviteit van 

het college in het algemeen passeerden bij deze evaluatie de revue, evenals de relatie 

met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Ook bij het Bestuur- en 

Managementteam (BMT) als team is stilgestaan. Zoals te doen gebruikelijk is van deze 

evaluatie een verslag gemaakt.

 

In 2017 is de integriteitscode van Scalda door het BMT vastgesteld en ondertekend. Het 

document is gepubliceerd op de website en op MijnScalda. In navolging van de 

ondertekening door het BMT is in verschillende (management)teams in de 

onderwijsclusters eveneens overgegaan tot ondertekening. Het document wordt jaarlijks 

in het BMT besproken om na te gaan of de inhoud nog actueel en passend is. Een 

databank is ingericht en bevat enkele cases uit de praktijk van Scalda. Deze faciliteren de 

bespreking van het onderwerp ‘integriteit’ in de teams en bieden de mogelijkheid van 

elkaar te leren.  

Terneuzen, 25 juni 2018

College van Bestuur,

Origineel getekend door: 

De heer H.J. van Arenthals   De heer M.C.F. Nelen

Voorzitter     Lid

7. Verklaring van Bevoegd Gezag
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2017, “In beweging”

2017 was in alle opzichten een bewogen jaar.

Als Raad van Toezicht hebben wij afscheid genomen van Paul Rademacher en hebben wij 

middels een sollicitatieprocedure Rian Duininck en Hein Abbing welkom mogen heten.

Het was ook het jaar waarin het maritiem onderwijs een geheel vernieuwde en 

gemoderniseerde accommodatie aan de Boulevard in Vlissingen betrok. Wij waren er dan 

ook bijzonder trots op, dat onze koning, Willem-Alexander, ruim de tijd nam om de 

vernieuwde locatie te bezichtigen en te openen.

Maar ook een jaar waarin wij als Raad plotseling werden geconfronteerd met een 

beslissing van ROC West-Brabant, om de samenwerking binnen het CIOS op te zeggen. 

Het College van Bestuur betrok ons bij de afwegingen die binnen dat cluster worden 

gemaakt en wij zullen hen van harte steunen in hun streven dit type onderwijs voor 

Zeeland en de gemeenten in West-Brabant, waarmee wij veel samenwerken, te 

behouden.

Het mbo is volop in ontwikkeling. Ook in het regeerakkoord heeft het middelbaar 

beroepsonderwijs terecht een plek gekregen. Het mbo is voor heel veel jongeren, zowel 

voor jongeren, die wat meer moeite hebben met theorie onderwijs, als voor andere 

jongeren die zich allen voorbereiden op een mooie plaats op de arbeidsmarkt, de ideale 

onderwijsvorm.

Maar de arbeidsmarkt verandert en dat vraagt continue aanpassing en ontwikkeling van 

de leerstof en de wijze van aanbieding. In afstemming met de stakeholders, waarvan ook 

vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht zitten, blijkt het mogelijk om hierop 

antwoorden te vinden. In 2018 zullen wij de contacten met de stakeholders over deze 

ontwikkelingen, maar ook om met hen te praten over de waarden die wij als Scalda 

hebben vastgesteld, nog meer aanhalen.

Redenerend vanuit de waarden hebben wij ook positief gereageerd op de ontwikkelingen 

die ten gevolge van het mogelijk stoppen van Edudelta met hun opleidingen ontstonden. 

Dit met als belangrijkste drijfveer dat wij van mening zijn en daarin dus ons College van 

Bestuur van harte ondersteunen, dat groen onderwijs in Zeeland niet mag ontbreken.

In 2017 is het College van Bestuur gestart met het verder nadenken over hoe wij als 

organisatie in staat zijn de ontwikkelingen verder te volgen en aan te sturen. In een 

startconferentie samen met de Ondernemingsraad hebben we daarover van gedachten 

gewisseld. De opzet die in 2018 verder zijn beslag zal krijgen, heeft onze steun. 

Samenstelling

Op 31 december 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam Rol in RvT Onderwijs-
commissie

Audit-
commissie

Remuneratie-
commissie

Hein Abbing Lid Lid Lid -

Letty Demmers Voorzitter - - Voorzitter

Rian Duininck Lid - - Lid

Guus Egas Repáraz Lid Lid - Lid

Cees de Hooge Vicevoorzitter - Voorzitter -

Bart Makkink Lid Voorzitter - -

Twan Vermeulen Lid - Lid -

8. Verslag Raad van Toezicht
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Vergaderingen en gespreksthema’s

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht vijf maal regulier vergaderd. Tevens is een 

extra overleg gepland waarin is gesproken over het veranderplan ‘Scalda gereed voor de 

toekomst’ en de ontwikkelingen op het gebied van groen onderwijs in Zeeland en de 

hybride leeromgeving in Roosendaal. Het CvB was bij al deze vergaderingen aanwezig. 

Ook in dit jaar heeft de Raad van Toezicht de terugkoppeling uit de vergaderingen van de 

verschillende commissies als vast onderwerp op de agenda van de Raad opgenomen.

  

De hierboven aangehaalde verbreking van de samenwerking in CIOS Goes-Breda door 

ROC West-Brabant is meerdere malen onderwerp van gesprek geweest tijdens de 

vergaderingen en de Raad heeft de stappen en voornemens rondom de ontvlechting 

gevolgd en daarover met het CvB van gedachten gewisseld en scenario’s verkend. Dat 

geldt eveneens voor het proces dat heeft geleid tot het veranderplan en de overname 

van het groene mbo in Goes. Beide plannen kregen intensief aandacht in en buiten de 

vergaderingen en vervolgens de goedkeuring van de Raad. De Raad volgt de opvolging 

en implementatie met belangstelling en agendeert deze thema’s ook in 2018. 

De strategieperiode is met goedkeuring van de Raad van Toezicht verlengd tot vier jaar.

Op het gebied van huisvesting heeft de Raad de realisatie van het Centrum Toptechniek 

en de afwikkeling van de renovatie van het pand aan de Boulevard gevolgd. Tevens is de 

(korte) verlenging van het huurcontract van het pand aan de Ravensteijnweg onderwerp 

van gesprek geweest en in verband gebracht met het meerjarig huisvestingsplan.

De activiteiten en plannen voor wijziging in de activiteiten van de aan de stichting 

verbonden BV’s zijn in de auditcommissie en vervolgens in de Raad van 

Toezichtvergadering aan de orde geweest. Ook bij de financiële documenten als 4-, 8- en 

10 maandsrapportage en meerjarenraming heeft de Raad stil gestaan. De begroting 2018 

is door de Raad goedgekeurd.

De accountant was in de juni-vergadering van de Raad aanwezig ten behoeve van de 

bespreking van het geïntegreerd jaardocument 2016 en het accountantsverslag. Beide 

documenten waren daaraan voorafgaand met de Auditcommissie besproken. In het bijzijn 

van de accountant is o.a. gesproken over onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, 

stijging van de personele lasten, stelselwijziging in de onderhoudsvoorziening en 

waardering van gebouwen. De accountant constateerde op basis van de controle op 

rechtmatigheidsaspecten dat Scalda als volledig compliant kan worden aangemerkt.  Het 

geïntegreerd jaardocument 2016 is door de Raad goedgekeurd en het CvB is décharge 

verleend. 

Zoals te doen gebruikelijk heeft de Raad de bezoldiging van het CvB aan de WNT-normen 

getoetst. Geconstateerd is dat deze binnen de gestelde klasseringsnorm valt. Het 

declaratiereglement voor bestuurders en toezichthouders is geactualiseerd en 

vastgesteld. De Raad heeft verder de declaraties van het CvB na beoordeling door de 

Remuneratiecommissie geaccordeerd. Voorts heeft de RvT de eigen honorering tegen het 

licht gehouden en herijkt. De opvattingen van het CvB zijn in de afwegingen betrokken 

en de OR is over de uitkomst geïnformeerd. De RvT heeft besloten de huidige omvang 

om te zetten in percentages en deze te koppelen aan de honorering van de voorzitter 

CvB. De percentages zijn vastgesteld op 10%, resp. 7% voor voorzitter resp. leden RvT en 

vallen daarmee ruimschoots binnen de WNT-normen van 15% resp. 10%. 

Evaluatie

Begin 2018 heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren over 2017 geëvalueerd. De Raad 

heeft er deze keer voor gekozen dit onder leiding van de voorzitter te doen en geen 

externe begeleider aangetrokken. In de voorbereiding van deze bijeenkomst hebben 

toezichthouders en CvB-leden de  vragenlijst die het voorgaande jaar door de externe 

deskundige geïntroduceerd was, ingevuld. Dit document ging zowel in op het 

functioneren van de Raad als collectief, als op het functioneren van de afzonderlijke 

toezichthouders. De uitkomst van de vorige evaluatie is in verband gebracht met de 

uitkomsten in de vragenlijsten van deze ronde. Bij het gedeelte van de evaluatie dat 
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betrekking had op de samenwerking tussen Raad en College, was het College van Bestuur 

aanwezig. 

Van de bijeenkomst is verslag opgemaakt. Ook deze keer zijn actiepunten benoemd. De 

Remuneratiecommissie monitort en borgt de opvolging daarvan. 

Medezeggenschap

In het verslagjaar heeft de Raad zowel met de Ondernemingsraad als met de 

Studentenraad tweemaal vergaderd. Het eind 2016 geïntroduceerde overleg van de 

voorzitters Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en College van Bestuur is in 2017 

voortgezet. Dit overleg vond drie maal plaats en wordt ook in 2018 gecontinueerd. Vanaf 

dat jaar zal ook zo nu en dan de voorzitter van de Studentenraad bij dit overleg 

aansluiten. Daarnaast heeft de RvT met de OR in de winter onder leiding van het CvB een 

(start)bijeenkomst gehad over de veranderingen in de organisatie die het CvB voor ogen 

had. In het najaar is deze bijeenkomst gevolgd door een conferentie waarin het CvB de 

Raad, OR, SR en het management informeerde over de concrete veranderplannen voor de 

organisatie. Tevens is ruimte gemaakt voor een informele kennismaking met de OR-leden 

die na de verkiezingen in de OR zitting hebben genomen. In 2017 is het profiel voor 

toezichthouders geactualiseerd en na verkregen positieve adviezen van OR, SR en CvB 

vastgesteld. 

Rooster van aftreden

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Aftredend
(herbenoem-
baar)

A.M. Demmers-
van der Geest
Benoemd per 1/1/16

Aftredend
(herbenoem-
baar)

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

Aftredend
(herbenoem-
baar)

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

Aftredend
(niet herbe-
noembaar)

C.L. de Hooge
Benoemd in 2010

Aftredend
(niet herbe-
noembaar)

X

J.B. Makkink
Benoemd per 1/1/2012;  
per 1/1/2015 herbenoemd voor 
periode van 4 jaren

Aftredend
(herbenoem-
baar voor 
een jaar)

X

A.P. Vermeulen
Benoemd per 1/1/15 

Aftredend
(herbenoem-
baar)

X

*= op voordracht OR
De datum van aftreden is steeds 1 januari van het betreffende jaar.
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Vacatures

In 2017 heeft de Raad van Toezicht twee sollicitatieprocedures doorlopen. Deze kenden 

een andere opzet. Het betrof openbare procedures met begeleiding van een extern 

bureau, maar vooral samen met de Ondernemingsraad. De eerste procedure heeft per 1 

mei 2017 geleid tot de benoeming van Rian Duininck (op voordracht van de OR) en Hein 

Abbing. De sollicitatiecommissie bestond uit twee leden van de Remuneratiecommissie, 

en twee leden van de OR, waaronder de voorzitter. De voorzitter CvB was als adviseur aan 

de sollicitatiecommissie verbonden. Bij de gesprekken met kandidaten voor de functie, 

die op voordracht van de Ondernemingsraad plaats zou vinden, lag het voorzitterschap 

bij de OR. Ook bij de tweede procedure hebben Remuneratiecommissie en OR in het 

bijzijn van de voorzitter CvB en onder leiding van een externe deskundige samen 

opgetrokken. Deze openbare procedure  heeft geresulteerd in de benoeming per 1 

januari 2018 van Jan de Waard als opvolger van Cees de Hooge, die na acht jaren 

lidmaatschap niet voor herbenoeming in aanmerking kwam. Beide sollicitatieprocedures 

zijn prima verlopen en het bleek maar weer eens dat als je samen werkt aan de toekomst 

van Scalda, je daarin, met respect voor elkaars rollen en bevoegdheden, heel ver komt!

Commissies

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie bestaat uit een aantal leden van de RvT, een vertegenwoordiging 

van de bestuurders en, voor het grootste deel van het jaar, een beleidsmedewerker van 

de dienst bestuurlijke ondersteuning. Tegen het einde van het jaar is een 

vertegenwoordiger van interne controle permanent als ondersteuner aan de commissie 

toegevoegd. In het verslagjaar kwam de commissie vier maal bijeen. 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. Tevens op de realisatie van de 

geplande prestaties op het gebied van onderwijs- en examenkwaliteit en op het resultaat 

van het toezicht door de Onderwijsinspectie, ‘de staat van de instelling’ samen met de 

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

De Onderwijscommissie bereidt zaken voor die dan uiteindelijk door de voltallige Raad 

van Toezicht gedragen en of besloten worden.

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de staat van de onderwijskwaliteit in de 

breedste zin van het woord gebruikt de commissie een toezichtkader waarin een scala 

van indicatoren opgenomen is. Die indicatoren worden gebruikt als aanleiding voor de 

dialoog rond de diverse onderwerpen.  In 2017 is dit toezichtkader aangepast aan het 

huidige beleid, de strategie en aan de huidige toezichtnormen. De weergave van het 

kader vindt plaats via geselecteerde indicatoren uit het Scalda dashboard. Ook in 2017 is 

weer uitvoerig gesproken met diverse directeuren, docenten, specialisten en leerlingen 

om een zo goed mogelijk beeld te vormen over de staat van het onderwijs en de 

effectiviteit van de bestuurders. Inhoudelijk is in 2017 voornamelijk stilgestaan bij de 

uitdagingen rond de entreeopleidingen, de voortgang van de nieuwe strategie, het 

onderwijsconcept binnen het CTT (Centrum Top Techniek), de ontwikkelingen in de 

samenwerking met het ROC West-Brabant, hybride onderwijs in samenhang met de 

praktijkroute Economie en de ontwikkelingen rond het CIOS, de integratie van groen 

onderwijs in Scalda en didactiek en andere ontwikkelingen binnen ICT. 

 

De commissie heeft waargenomen dat Scalda zich in 2017 met ‘Scalda gereed voor de 

toekomst’ nog beter heeft voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen, zowel 

demografie- en beroepenveld technisch als onderwijskundig. De effectiviteit komt mede 

tot uiting in een licht gestegen jaarresultaat boven de norm, een licht gestegen 

diplomaresultaat op het hoogste niveau en gestegen medewerker tevredenheid op het 

gebied van betrokkenheid, extra begeleiding, geborgenheid, informatievoorziening, 
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onderwijsinhoud en -proces alsmede voorzieningen. In de MBO Keuzegids is de positie 

van Scalda verder verstevigd naar een 9e plaats. 60% van de opleidingen scoren relatief 

beter of blijven gelijk. Het aantal Scalda opleiding met meer dan 75 punten, dat het 

predicaat ‘Mbo Keuzegids Topopleiding’ mag voeren, is in 2017 ook weer gestegen.

Auditcommissie

De Auditcommissie wordt samengesteld uit leden van de RvT en heeft als taak besluiten 

voor de RvT voor te bereiden en daar waar nodig de discussie met het CvB te verdiepen 

op het gebied van:

• financieel economische aspecten van de bedrijfsvoering;

• informatievoorziening aan diverse stakeholders;

• naleving interne en externe regelgeving;

• risicobeheersing en interne controle.

In 2017 kwam de Auditcommissie vier keer bij elkaar en werd éénmaal een aantal punten 

per email afgehandeld. Structureel is een lid van het CvB, de manager Finance & Control 

en een medewerker van de afdeling interne controle aanwezig. De laatste fungeert als 

ambtelijk secretaris van de commissie. In 2017 heeft PWC als externe accountant éénmaal 

deelgenomen aan de vergaderingen. 

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 uiteraard door de jaarrekening(en). 

Het beeld van de financiële prestaties van de organisatie wordt verder aangescherpt door 

diverse benchmarks met andere ROC’s en een gesprek met de externe accountant. In de 

rapportages is in 2017 op verzoek van de commissie een scherper onderscheid gemaakt 

tussen de going concern activiteiten enerzijds en de uitputting van de 

bestemmingsreserves anderzijds. Daarnaast behelst de meerjarenbegroting sinds 2017 

een periode van vijf jaar in plaats van drie jaar. De interne controle wordt gemonitord op 

basis van de managementletter. Daarin was er dit jaar extra aandacht voor de 

kilometerregistratie en de match tussen inkoop en ontvangst van goederen. 

Naast het hier boven genoemde kwamen onder andere de volgende zaken in de 

commissie aan de orde:

•  Beleidsruimte van het CvB binnen de begroting, waarbij geprobeerd wordt om enerzijds 

scherp te kunnen toezien en anderzijds te voorkomen dat besluitvorming traag en 

stroperig wordt;

•  Renovatie Vlietstraat en de daarbij behorende extra lening;

•  Het Centrum voor Top Techniek (CTT) en de financiële implicaties hiervan op de 

Stichting Scalda;

• Tijdelijke verlenging van het (huur)contract voor het gebouw aan de Ravesteijnweg;

• Afronding van de samenwerking met het Hotel aan de Dam;

• Ontvlechting van het CIOS en mogelijke integratie van Edudelta;

•  Discussie over de diverse BV’s , waarbij met name aandacht was voor Helix Learning BV 

en Helix Training BV;

• Mogelijke uitbesteding van de catering.

De auditcommissie heeft in 2017 prettig samengewerkt met het CvB, de manager F&C en 

de medewerker interne controle. Discussies zijn doorgaans scherp, maar positief en 

opbouwend. De sfeer is open en transparant.
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Remuneratiecommissie

De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter. 

De voorzitter CvB is als adviseur aanwezig en de commissie wordt ondersteund door de 

bestuurssecretaris (advisering en verslaglegging). In het verslagjaar is enige tijd sprake 

geweest van een vacature, die begin 2018 is ingevuld. De in 2016 ingezette werkwijze op 

basis van een jaaragenda is in het verslagjaar gecontinueerd en uitgebouwd. Dit bevalt de 

commissie goed. 

De commissie kwam in 2017 driemaal in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast heeft de 

commissie de werving- en selectieprocedures voorbereid en in gang gezet. De 

gesprekkencyclus met het CvB is ontworpen en afgestemd met het CvB en vervolgens 

door de Raad geaccordeerd. De commissie heeft tevens functioneringsgesprekken met 

het CvB gevoerd. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn de actualisatie van 

het rooster van aftreden, het declaratiereglement en het profiel toezichthouder, de 

voorbereiding van de (zelf )evaluatie van de RvT en nevenactiviteiten en declaraties van 

het CvB.  

Hoofd- en nevenbetrekkingen leden 
Raad van Toezicht

Hein Abbing (1952)

Hoofdbetrekking

• Voormalig Raad van Bestuur Juvent

Letty Demmers-van der Geest (1952)

Hoofdbetrekking

• Waarnemend burgemeester in Veldhoven (vanaf 11 oktober 2017)

• Werkzaam bij Nationale Politie in de rang van Hoofdcommissaris (tot 1 oktober 2017)

Nevenbetrekkingen

• Coördinator projectopdracht Rijkswaterstaat 

• Lid van ABRES , maatschappelijk platform Rund  

• Landelijk partijvoorzitter D66 

• Voorzitter bestuur World Peace Flame  Vlissingen 
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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 

• Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgstroom (per 1 december 2017 vice-voorzitter)

• Lid Raad van Toezicht Respont (vanaf april 2017)

• Lid Klachtencommissie SVRZ 

• Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ 

•  Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering ZorgSaam Zorggroep Zeeuws- 

Vlaanderen  (thuiszorg) 

• Lid bezwarencommissie Delta Comfort B.V. (vanaf augustus 2017)

Guus Egas Repáraz (1946)

Hoofdbetrekking

• Voormalig voorzitter College van Bestuur HES

Nevenbetrekkingen

• Consultant hoger onderwijs

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Respont

• Senior Expert PUM

Cees de Hooge  (1947)

Hoofdbetrekking

• Voormalig directievoorzitter Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Nevenbetrekkingen

• Bestuurslid Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Zeeland

• Commissaris BV Monumentenbeheer Middelburg

• Lid Raad van Toezicht ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Bart Makkink (1965)

Hoofdbetrekking

• Global Director Business Readiness and Change Management bij Dow Benelux B.V.

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

Namens de Raad van Toezicht,

Origineel getekend door:

Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest

Voorzitter
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9. Jaarrekening met bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ €

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 1.

Bedrijfsgebouwen en terreinen  54.717.513  53.695.002 

Machines en installaties  11.826.015  12.593.393 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  5.760.393  6.158.803 

Materiële vaste activa in uitvoering  -  10.406 

Totaal  72.303.921  72.457.604 

Financiële vaste activa 2.

Deelnemingen  146.998  256.010 

Overige vorderingen  252.222  60.000 

Totaal  399.220  316.010 

Totaal  72.703.141  72.773.614 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Debiteuren 3.  812.809  922.336 

Belastingen 4.  -  48.904 

Overige vorderingen 5.  350.876  689.793 

Overlopende activa 6.  666.950  520.296 

Totaal  1.830.635  2.181.329 

Liquide middelen 7.  5.968.925  4.935.632 

 Totaal  7.799.560  7.116.961

TOTAAL ACTIVA  80.502.701  79.890.575 

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Eigen vermogen 8.

Algemene reserve   34.030.099  33.650.987 

Resultaat boekjaar  -414.005  162.994 

Bestemmingsreserves  6.399.544 6.615.662

Totaal  40.015.638  40.429.643

  

Voorzieningen 9.  2.405.745  2.761.597 

Langlopende schulden

Leningen o/g  10.  24.448.052  20.306.397 

Vooruitonvangen bedragen Meerkosten 
hoofdkantoor 15.  587.705  562.700 

Totaal  25.035.757  20.869.097 

Kortlopende schulden 

Aflossingsverplichtingen leningen o/g   11.  1.858.345  3.252.605 

Kredietinstellingen  10.  217.500  217.500 

Crediteuren   12.  1.863.303  2.856.556 

Belastingen en ABP   13.  3.140.441  3.033.659 

Overige schulden   14.  2.637.483  3.305.926 

Overlopende passiva   15.  3.328.489  3.163.991 

Totaal  13.045.561  15.830.237 

TOTAAL PASSIVA  80.502.701  79.890.575 

Balans per 31 december 2017 (voor resultaatbestemming)
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Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Opbrengsten

Rijksbijdragen 16. 74.217.956 72.698.000 74.322.045

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 17. 1.473.586 1.283.000 1.413.197

College-, cursus-, les-, en examengelden 18. 1.578.294 518.000 1.408.215

Baten werk in opdracht van derden 19. 1.846.616 1.068.000 1.235.886

Overige baten 20. 4.100.090 4.409.000 4.645.477

Som der baten 83.216.542 79.976.000 83.024.820

Lasten

Personele lasten 21. 60.498.136 58.021.000 61.113.645

Afschrijvingen 22. 4.922.243 5.088.000 4.684.796

Huisvestingslasten 23. 6.008.026 5.725.000 5.596.581

Overige lasten 24. 11.132.891 9.920.000 10.566.840

Som der lasten 82.561.296 78.754.000 81.961.862

Saldo baten en lasten 655.246 1.222.000 1.062.958

Financiële baten en lasten

Rentebaten 25. 15.296 12.000 20.695

Rentelasten 26. 975.545 1.010.000 1.059.585

Saldo financiële baten en lasten 960.249 998.000 1.038.890

Resultaat -305.003 224.000 24.068

Resultaat deelnemingen 27. -109.002 25.000 138.926

Resultaat na belastingen -414.005 249.000 162.994

Staat van baten en lasten
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2017 2016

€ € € €

Operationeel resultaat 655.246 1.062.958

Aanpassing voor

Afschrijving op materiële vaste activa 1. 4.922.243 4.684.796

Mutaties voorzieningen 9. -355.852 630.204

4.566.391 5.315.000

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 3-6. 158.481 325.054

Kortlopende schulden 11-15. -2.784.677 113.109

-2.626.196 438.163

Rentebaten 25. 15.296 20.695

Rentelasten 26. -975.545 -1.059.585

-960.249 -1.038.890

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.635.192 5.777.231

Investeringen in materiële vaste activa 1. -4.768.560 -5.361.396

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.768.560 -5.361.396

Nieuw opgenomen leningen 10. 6.000.000  - 

Aflossing langlopende schulden 11. -1.858.345 -3.252.620

Mutatie meerkosten hoofdkantoor 15. 25.005 -143.101

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.166.660 -3.395.721

Netto kasstroom 1.033.292 -2.979.886

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 4.935.632 7.915.519

Mutatie geldmiddelen 1.033.292 -2.979.887

Geldmiddelen per 31 december 5.968.925 4.935.632

Kasstroomoverzicht
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Toelichting op de balans en staat van 
baten en lasten 2017
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.

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. Indien dit voor de vergelijkbaarheid 

noodzakelijk wordt geacht, heeft herrubricering plaatsgevonden in de cijfers van 

voorgaand jaar. 

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 HTV B.V., Scalda Privaat Cluster Educatie B.V., Helix Training B.V., Scalda 

Facilities 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. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Scalda en nauwe verwanten zijn 

verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 

onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 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 
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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. De betaling van 

de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt 

en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele 

activiteiten.

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.

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 op pagina 98.

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 
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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.

Financiële leasing

De Stichting leaset een gedeelte van de aanschaf hardware ICT, machines Technum en 

lockers FB; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden 

aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij 

aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante 

waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op 

annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De 

leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de 

langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het 

contract verantwoord in de staat van baten en lasten met een vast rentepercentage over 

de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden 

afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het 

contract. 

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, alsmede gekochte leningen en obligaties die tot het 

einde van de looptijd zullen worden aangehouden. 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 kasstroomgenererende  eenheid waartoe het actief 

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt 

direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de 

boekwaarde van het betreffende actief. De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie 
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ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de 

opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de 

gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt 

een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik 

van het actief; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen 

boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 

verantwoord.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de 

omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de 

boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige 

kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals 

die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 

Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden 

teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een 

objectieve gebeurtenis na afboeking. 

De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te 

waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen 

sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen 

verlies wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 

een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de 

hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van 

de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

De onder deze paragraaf opgenomen voorzieningen hebben geen betrekking op 

specifieke activa; zij worden gevormd voor verplichtingen en risico’s die samenhangen 

met de normale activiteiten. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 

die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden 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.
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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.

Overige personele voorzieningen

De overige personele voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de, 

voor de afwikkeling van de voorziening, naar verwachting noodzakelijke uitgaven. 

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 

schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende 

schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 

aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd 

van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt 

op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de 

staat van baten en lasten als rentelast verwerkt. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 

aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

b. Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. 

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 

in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 

geworden.
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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, ouderbijdragen, verhuur van gebouwen en lokalen en overige 

exploitatiebaten en worden toegerekend aan het jaar waarin de leveringen en diensten 

hebben plaatsgevonden.

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 basispremies betaald door de instelling. ABP 

hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar 

de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren 

overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 104,2% vindt er geen 

indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 

verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 

indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De 

instelling heeft in het geval van een tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen 

van een aanvullende bijdrage anders dan een hogere pensioenpremie.

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2017 is 

104,4%. Deze dekkingsgraad ligt boven de norm van 104,2%.
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Beleidsregels toepassing WNT

De verantwoording van bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen heeft 

plaatsgevonden conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 

publieke en semipublieke sector.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelnemingen sinds de 

voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelnemingen 

behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Scalda wordt toegerekend.

Financiële instrumenten

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote 

afnemers.

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. 

9. Jaarrekening met bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017



98

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen 

voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in de staat 

van baten en lasten verantwoord of geactiveerd.

Een deel van de gebouwen en terreinen zijn hypothecair bezwaard. Voor een nadere 

toelichting verwijzen wij naar de toelichting onder de langlopende schulden.

WOZ – en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Op 31 december 2017 waren de volgende panden in bezit van Scalda:

De investeringsgrens bedraagt € 5.000

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

Bedrijfs-
gebouwen 

en terreinen

Machines en 
installaties

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen

Materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering 

Totaal

€ € € € €

1 januari 2017

Aanschafwaarden 79.212.136 20.883.247 18.618.295 10.406 118.724.084

Cumulatieve 
afschrijvingen -25.517.134 -8.289.854 -12.459.492  - -46.266.480

Boekwaarden 53.695.002 12.593.393 6.158.803 10.406 72.457.604

Mutaties

Investeringen 3.004.006 233.940 1.530.614  - 4.768.560

Activering 
Onderhanden werk  10.406  -  - -10.406  - 

Desinvesteringen 
aanschafwaarde -1.401.013  -3.394.872  -95.386  - -4.891.271

Desinvesteringen 
cumulatieve 
afschrijvingen

1.401.013  3.394.872  95.386  - 4.891.271

Afschrijvingen in 
het boekjaar -1.991.901 -1.001.318 -1.929.024  - -4.922.243

1.022.511 -767.378 -398.410 -10.406 -153.683

31 december 2017

Aanschafwaarden 80.825.535 17.722.315 20.053.523  - 118.601.373

Cumulatieve 
afschrijvingen -26.108.022 -5.896.300 -14.293.130  - -46.297.452

Boekwaarden 54.717.513 11.826.015 5.760.393  - 72.303.921

Toelichting op de afzonderlijke posten 
van de balans

31-12-2017 31-12-2016

             €                    €

WOZ-waarde op peildatum van de gebouwen 
en terreinen 45.156.000 46.731.000

Verzekerde waarde gebouwen  102.551.200 100.418.000

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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2. Financiële vaste activa    

Deelnemingen

De deelnemingen betreffen:

• Holding Scalda Privaat B.V. (100%), statutair gevestigd te Terneuzen. De statutair 

directeuren op 31 december 2017 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 HTV B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur is de heer  

J.L.A. de Houck (tevens clusterdirecteur HTV&D bij Scalda);

• 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.C.F. Nelen is statutair directeur a.i. 

(lid College van Bestuur bij Scalda);

• Helix Learning B.V. (100%). De statutair directeur is de heer R. Akkermans;

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 gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt te specificeren:

Gebouwen 2,50 %      

Installaties gebouwen   5,00 %

Voorzieningen terreinen   5,00 %

Renovatie gebouwen   3,33 %

Verbouwingen 10,00 %

Software 25,00 %

Voertuigen 20,00 %

Kantoor en schoolmeubilair 10,00 %

Audiovisuele middelen 25,00 %

Machines/installaties algemeen   5,00 %

Overige inventaris 10,00 %

Overige inventaris 20,00 %

Lease hardware 25,00 %

Hardware 25,00 %

Machines/installaties motoren 2,50 %

Lease machines 16,67 %

Lease kluisjes 20,00 %
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Het verloop van de deelneming is als volgt te specificeren:

Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden niet lager gewaardeerd dan 

nihil. Door de negatieve vermogenswaarde van Holding Scalda Privaat B.V. had de 

deelneming reeds een boekwaarde van nihil. In 2017 heeft de Holding Scalda Privaat B.V. 

een negatief resultaat van € 312.377 waardoor in 2017 alleen de mutatie in de rekening 

courant ad € 10 is verwerkt als resultaat deelneming.

De onderlinge transacties

De onderlinge transacties tussen Holding Scalda Privaat B.V. inclusief de onderliggende 

dochtermaatschappijen, en Scalda betroffen in 2017:

Scalda Privaat Cluster Educatie B.V.: een doorbelasting van personele lasten aan Scalda voor 

een bedrag van € 1.257.002 (2016: € 974.252).

Scalda heeft aan de Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. € 76.473 (2016: € 61.280) 

gefactureerd inzake personele inzet.

Scalda Privaat Cluster HTV B.V.: een doorbelasting van cateringactiviteiten aan Scalda voor 

een bedrag van € 85.941 (2016: € 91.265). Scalda heeft Scalda Privaat Cluster HTV B.V. 

doorbelast voor huisvesting en administratieve dienstverlening voor € 21.564 (in 2016: 

€ 23.867).

Scalda Facilities B.V.: een doorbelasting van caterings- en beveiligingsactiviteiten aan 

Scalda voor € 594.897 (in 2016 € 673.365). Aan Scalda Facilities B.V. hebben vanuit Scalda 

doorbelastingen plaatsgevonden inzake huisvesting en detachering voor een bedrag van 

€ 262.277 (in 2016: € 320.673).

Helix Training B.V. heeft € 2.815 (2016: 11.800) doorbelast aan Scalda inzake het verzorgen 

van trainingen. Helix Training B.V.: heeft € 4.463  (2016: € 42.554) doorbelast gekregen door 

Scalda voor lokaalhuur.  

Helix Learning B.V.: een doorbelasting aan Scalda voor het verzorgen van cursussen, 

examens en hosting voor € 119.452 (2016: € 65.638). Scalda heeft aan de Helix Learning B.V. 

een bedrag van € 159.597 (in 2016:€ 175.129) 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

Holding Scalda 
Privaat B.V. DRTC Totaal

                             €                           €                           €

Boekwaarde 01-01-2017  -  256.010  256.010 

Resultaat deelneming  10  -109.012  -109.002 

Terugneming in resultaat  -10  -  -10 

Boekwaarde 31-12-2017  -  146.998  146.998 

Verloopstaat 
uitstaande gelden

01-01-2017
Aflossingen 

(-/-)
Verstrekking 

(+)
31-12-2017

31-12-2017 
(kortlopend)

€ € € € €

Lening DRTC B.V.  90.000  -30.000  -  60.000 30.000

Lening Stichting 
CTT  -  -  250.000  250.000 27.778

 90.000  -30.000  250.000  310.000 57.778
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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 2015 en 2014 geen aflossing 

plaatsgevonden, in plaats van de reguliere € 30.000 per jaar. In 2016 is een aflossing 

gedaan van € 15.000. In 2017 is de reguliere aflossing gedaan van € 30.000. Het 

rentepercentage bedraagt 6 procent per jaar. Van het saldo per 31 december 2017 

bedraagt € 30.000 het kortlopende deel van de lening en € 30.000 het langlopende 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 2017 2,917 procent en wordt jaarlijks aangepast op 

basis van het dan geldende Euribor 12-maands rentetarief.

In de jaarrekening is € 27.778 opgenomen als kortlopend gedeelte en gerubriceerd onder 

de overige vorderingen. 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

3. Debiteuren

Op de nominale waarde van de debiteuren ad. € 1.120.123 (2016: € 1.222.624) is een 

voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid in mindering gebracht 

ad. € 307.314 (2016: € 300.288).

4. Belastingen

De belastingen zijn als volgt te specificeren:

5. Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren: 

31-12-2017 31-12-2016

    €                    €

Omzetbelasting op aangifte  -  48.904 

Belastingen  -  48.904 

31-12-2017 31-12-2016

    €                    €

Rekening-courant Holding Scalda Privaat B.V. (*1)                -                -

Rekening-courant Helix Training B.V.  -  2.692 

Rekening-courant Helix Learning B.V. (*2)  95.899  120.000 

Rekening-courant Scalda Privaat Cluster HTV B.V. (*3)  143.788  143.788 

Kortlopend gedeelte lening DRTC B.V.  30.000  30.000 

Vorderingen op groepsmaatschappijen  35.670  355.392 

Overige  45.519  37.921 

Overige vorderingen 350.876 689.793 
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(*1) De vordering rekening-courant Holding Scalda Privaat B.V. per 31 december 2017 ad 

€ 162.949 (2016: € 162.959) is verrekend met de negatieve vermogenswaarde van de 

deelneming. Met de Holding Scalda Privaat B.V. is een Rekening-courantovereenkomst 

gesloten tot een maximumbedrag van  € 200.000. In 2017 is geen rente in rekening 

gebracht over het gemiddelde uitstaande saldo van de rekening-courant. Er is geen 

aflossingstermijn overeengekomen. 

(*2) Met Helix Learning B.V. is een kredietfaciliteit overeengekomen voor een 

maximumbedrag van € 200.000. Het nominale bedrag van de lening bedraagt per 31 

december 2017 € 190.000. Op de nominale waarde is een voorziening gevormd van 

€ 94.101 voor risico van oninbaarheid. Jaarlijks wordt rente berekend over het gemiddelde 

uitstaande saldo van de rekening-courant. Over 2017 bedraagt het bedrag aan rente 

€ 4.650  (2016: € 3.225)  Er is geen aflossingstermijn overeengekomen.

(*3) Met Scalda Privaat Cluster HTV B.V. is een Rekening-courantovereenkomst gesloten tot 

een maximumbedrag van € 150.000. In 2017 is geen rente in rekening gebracht over het 

gemiddelde uitstaande saldo van de rekening-courant. Er is geen aflossingstermijn 

overeengekomen. 

6. Overlopende activa

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

7. Liquide middelen

De liquide middelen zijn al volgt te specificeren:

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

8. Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden toegelicht:.

31-12-2017 31-12-2016

                  €                    €

Kas 7.064 10.934 

Ministerie van Financiën 5.961.861 4.924.698 

Liquide middelen 5.968.925 4.935.632

Stand per 
01-01-2017

Resultaat 
verdeling

Stand per 
31-12-2017

€ € €

Algemene reserve

Algemene reserve  34.030.099 1.847.888  35.877.987 

Bestemmingsreserve Privaat

Privaat vermogen *1  513.630 -513.630 -

Bestemmingsreserve Publiek

Innovatie *2  2.208.009 -726.620  1.481.389 

VSV *3  1.913.305 -750.488  1.162.817 

Instandhouding opleidingenaanbod

2014/2015 en 2015/2016 Terneuzen *4  461.229 -240.058  221.171 

Implementatie veranderplan *5  - 1.000.000 1.000.000

Professionalisering *6  676.134 -447.857  228.277 

Kwaliteitsprojecten *7  504.073 -504.073 -

Excellentie *8  123.164 -79.167  43.997 

 40.429.643 -414.005 40.015.638 

31-12-2017 31-12-2016

                  €                    €

Nog te ontvangen bedragen  109.678  150.281 

Vooruitbetaalde bedragen  557.272  370.015 

Overlopende activa  666.950  520.296 
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BESTEMMINGSRESERVE

Het College van Bestuur besluit ten laste/gunste van het exploitatieresultaat 2017 de 

volgende bedragen te bestemmen voor specifieke doeleinden:

*1) De in 2017 gereserveerde middelen voor het oplossen van de financiële problematiek 

bij Helix Learning voor een bedrag van € 513.630 te onttrekken uit de 

bestemmingsreserve Privaat Vermogen en daarmee deze bestemmingsreserve op te 

heffen.

*2) Het in 2017 niet bestede maar wel gealloceerde bedrag ad € 894.232 van het 

Innovatiebudget toe te voegen aan de bestemmingsreserve Innovatie. De in 2017 bestede 

middelen ad € 1.494.829 ten behoeve van innovatieve projecten waarover reeds in 2015 

en 2016 besluitvorming is geweest, te onttrekken uit de bestemmingsreserve Innovatie en 

het saldo van de inmiddels afgesloten projecten uit de jaren 2015, 2016 en 2017, in totaal €  

126.023 vrij te laten vallen.

*3) Het saldo van de in 2017 bestede bedrag ad € 98.883 voor projecten ter stimulering 

van VSV samen met het overschot op het budget passend onderwijs ad € 127.928  toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve stimuleringsmaatregelen VSV, in totaal per saldo 

€  29.045 en hierop in mindering te brengen de lagere dan begrote ontvangen 

prestatievergoeding ad € 175.000, per saldo een onttrekking van € 145.955. 

De in 2017 bestede middelen ad € 528.027 ten behoeve van projecten ter voorkoming van 

voortijdig schooluitval waarover reeds in 2014, 2015 en 2016 besluitvorming is geweest, te 

onttrekken uit de bestemmingsreserve stimuleringsmaatregelen VSV en het saldo van de 

inmiddels afgesloten projecten uit de jaren 2014, 2015 en 2016, in totaal € 76.506 vrij te 

laten vallen.

*4) De in 2017 bestede middelen ad € 240.058 voor de tijdelijke huisvesting van de 

renovatie van de Vlietstraat te onttrekken uit de bestemmingsreserve Instandhouding 

kleine opleidingen Terneuzen. 

*5) Een deel van de niet bestede incidentele middelen ter grootte van € 1.000.000 te 

storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Implementatie veranderplan.

*6) De in 2017 bestede extra middelen voor professionalisering ad € 447.857 te onttrekken 

uit de bestemmingsreserve Professionalisering.

*7) De in 2017 bestede middelen voor kwaliteitsprojecten ad € 93.040 te onttrekken aan 

de bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten en het restant van de beschikbare middelen 

ad € 411.033 vrij te laten vallen en daarmee deze bestemmingsreserve op te heffen.

*8) De in 2017 bestede extra middelen voor Excellentie ad € 79.167 te onttrekken uit de 

bestemmingsreserve Excellentie

Het resterend resultaat ad € 1.847.888 in overeenstemming met artikel 13 van de statuten 

toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

9. Voorzieningen

De voorzieningen muteerden in het boekjaar als volgt:

Voorzieningen 01-01-2017
Onttrek-
kingen  

(-/-)
Vrijval (-/-) Dotatie (+) 31-12-2017

€ € € € €

W.W. en bovenwettelij-
ke uitkeringen 562.830  -248.578 -142.087 521.974 694.139

Doorbetaling bij ziekte 587.529 -712.651 -41.484 942.281 775.675

Voorziening Duurzame 
Inzetbaarheid 661.396  - -313.787  -  347.609 

Voorziening Jubilea 578.842 -62.917  -  7.397 523.322

Overige personele voor-
zieningen 271.000 -206.000  -  -  65.000 

Overige voorzieningen 100.000 -100.000  -  -  - 

2.761.597 -1.330.146 -497.358 1.471.652 2.405.745
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Splitsing van de voorzieningen naar looptijd 

Het totaal bedrag aan voorzieningen kan gesplitst worden in looptijd van < 1 jaar 

€ 1.177.083, 1-5 jaar € 768.169 en > 5 jaar € 460.493.

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%.

Voorziening overige personele voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen als gevolg van 

personele ontwikkelingen. 

Overige voorzieningen

Voorziening Samenwerkingsverband

In 2016 is besloten tot beëindiging van een samenwerking met een externe partij. Voor 

de financiële afwikkeling was een voorziening gevormd welke in 2017 is ingezet. 

10. Langlopende schulden

Leningen o/g

De leningen o/g bestaan voor € 26.306.397 uit overige geldleningen. Deze bestaat uit een 

langlopend deel van € 24.448.052 en een kortlopend deel van  € 1.858.345. 

De laatste termijn van het kortlopend deel wordt in het volgend boekjaar afgelost. 

Derhalve is dit separaat gepresenteerd als kortlopende schuld aan kredietinstellingen. 

 

De verplichting met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 13.139.043,-   

    

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt de schuld € 16.281.277, bij de 

Nederlandse Waterschapsbank bedraagt de schuld € 1.815.120 en bij het Ministerie van 

Financiën bedraagt de schuld € 8.210.000.

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. 

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 ZEP/Mortiere 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.

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.

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.

Voor een nadere specificatie en de onderscheiden looptijden van de leningen wordt 

verwezen naar bijlage 1.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

11. Aflossingsverplichting leningen o/g

Betreft de aflossingsverplichting over het jaar 2017 ad. € 1.858.345. (2016: € 3.252.605)

12. Crediteuren

Het crediteurensaldo per einde 2017 bedroeg € 1.863.303 (2016: € 2.856.556).

13. Belastingen en ABP

Deze post is als volgt te specificeren: 

14. Overige schulden

De overige schulden zijn als volgt te specificeren:

Rekening courant krediet Ministerie van Financiën 

Scalda heeft per 31 december 2017 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. Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 
31-12-2017 31-12-2016

€ €

Loonbelasting en sociale lasten  2.413.834  2.469.964 

Pensioenen  651.894  563.695 

Omzetbelasting op aangifte  74.713  - 

Belastingdienst / ABP  3.140.441  3.033.659 

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen  283.767  328.953 

Vakantiegeld  1.662.823  1.695.226 

Vakantiedagen  336.092  442.114 

Personele lasten  72.608  83.365 

Accountantskosten  27.697  26.487 

Samenwerkingsverbanden  4.379  137.604 

Oprichting Centrum voor Top Techniek  -  349.046 

Nog te betalen rente  210.535  226.373 

Nog te betalen overige schulden  39.582  16.758 

Overige schulden  2.637.483  3.305.926 

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vooruitontvangen (niet) geoormerkte 
rijksbijdrage *1)  1.568.218  997.520 

Vooruitontvangen contractactiviteiten  70.509  51.558 

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen  288.377  251.348 

Vooruitontvangen projectgelden  -  89.674 

Vooruitontvangen educatie  194.465  193.844 

Vooruitontvangen excursies  46.901  48.991 

Kortlopende deel vooruitontvangen 
meerkosten hoofdkantoor *2)  153.148  156.335 

Nog te betalen bedragen  656.004  994.618 

Vooruitontvangen overig  350.867  380.103 

Overlopende passiva  3.328.489  3.163.991 

*1) Voor een nadere specificatie van de vooruitontvangen (niet) geoormerkte 

rijksbijdragen wordt verwezen naar Model G. 

9. Jaarrekening met bijlagen
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Regionale VSV-middelen

Het bedrag dat Scalda ontvangt als contactschool is verantwoord in Model G. In 2017 

heeft geen verschuiving plaatsgevonden in de budgetten tussen de contactschool en de 

contactgemeente.

*2) Voor een nadere specificatie van de vooruitontvangen meerkosten hoofdkantoor 

wordt verwezen naar bijlage 6. In de jaarrekening is het vooruitontvangen bedrag met 

een looptijd langer dan 1 jaar ad. € 587.705 opgenomen onder de langlopende schulden. 

Het vooruitontvangen bedrag met een looptijd korter dan 1 jaar ad. € 153.148 is 

weergegeven onder de kortlopende schulden.

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

9. Jaarrekening met bijlagen
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Model G Verantwoording van subsidies 2017
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Regeling ROS art 13 lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies
   

Toewijzing
Bedrag 

van de toewijzing
Ontvangen t/m  

verslagjaar

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Kosten in 2017
Nog te besteden 
per 31-12-2017Kenmerk Datum Geheel uitgevoerd 

en afgerond
Nog niet  geheel 

 afgerond

€ € € €

Lerarenbeurs 2016 777338-1 20-09-16 114.306 114.306 X 66.679  - 

Zij-instromers 2016 772630-1 20-07-16 20.000 20.000 X 11.667  - 

Zij-instromers 2016 773990-1 22-08-16 40.000 40.000 X 23.333  - 

Zij-instromers 2016 778280-1 20-10-16 40.000 40.000 X 23.333  - 

Zij-instromers 2016 781911-1 22-11-16 20.000 20.000 X 11.667  - 

Lerarenbeurs 2017 854034-1 20-09-17 65.841 65.841 X 27.434 38.407

Zij-instromers 2017 865474-1 19-12-17 200.000 200.000 X 110.166 89.834

Voorziening Leermidde-
len minima gezinnen 849884-1 22-08-17 193.880 193.880 X 54.131 139.749

Voorziening leermid 
delen minim gezinnen 786320-1 20-12-16 97.614 97.614 X 16.308 45.779

Beta Netwerktechnieken TNTIBN-17012 20-12-17 66.780 66.780 X  - 66.780

Totaal niet-geoormerkt 858.421 858.421 344.718 380.549

9. Jaarrekening met bijlagen
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Model G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule Regeling ROS art 13 lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies

G2.A aflopend in 2017

Toewijzing Bedrag 
van de toewijzing

Saldo 
01-01-2017

Ontvangen in 2017 Kosten in 2017 Totale kosten 
31-12-2017

Nog te besteden 
per 31-12-2017

Kenmerk Datum

€ € € €

Schoolmaatschappelijk werk 804551-1 20-01-17 228.035  - 228.035 228.035 228.035  - 

Totaal  aflopend 228.035  - 228.035 228.035 228.035  - 

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule Regeling ROS art 13 lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies

G2.B doorlopend na 2017

Toewijzing Bedrag 
van de toewijzing

Saldo 
01-01-2017

Ontvangen in 2017 Kosten in 2017 Totale kosten
31-12-2017

Nog te besteden 
per 31-12-2017

Kenmerk Datum

€ € € € €

Regionaal Investeringsfonds MBO 704921-1 20-07-15 391.855 82.086 78.371 69.159 202.593 91.298

Regionaal Investeringsfonds MBO 1190770 23-05-17 1.352.805  - 473.482 290.709 290.710 182.773

Projectsubsidie 2017-2020 Oosterschelde 17712 U 14-11-16 1.097.360 246.232 274.340 213.156 241.264 307.416

Projectsubsidie 2017-2020 Walcheren 17711 U 14-11-16 1.097.360 210.509 274.340 242.126 305.957 242.724

Projectsubsidie 2017-2020 Zws_Vlaanderen 77710 U 14-11-16 1.097.360 259.926 274.340 170.807 185.221 363.460

Totaal  doorlopend 5.036.740 798.753 1.374.873 985.957 1.225.745 1.187.669

9. Jaarrekening met bijlagen
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G3 Overige OCW subsidies Regelingen o.g.v. WOOS niet geoormerkt of artikel 13 lid 1 van de ROS

G3.A aflopend in 2017

Toewijzing Bedrag 
van de toewijzing

Saldo 
01-01-2017

Ontvangen in 2017 Kosten in 2017 Totale kosten 
31-12-2017

Nog te besteden 
per 31-12-2017

Kenmerk Datum

€ € € € €

Prestatiebox MBO (variabele bedragen) 858678-2 19-12-17 150.000  - 150.000 150.000 150.000  - 

Kwaliteitsafspraken vast deel 785929-1 20-12-16 2.884.391  - 2.884.391 2.884.391 2.884.391  - 

Excellentie MBO 786104-1 20-12-16 465.314  - 465.314 465.314 465.314  - 

Studiewaarde 858833-1 21-11-17 1.522.688  - 1.522.688 1.522.688 1.522.688  - 

Beroepspraktijkvorming 858678-2 19-12-17 1.398.875  - 1.398.875 1.398.875 1.398.875  - 

Totaal  aflopend 6.421.268  - 6.421.268 6.421.268 6.421.268  - 

9. Jaarrekening met bijlagen
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Aansluiting met balans en staat van baten en lasten 2017

Kosten 2017
Nog te besteden 
per 31-12-2017

€ €

G1: geoormerkt met prestatieverplichting 344.718 380.549

G2 A: aflopend in 2017 228.035  - 

G2 B: doorlopend na 2017 985.957 1.187.669

G3 A: aflopend in 2017 6.421.268  - 

Totaal  7.979.978 1.568.218
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2017

Verplichtingen

Tussen Scalda en leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten. Onderstaand een opgave 

van de huurverplichtingen en overige verplichtingen:

Rechten

Scalda heeft een verhuur- en gebruikersovereenkomst afgesloten met Stichting Centrum 

voor Top Techniek. De omvang bedraagt € 161.900 per jaar met een resterende looptijd 

van 10 jaar.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid

Fiscale eenheid omzetbelasting

Holding Scalda Privaat B.V. vormt samen met de Scalda Stichting voor middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneducatie, Helix Learning B.V., Scalda Privaat Cluster HTV 

B.V., Scalda Facilities B.V. en Helix Training 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.

De Huurverplichtingen per 31-12-2017:   

Verplichtingen die in komend jaar aflopen € 2.251.947

Verplichtingen huren met een eindtijd tussen 1-1-2019 en 1-1-2023     € 5.048.781

Huurverplichtingen met een eindtijd na 1-1-2023 € 9.679.922  

Totaal € 16.980.650

De overige verplichtingen per 31-12-2017:   

Verplichtingen die in komend jaar aflopen € 1.361.045

Verplichtingen met een eindtijd tussen 1-1-2019 en 1-1-2023 € 1.502.835

Overige verplichtingen met een eindtijd na 1-1-2023  € -

Totaal € 2.863.880

Overzicht verbonden partijen

Deelnemingen

Naam Juridische vorm Statutaire Zetel Code Activiteiten

Eigen
Vermogen

31-12-17
€

Holding Scalda 
Privaat B.V. B.V. Terneuzen 4 -601.538

De Ruyter T
raining & 
Consultancy

B.V. Vlissingen 4 335.995

Naam Exploitatie 2017
€

Verklaring 
art. 2.403 BW Consolidatie    %

Holding Scalda 
Privaat B.V. -312.377 Nee Nee 100

De Ruyter 
Training & 
Consultancy

-165.459 Nee Nee 43,75

9. Jaarrekening met bijlagen
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Holding Scalda Privaat B.V. en onderliggende dochtermaatschappijen kennen gezamenlijk 

een gering financieel belang (in percentage van het balanstotaal) en zijn derhalve niet 

geconsolideerd.

Verder worden als verbonden partijen aangemerkt:

 

• Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB)

• Stichting Centrum voor Top Techniek (CTT) 

 

Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB):

Stichting STOeB heeft besloten over te gaan tot liquidatie op het moment dat er geen 

studenten meer aanwezig zijn bij de opleidingen die gebruik maken van de zogenaamde 

STOeB-regeling. 

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.

9. Jaarrekening met bijlagen
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Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van 
baten en lasten

Voor een specificatie van de (niet) geoormerkte rijksbijdragen wordt verwezen naar 

Model G. Het overzicht Model G is opgenomen in de toelichting onder de overlopende 

passiva. De aansluiting van de rijksbijdragen met de GEFIS-jaaroverzichten is opgenomen 

in bijlage 3.

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie wordt 

verwezen naar bijlage 5.

Voor een nadere specificatie en vergelijking wordt verwezen naar bijlage 2.

16. Rijksbijdragen 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Rijksbijdrage OCW 66.237.978 65.361.000 66.918.978

Geoormerkte en aanvullende 
rijksbijdrage OCW 7.979.978 7.337.000 7.403.067

Totaal 74.217.956 72.698.000 74.322.045

17. Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Gemeentelijke bijdrage Educatie             
(Web-budget) 715.067 640.000 710.705

Vergoeding projecten 758.519 643.000 702.492

Totaal 1.473.586 1.283.000 1.413.197

18. College-, cursus-,les-, en 
examengelden

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Cursusgeld bbl 874.750 - 697.734

Cursusgeld vavo 47.973 50.000 37.854

Cursusgeld Educatie 10.062 7.000 9.050

Cursusgeld uitbesteding 332.747 300.000 365.553

Cursusgeld Overdracht 256.233 160.000 238.451

Examengelden 56.529 1.000 59.573

Totaal 1.578.294 518.000 1.408.215

19. Baten werk in opdracht van 
derden

2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Cluster ICT en Elektro  -  -  460 

Cluster Economie  5.605  -  3.467 

Cluster Horeca, Toerisme & Voeding  28.987  30.000  36.512 

Cluster CIOS  105.442  110.000  108.624 

Cluster Zorg  12.490  10.000  67.893 

Cluster Welzijn  2.125  8.000  3.075 

Cluster Educatie  1.691.967  910.000  1.015.855 

Totaal 1.846.616 1.068.000 1.235.886

20. Overige baten 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Omzet maatwerktrajecten 256.864 397.000 384.966

Ouderbijdragen 1.623.879 2.329.000 2.087.144

Detachering  560.891  310.000  489.844 

Provisies  1.747  33.000  56.075 

Verhuur gebouwen / lokalen  667.724  658.000  722.409 

Overige exploitatiebaten  988.985  682.000  905.039 

Totaal Overige baten  4.100.090  4.409.000  4.645.477 

9. Jaarrekening met bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017



114

21. Personele lasten 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

De personele lasten zijn als volgt te 
specificeren:

Lonen en salarissen 41.723.186 50.774.000 41.718.668 

Sociale lasten 5.001.359 - 4.965.914 

Pensioenlasten 5.794.588 - 4.908.456 

Uitzendkrachten, gastdocenten en 
overige incidentele personele lasten 6.611.210 4.501.000 6.380.294 

Totaal 59.130.343 55.275.000 57.973.332 

Mutatie voorziening WW 
verplichting 420.924 322.000 496 

Mutatie voorziening doorbetaling 
bij ziekte 188.145  - 200.304 

Mutatie voorziening 
jubileauitkering -55.520  - -2.029 

Mutatie voorziening duurzame 
inzetbaarheid  -313.787  -  661.396 

Mutatie voorziening personeel 
overig  -206.000  -  236.000 

Kosten WIA -22.810  - 9.643 

Deskundigheidsbevordering 1.002.945  1.663.000 1.248.933 

Bedrijfsgezondheidsdienst en Arbo 173.068 174.000 156.421 

Overige personele lasten 408.312 687.000 767.608 

60.725.620 58.121.000 61.252.104 

Af: uitkeringen -227.484 -100.000 -138.459 

60.498.136 58.021.000 61.113.645 

In 2017 waren gemiddeld 739 fte (2016: 754 fte) in dienst van Scalda. 

Per 31 december 2017 waren 735 fte in dienst en per 31 december 2016 waren dit 744 

fte. Voor een nadere uiteenzetting van de fte wordt verwezen naar het bestuursverslag 

pagina 51. 

Onder de mutatie voorziening WW verplichting is de som van de dotaties en vrijvallen 

opgenomen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden. 

Ontrekkingen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt.

Scalda heeft geen werknemers die werkzaam zijn in het buitenland (2016: nihil).

WNT-verantwoording 2017 Scalda stichting voor middelbaar BVE

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT 

is van toepassing op Scalda stichting voor middelbaar BVE. Het voor Scalda stichting 

voor middelbaar BVE toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 165.000 (Onderwijs 

klasse F).

9. Jaarrekening met bijlagen
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Bedragen x € 1
H.J. van 

Arenthals
M.C.F. Nelen H. van Meerkerk

Functiegegevens
Voorzitter  

College van 
Bestuur

Lid College van 
Bestuur

Directeur 
onderwijscluster

Aanvang en einde functievervulling 
in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee ja

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 134.383          116.146 114.295

Beloningen betaalbaar op termijn   17.423 16.927 16.927

Subtotaal 151.806 133.073 131.223

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 165.000 165.000 n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 151.806 133.073 131.223

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016
H.J. van 

Arenthals
M.C.F. Nelen

H. van 
Meerkerk*

Aanvang en einde functievervulling 
in 2016 01/01 – 31/12 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 1,0 1,0

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 130.379 114.174 105.918

Beloningen betaalbaar op termijn 15.056 14.456 14.605

Totaal bezoldiging 2016 145.435 128.630 120.524

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

* De bezoldiging in 2016 is lager vanwege een korting als gevolg van het 2e ziekte jaar. 

9. Jaarrekening met bijlagen
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 A.M. Demmers
G.A. Egas
 Reparaz

C.L. de Hooge J.B. Makkink A.P. Vermeulen
P.M.M. 

Rademacher
A.M.T. 

Duininck-Raas
H.J.S. Abbing

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 
in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/3 1/5 - 31/12 1/5 - 31/12

Bezoldiging

Beloning 15.794 11.240 10.277 10.000 10.344 3.111 6.746 7.316

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 24.750 16.500 16.500 16.500 16.500 4.068 11.076 11.076

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 15.794 11.240 10.277 10.000 10.344 3.111 6.746 7.316

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. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 
in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 n.v.t. n.v.t.

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 15.203 10.513 10.120 10.000 10.156 10.528 - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - - -

Totaal bezoldiging 2016 15.203 10.513 10.120 10.000 10.156 10.528 - -

9. Jaarrekening met bijlagen
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met 
en of zonder dienstbetrekking

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 

van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere

jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 

drempelbedrag hebben ontvangen. 

22. Afschrijvingen 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

De afschrijvingen hebben 
betrekking op:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.991.901 1.879.000 1.921.971 

Machines en installaties 1.001.318 916.000 940.123 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  1.929.024 2.293.000  1.822.702 

Totaal 4.922.243 5.088.000 4.684.796 

23. Huisvestingslasten 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

De huisvestingslasten zijn als volgt 
samengesteld:

Huren 2.893.777  2.739.000 2.630.825 

Dotatie onderhoudsvoorziening  -  39.000  - 

Schoonmaakkosten 996.863  905.000 830.562 

Energie (gas, water en elektra) 740.361  724.000 723.465 

Heffingen i.v.m. huisvesting 346.086  320.000 309.914 

Beveiligingskosten 231.349  266.000 268.177 

Onderhoudskosten 614.434  534.000 629.253 

Overige huisvestingslasten 185.156  198.000 204.385 

Totaal 6.008.026  5.725.000  5.596.581 

24. Overige lasten 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

De overige lasten bestaan uit de 
volgende kostensoorten:

Administratie en beheer (*1)  7.080.626  6.126.000  6.170.236 

Samenwerkingsverbanden  102.466  234.000  246.585 

Projecten  149.775  60.000  156.677 

Inventaris en apparatuur  204.561  373.000  309.574 

Leer- en hulpmiddelen  3.595.463  3.127.000  3.683.768 

Totaal 11.132.891 9.920.000 10.566.840 

Voor een nadere specificatie en vergelijking wordt verwezen naar bijlage 5.

9. Jaarrekening met bijlagen
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*1) Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het 

resultaat gebracht voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.:

2017 2016

€ €

Controle van de jaarrekening 56.205 57.175

Andere controlewerkzaamheden  -  - 

Fiscale advisering  -  - 

Andere niet-controlediensten  -  - 

Totaal 56.205 57.175

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 
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25. Rentebaten 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Leningen uitstaande gelden  12.571  11.000  9.188 

Overige rentebaten  2.725  1.000  11.507 

Totaal  15.296  12.000  20.695 

26. Rentelasten 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Leningen opgenomen gelden 975.536 1.010.000 1.054.795 

Overige rentelasten 9  - 4.790 

Totaal 975.545 1.010.000 1.059.585 

27. Resultaat deelnemingen 2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Resultaat deelneming Holding

Scalda Privaat B.V. 10  25.000 72 

Resultaat deelneming DRTC B.V. -109.012  - 138.854 

Totaal -109.002  25.000  138.926 

Financiële baten en lasten

9. Jaarrekening met bijlagen
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gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. 

Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het 

boekjaar 2017, daarnaast is € 3.715 meerwerk dat betrekking heeft op de controle van de 

jaarrekening 2016.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over 

de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming 

van de gebruikers van de jaarrekening. Vaststelling en goedkeuring van het Geïntegreerd Jaarrekeningdocument

Het College van Bestuur van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2017 

opgemaakt en vastgesteld op 25 juni 2018.

De Raad van Toezicht van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2017 goedgekeurd 

in zijn vergadering van 25 juni 2018.
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Origineel ondertekend door bestuurders en toezichthouders

Terneuzen, 25 juni 2018

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   De heer J. de Waard 

Voorzitter     Lid

De heer A.P. Vermeulen     De heer G. Egas Repáraz 

Lid      Lid   

De heer H.J.S. Abbing     De heer J.B. Makkink 

Lid      Vice-voorzitter 

Mevrouw A.M.T. Duininck-Raas     

Lid  
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Overige gegevens

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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Controleverklaring van de onafhankelijke 
Accountant
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 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en 

van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

over 2017 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 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

•  de balans per 31 december 2017;

•  de staat van baten en lasten over 2017; 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 2017. 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 assuranceopdrachten (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.

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 bestuursverslag (hoofdstuk 1 t/m 7);

•  Verslag Raad van Toezicht

•  de overige gegevens;

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 2017 is 

vereist.

9. Jaarrekening met bijlagen
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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 2017 en de 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 verslag 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 het 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 genoemde 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.

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 fouten of fraude 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.

9. Jaarrekening met bijlagen
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in 

de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 25 juni 2018

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:

drs. Th.A.J.C. Snepvangers RA

9. Jaarrekening met bijlagen
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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 en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

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, dan wel het niet rechtmatig 

tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 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 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

•  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.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht 

over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 

beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen.

9. Jaarrekening met bijlagen
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Leningnummer Verstrekker
Aanvangs-

jaar
Looptijd 
in jaren

Hoofdsom Rente 

Verstreken 
jaren per 
balans-
datum 

Saldo 
01-01-17

Verstrekt
Aflos-
singen

Saldo 
31-12-17

Nog te 
betalen 
rente 

31-12-17

Rente 
zonder 

overloop 
31-12-17

Totaal 
rente 2017 

€ % € € € € € € €

IT0020416 Nederlandse 
Waterschapsbank 2000 20 1.815.120 6,08 16 1.815.120 - 1.815.120 23.175 87.184 110.359

97864 BNG 2003 25 5.000.000 2,70 14 2.966.382 - 212.605 2.753.777 18.588 60.069 78.657

102653 BNG 2007 15 6.000.000 4,51 10 4.000.000 - 2.000.000 2.000.000 15.027 127.796 142.823

40103523 BNG 2008 23 17.400.000 4,55 9 12.397.500 - 870.000 11.527.500  -   557.264 557.264

1676 MinFin 2010 20 3.400.000 3,18 7 2.380.000 - 170.000 2.210.000 5.857 69.376 75.233

2851 MinFin 2017 10 6.000.000 0,32 -  -   6.000.000  -   6.000.000 11.200  - 11.200

Totalen 39.615.120 23.559.002 6.000.000 3.252.605 26.306.397 73.847 901.689 975.536

Bijlage 1: Langlopende leningen

De aflossingsverplichting voor 2017 bedraagt € 1.858.345,- en is opgenomen onder de 

kortlopende schulden. 

De verplichting met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 13.139.043,-

9. Jaarrekening met bijlagen
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Overige baten 2017 %
 Begroting 

2017
% Verschil % 2016 %  Mutatie %

€ € € € €

Detachering  560.891 13,7%  310.000 7,0% 250.891 80,9%  489.844 10,5%  71.048 14,5%

Omzet maatwerktrajecten  256.864 6,3%  397.000 9,0% -140.136 -35,3%  384.966 8,3%  -128.101 -33,3%

Bijdrage deelnemers  1.201.568 29,3%  2.191.000 49,8% -989.432 -45,2%  1.791.812 38,6% -590.244 -32,9%

Bijdrage excursies  422.311 10,3%  138.000 3,1% 284.311 206,0%  295.332 6,3%  126.980 43,0%

Opbrengst verkoop diverse clusters  261.292 6,4%  200.000 4,5% 61.292 30,6%  281.986 6,1% -20.693 -7,3%

Provisies  1.747 0,0%  33.000 0,8% -31.253 -94,7%  56.075 1,2% -54.329 -96,9%

Verhuur lokalen/ gebouwen  667.722 16,3%  658.000 14,9% 9.722 1,5%  722.409 15,6% -54.686 -7,6%

Overige exploitatiebaten  727.693 17,7%  482.000 10,9% 245.693 51,0%  623.054 13,4%  104.640 16,8%

Overige baten  4.100.090 100,0%  4.409.000 100,0% -308.910 -7,0%  4.645.477 100,0%  -545.386 11,7%

Afschrijvingen 2017 %
 Begroting 

2017
% Verschil % 2016 %  Mutatie %

€ € € € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.991.901 40,5% 1.879.000 36,9% 112.901 6,0% 1.921.971 41,0% 69.930 3,6%

Machines en installaties 1.001.318 20,3% 916.000 18,0% 85.318 9,3% 940.123 20,1% 61.195 6,5%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.929.024 39,2% 2.293.000 45,1% -363.976 -15,9% 1.822.702 38,9% 106.322 5,8%

Afschrijvingen  4.922.243 100,0%  5.088.000 100,0% -165.757 -3,3% 4.684.796 100,0% 237.447 5,1%

Bijlage 2: Specificatie baten en lasten
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Huisvestingslasten 2017 %
 Begroting 

2017
% Verschil % 2016 %  Mutatie %

€ € € € €

Huren  2.893.777 48,1%  2.739.000 47,9% 154.777 5,7%  2.627.206 47,0%  266.571 10,1%

Dotatie onderhoudsvoorziening  - 0,0%  39.000 0,7% -39.000 -100,0%  - 0,0%  - 0,0%

Schoonmaakkosten  996.863 16,6%  905.000 15,8% 91.863 10,2%  830.562 14,8%  166.302 20,0%

Gas, Water en Elektra  740.361 12,3%  724.000 12,6% 16.361 2,3%  723.465 12,9%  16.896 2,3%

Heffingen ivm huisvesting  346.086 5,8%  320.000 5,6% 26.086 8,2%  309.914 5,5%  36.172 11,7%

Onderhoudskosten  1.030.939 17,2%  998.000 17,4% 32.939 3,3%  1.105.435 19,8%  -74.496 -6,7%

Huisvestingslasten  6.008.026 100,0%  5.725.000 100,0% 283.026 4,9%  5.596.581 100,0%  411.444 7,4%

Overige lasten 2017 %
 Begroting 

2017 % Verschil % 2016 %  Mutatie %

€ € € € €

Administratie en beheer  7.080.626 63,7%  6.126.000 61,7% 954.626 15,6%  6.170.236 58,4%  910.389 14,8%

Samenwerkingsverbanden  102.466 0,9%  234.000 2,4% -131.534 -56,2%  246.585 2,3% -144.119 -58,4%

Projecten  149.775 1,3%  60.000 0,6% 89.775 149,6%  156.677 1,5%  -6.902 -4,4%

Inventaris en apparatuur  204.561 1,8%  373.000 3,8% -168.439 -45,2%  309.574 2,9%  -105.012 -33,9%

Leer- en hulpmiddelen  3.595.463 32,3%  3.127.000 31,5% 468.463 15,0%  3.683.768 34,9% -88.305 -2,4%

Overige lasten  11.132.891 100,0%  9.920.000 100,0% 1.212.891 12,2%  10.566.840 100,0%  566.051 5,4%
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Administratie en beheer 2017 %
 Begroting 

2017 % Verschil % 2016 %  Mutatie %

€ € € € €

Bureaukosten  49.040 0,7%  73.000 1,2% -23.960 -32,8% 45.303 0,7%  3.737 8,2%

Kopieerfaciliteiten  259.361 3,7%  376.000 6,1% -116.639 -31,0% 408.868 6,6%  -149.507 -36,6%

Portikosten  128.390 1,8%  137.000 2,2% -8.610 -6,3% 134.605 2,2% -6.215 -4,6%

Automatisering  1.714.211 24,2%  1.548.000 25,4% 166.211 10,7% 1.554.427 25,2%  159.784 10,3%

Telefoon-netwerkkosten  532.321 7,5%  347.000 5,7% 185.321 53,4% 338.880 5,5%  193.440 57,1%

Bibliotheek en documentatie  33.324 0,5%  71.000 1,2% -37.676 -53,1% 97.940 1,6%  -64.616 -66,0%

Representatiekosten  558.534 7,9%  680.000 11,1% -121.466 -17,9% 490.053 7,9%  68.481 14,0%

Externe ondersteuning  1.683.599 23,7%  1.586.000 25,9% 97.599 6,2% 1.775.511 28,8%  -91.912 -5,2%

Accountantskosten  56.899 0,8%  47.000 0,8% 9.899 21,1% 65.079 1,1%  -8.180 -12,6%

Overige verzekeringen  153.077 2,2%  55.000 0,9% 98.077 178,3% 153.011 2,5%  67 0,0%

Contributies  630.303 8,9%  488.000 8,0% 142.303 29,2% 571.472 9,3%  58.831 10,3%

Publiciteitskosten  361.624 5,1%  338.000 5,5% 23.624 7,0% 465.463 7,5%  -103.839 -22,3%

Drukwerk  36.059 0,5%  39.000 0,6% -2.941 -7,5% 32.315 0,5%  3.743 11,6%

Juridische zaken  85.516 1,2%  25.000 0,4% 60.516 242,1% 43.690 0,7%  41.825 95,7%

Kosten salarisverwerking  171.172 2,4%  150.000 2,4% 21.172 14,1% 157.239 2,5%  13.933 8,9%

Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren  439.365 6,2%  26.000 0,4% 413.365 1589,9% -117.850 -1,9%  557.215 -472,8%

Reiskosten  67.813 1,0%  82.000 1,3% -14.187 -17,3% 59.661 1,0%  8.152 13,7%

Overig administratie en beheer  120.016 1,7%  58.000 0,9% 62.016 106,9% -105.432 -1,7%  225.448 -213,8%

Administratie en beheer  7.080.626 100,0%  6.126.000 100,0% 954.626 15,6%  6.170.236 100,0%  910.389 14,8%
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Bijlage 3: Aansluiting rijksbijdrage en jaarrekening 2017

Ontvangen rijksbijdrage Lump sum € €

Rijksbijdrage beroepsonderwijs  64.386.610 

Overgangsbekostiging Modernisering mbo  -622.852 

Inhouding cursusgeld mbo  -697.319 

Rijksbijdrage vavo  1.083.057 

Wachtgeld  2.088.482 

Totaal Rijksbijdrage Lump Sum   66.237.978 

Ontvangen geoormerkte Rijksbijdrage  

Kwaliteitsafspraken MBO  2.884.391 

Excellentie MBO OCW  465.314 

Studiewaarde  1.522.688 

Prestatiebox MBO OCW voortijdig schoolverlaten VSV plus-
regeling  823.020 

Prestatiebox mbo (variabele bedragen)  150.000 

Regionaal Investerings Fonds  551.853 

Subsidie voor studieverlof BVE (lerarenbeurs)  65.841 

Subsidie zij-instroom  200.000 

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo  228.035 

BPV  1.398.875 

Beta netwerktechniek  66.780 

Voorziening leermiddelen minima gezinnen  193.880 

  8.550.676 

Bij: Nog te besteden 01-01-2017  997.520 

Af: Nog te besteden 31-12-2017  -1.568.218 

Mutatie nog te besteden gelden per balansdatum   -570.698 

Totaal geoormerkte rijksbijdrage  7.979.978 

Saldo exploitatierekening 2017   74.217.956 

Wettelijke rente (verantwoord op ontvangen rente) 238  

Totale rijksbekostiging in 2017 volgens beschikking   74.218.194 
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Bijlage 4: Studentenaantallen per teldatum

1 oktober 2017

Cluster BBL BOL Totaal

Cluster Cios 0 1.075 1.075

Cluster Economie 165 1.110 1.275

Cluster Educatie 50 164 214

Cluster HTV&D 91 749 840

Cluster ICT en EIS 322 554 876

Cluster Maritiem 170 477 647

Cluster Techniek 590 803 1.393

Cluster Welzijn 237 847 1.084

Cluster Zorg 421 1.000 1.421

Totaal 2.046 6.779 8.825

1 februari 2018

Cluster BBL BOL Totaal

Cluster Cios 0 1.050 1.050

Cluster Economie 150 1.047 1.197

Cluster Educatie 49 181 230

Cluster HTV&D 98 714 812

Cluster ICT en EIS 311 528 839

Cluster Maritiem 169 451 620

Cluster Techniek 578 788 1.366

Cluster Welzijn 245 814 1.059

Cluster Zorg 477 946 1.423

Totaal 2.077 6.519 8.596
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Bijlage 5: Verschillenanalyse begroting 2017 met 
jaarrekening 2017

Primaire proces Innovatiebudget

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Begroting Verschil

€ € € € € €

Baten

Rijksbijdragen  63.257.401  62.384.000  873.401  1.200.000  1.200.000  - 

Geoormerkte Rijksbijdrage  3.998.011  3.912.000  86.011  -  -  - 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies  1.473.586  1.283.000  190.586  -  -  - 

College-, cursus-, les-, en examen-
gelden  1.578.294  518.000  1.060.294  -  -  - 

Baten werk in opdracht van derden  1.846.616  1.068.000  778.616  -  -  - 

Overige baten  3.862.583  4.276.000  -413.417  8.688  -  8.688 

Rentebaten  15.296  12.000  3.296  -  -  - 

Subtotaal  76.031.787  73.453.000  2.578.787  1.208.688  1.200.000  8.688 

Lasten

Lonen en Salarissen  50.574.086  47.461.000  -3.113.086  735.773  1.000.000  264.227 

Uitzendkrachten  6.170.785  3.741.000  -2.429.785  193.304  -  -193.304 

Overige Personeelslasten  623.266  1.978.000  1.354.734  37.717  -  -37.717 

Afschrijvingen  4.887.154  5.098.000  210.846  -  -  - 

Huisvestingslasten  6.010.732  5.580.000  -430.732  737  -  -737 

Administratie en Beheer  6.085.598  5.811.000  -274.598  812.905  -  -812.905 

Overige Lasten  3.726.577  3.434.000  -292.577  27.191  -  -27.191 

Interne overhevelingen  -8.132  -  8.132  2.605  -  -2.605 

Rentelasten  975.545  1.010.000  34.455  -  -  - 

Subtotaal  79.045.611  74.113.000  -4.932.611  1.810.232  1.000.000  -810.232 

Resultaat  -3.013.824  -660.000  -2.353.824  -601.544  200.000  -801.544 

Scalda Regulier

Binnen de Scalda begroting wordt  een splitsing 

aangeduid tussen Scalda Regulier en de bijzondere 

projecten.

Beide worden hieronder seperaat toegelicht. 

Scalda Regulier bestaat uit de volgende onderdelen :

• Scalda Primair Proces: hierin worden de baten en 

lasten verantwoord van de clusters en diensten 

vanuit het primaire proces.

• Innovatiebudget: ter stimulering van innovatie in 

het onderwijs.

• Professionalisering en Passend Onderwijs.
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Professionalisering/passend onderwijs Totaal regulier

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Begroting Verschil

€ € € € € €

Baten

Rijksbijdragen  1.780.577  1.777.000  3.577  66.237.978  65.361.000  876.978 

Geoormerkte Rijksbijdrage  4.008  -  4.008  4.002.019  3.912.000  90.019 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies  -  -  -  1.473.586  1.283.000  190.586 

College-, cursus-, les-, en examen-
gelden  -  -  -  1.578.294  518.000  1.060.294 

Baten werk in opdracht van derden  -  -  -  1.846.616  1.068.000  778.616 

Overige baten  -  -  -  3.871.271  4.276.000  -404.729 

Rentebaten  -  -  -  15.296  12.000  3.296 

Subtotaal  1.784.585  1.777.000  7.585  79.025.060  76.430.000  2.595.060 

Lasten

Lonen en Salarissen  668.066  582.000  -86.066  51.977.925  49.043.000  -2.934.925 

Uitzendkrachten  36.025  50.000  13.975  6.400.114  3.791.000  -2.609.114 

Overige Personeelslasten  545.358  123.000  -422.358  1.206.341  2.101.000  894.659 

Afschrijvingen -  -  -  4.887.154  5.098.000  210.846 

Huisvestingslasten  175  -  -175  6.011.644  5.580.000  -431.644 

Administratie en Beheer  253.130  393.000  139.870  7.151.633  6.204.000  -947.633 

Overige Lasten  31  29.000  28.969  3.753.799  3.463.000  -290.799 

Interne overhevelingen  2.000  -  -2.000  -3.527  -  3.527 

Rentelasten  -  -  -  975.545  1.010.000  34.455 

Subtotaal  1.504.785  1.177.000  -327.785  82.360.628  76.290.000  -6.070.628 

Resultaat  279.800  600.000  -320.200  -3.335.568  140.000  -3.475.568 

Bijlage 5: Verschillenanalyse begroting 2017 met 
jaarrekening 2017
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Bijlage 5: Verschillenanalyse begroting 2017 met 
jaarrekening 2017

 Regionaal Investeringsfonds Foodlab  Studiewaarde 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Begroting Verschil

€ € € € € €

Baten 

Rijksbijdrage - - - - - -

Geoormerkte Rijksbijdrage  69.159  102.000   -32.841  1.522.688  1.200.000  322.688 

College-, cursus-, les- en 
examengelden -  - -  -  -  - 

Overige baten  6.055 -  6.055 - - - 

Subtotaal  75.214  102.000  -26.786  1.522.688  1.200.000  322.688 

Lasten

Lonen en Salarissen  54.937  47.000  -7.937  -  -  - 

Uitzendkrachten  7.476  -  -7.476  -  -  - 

Overige personeelslasten  -  55.000  55.000  -  700.000  700.000 

Afschrijvingen  -  -  -  -  -  - 

Huisvestingslasten  -  -  -  -  -  - 

Administratie en Beheer  11.014  -  -11.014  -  -  - 

Overige lasten  1.554  -  -1.554  -  -  - 

Interne overhevelingen  233  -  -233  -  -  - 

Subtotaal  75.214  102.000  26.786  -  700.000  700.000 

 Resultaat  -  -  -  1.522.688  500.000  1.022.688 

Effecten bijzondere projecten

Binnen de Scalda begroting zijn diverse (geoormerkte) 

subsidies verantwoord als bijzondere projecten. 

Afwijkingen tussen de begroting 2017 en de 

jaarrekening 2017 op rubriek ontstaan regelmatig door 

deze projecten aangezien de te verwachten lasten op 

voorhand niet gespecificeerd zijn en op een centrale 

rubriek zijn opgenomen. Het betreffen de projecten 

Foodlab, Studiewaarde, CTT, BPV, Compensatie regeling 

BOL, VSV en Meerkosten Fusie. In de navolgende 

toelichting zal regelmatig gerefereerd worden aan deze 

projecten. Om een beter inzicht te verschaffen in de 

omvang van deze projecten worden hiernaast de 

financiële gegevens 2017 van deze projecten 

weergegeven.

9. Jaarrekening met bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017



133

 Regionaal Investeringsfonds CTT  BPV

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Begroting Verschil

€ € € € € €

Baten 

Rijksbijdrage -  -  - - - -

Geoormerkte Rijksbijdragen  290.709  -  -  1.398.875  1.100.000  298.875 

College-, cursus-, les- en examen-
gelden  -  -  -  -  -  - 

Overige baten  -  -  -  -  -  - 

Subtotaal  290.709  -  -  1.398.875  1.100.000  298.875 

Lasten

Lonen en Salarissen  175.388  -  -175.388  -  -  - 

Uitzendkrachten  13.207  -  -13.207  -  300.000  300.000 

Overige personeelslasten  -1.176  -  1.176  -  -  - 

Afschrijvingen  -  -  -  -  - 

Huisvestingslasten  -  -  -  -  - 

Administratie en Beheer  103.290  -  -103.290  -  500.000  500.000 

Overige lasten  -  -  -  -  -  - 

Interne overhevelingen  -  -  -  -  -  - 

Subtotaal  290.709  -  -290.709  -  800.000  800.000 

 Resultaat  -  -  -290.709  1.398.875  300.000  1.098.875 
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Bijlage 5: Verschillenanalyse begroting 2017 met 
jaarrekening 2017

 Comp.regeling BOL  VSV 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Begroting Verschil

€ € € € € €

Baten 

Rijksbijdrage  -  -  -  -  -  - 

Geoormerkte Rijksbijdragen  70.439  200.000  -129.561  626.089  823.000  -196.911 

College-, cursus-, les-, en examen-
gelden  -25.935  -  -25.935  -  -  - 

Overige baten  -  -  - -  - -  -  - - 

Subtotaal  44.504  200.000  -155.496  626.089  823.000  -196.911 

Lasten

Lonen en Salarissen  -  -  -  310.883  816.000  505.117 

Uitzendkrachten  -  -  -  190.414  -  -190.414 

Overige personeelslasten  -  -  -  54.401  1.000  -53.401 

Afschrijvingen  -  -  -  -  -  - 

Huisvestingslasten  -  -  -  -  -  - 

Administratie en Beheer  73  200.000  199.927  66.857  6.000  -60.857 

Overige lasten  44.431  -  -44.431  241  -  -241 

Interne overhevelingen  -  -  -  3.293  -  -3.293 

Subtotaal  44.504  200.000  155.496  626.089  823.000  196.911 

 Resultaat  -  -  -  -  -  - 
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Bijlage 5: Verschillenanalyse begroting 2017 met 
jaarrekening 2017

 Meerkosten Fusie  Totaal Bijzondere Projecten

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Begroting Verschil

€ € € € € €

Baten 

Rijksbijdrage  -  -  -  -  -  - 

Geoormerkte Rijksbijdragen  -  -  -  3.977.959  3.425.000 552.959

College-, cursus-, les-, en examen-
gelden  -  -  -  -25.935  -  -25.935 

Overige baten  139.697  158.000  -18.-18.303  145.752  158.000  -12.248 

Subtotaal  139.697  158.000  -18.303  4.097.776  3.583.000 514.776

Lasten

Lonen en Salarissen  -  -  -  541.208  863.000  321.792 

Uitzendkrachten  -  -  -  211.097  300.000  88.903 

Overige personeelslasten  108.227  126.500  18.273  161.452  882.500  721.048 

Afschrijvingen  31.470  31.500  30  31.470  31.500  30 

Huisvestingslasten - -  -  -  -  - 

Administratie en Beheer -  -  -  181.234  706.000  524.766 

Overige lasten  -  -  -  46.226  -  -46.226 

Interne overhevelingen  -  -  -  3.526  -  -3.526 

Subtotaal  139.697  158.000  18.303  1.176.213  2.783.000  1.606.787 

 Resultaat  -  -  -  2.921.563  800.000 2.121.563
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In de onderstaande analyse is de vergelijking gemaakt met de opgestelde begroting.

Door het Ministerie van OCW zijn de normatieve Rijksbijdragen gedurende het jaar op de 

volgende punten bijgesteld:

Resultaat:

Gerealiseerd  € -414.005 Begroot € 249.000 Verschil      -  € 663.005 

Rijksbijdragen totaal:

Gerealiseerd  € 74.217.956 Begroot € 72.698.000  Verschil   +  € 1.519.956 

De normatieve Rijksbijdragen:

Gerealiseerd  € 66.237.978 Begroot  € 65.361.000  Verschil   +  € 876.978 

In 2017 is € 322.688 extra subsidie ontvangen voor Studiewaarde, het opgenomen 

begrote bedrag was een inschatting. Het Regionaal Investerings Fonds bevat subsidie 

voor Foodlab en het CTT, de subsidie voor het CTT was bij het opstellen van de begroting 

2017 niet in de volle omvang bekend en daarom niet gebudgetteerd. De subsidie voor 

Kwaliteitsafspraken MBO is verder naar beneden bijgesteld. Ontvangsten lerarenbeurs zijn 

niet vooraf gebudgetteerd omdat de aanvragen voor het nieuwe schooljaar tijdens de 

begrotingsperiode nog niet bekend zijn. 

€

Lumpsum aanpassingen entreegelden, wachtgelden en gehandicaptenbeleid   852.921 

vavo  24.057 

Totaal bijstellingen  876.978 

Realisatie Begroting Verschil

€ € €

Kwaliteitsafspraken MBO  2.884.391  2.895.000  -10.609 

Excellentie MBO OCW  465.314  400.000  65.314 

Studiewaarde  1.522.688  1.200.000  322.688 

BPV  1.398.875  1.100.000  298.875 

VSV plusregeling  626.089  1.148.000  -521.911 

Prestatiebox mbo (vast)  150.000  -  150.000 

Regionaal Investerings Fonds  359.867  102.000  257.867 

Subsidie zij-instroom  180.167  67.000  113.167 

Lerarenbeurs  94.113  -  94.113 

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk 
werk in het mbo  228.035  225.000  3.035 

Voorziening leermiddelen minima gezinnen  70.439  200.000  -129.561 

Totaal  7.979.978  7.337.000  642.978 

Geoormerkte Rijksbijdragen

Gerealiseerd  € 7.979.978  Begroot  € 7.337.000 Verschil    +  € 642.978 
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Overige overheidsbijdragen en subsidies:

De hogere realisatie wordt mede veroorzaakt doordat er meer activiteiten hebben 

plaatsgevonden dan verwacht en hiervoor zijn extra gereserveerde gelden van de 

Gemeente voor educatiegelden vrijgevallen.

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat er projecten zijn gestart in de loop 

van het schooljaar welke bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. 

Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat het bedrag voor verrekening 

cursusgelden gebudgetteerd was op de grootboekrekening deelnemersbijdragen binnen 

de overige baten terwijl de realisatie hier is vrijgevallen, dit zorgt voor een + € 874.750, zie 

ook overige baten. Het restant ad + € 185.544 is voornamelijk toe te wijzen door hogere 

facturatie voor specifieke trajecten binnen Educatie.

Gemeentelijke bijdragen Educatie

Gerealiseerd  € 715.067 Begroot  € 640.000 Verschil   +  € 75.067 

Vergoeding projecten

Gerealiseerd  € 758.519 Begroot  € 643.000 Verschil     +  € 115.519 

College-, cursus-, les- en examengelden

Gerealiseerd  € 1.578.294 Begroot  € 518.000 Verschil    +  € 1.060.294 

Baten werk in opdracht van derden

Gerealiseerd  € 1.846.616 Begroot  € 1.068.000 Verschil    +  € 778.616 

Het grootste verschil wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit 

inburgeringscursussen, ad € 781.967. Op de overige contractactiviteiten is voor -/- € 3.351 

minder ontvangen als begroot.

De personele lasten zijn als volgt te specificeren: 

Om een juiste analyse te kunnen maken van de overschrijding op de personele lasten, 

dienen deze lasten in relatie te worden gebracht met de hierbij behorende 

verschuivingen van de lasten op de projecten en de bijbehorende baten. 

De overschrijding op de personele lasten kan deels in relatie tot de volgende 

verschuivingen op de projecten worden verklaard.

Overige baten 

Gerealiseerd  € 4.100.090  Begroot  € 4.409.000  Verschil      -  € 308.910 

Personele lasten

Gerealiseerd  € 60.498.136  Begroot  € 58.021.000  Verschil      -  € 2.477.136 

 Realisatie Begroting Verschil

 €  €  € 

Lonen en Salarissen  52.519.133  50.774.000  -1.745.133 

Uitzendkrachten  6.611.210  4.501.000  -2.110.210 

Subtotaal  59.130.343  55.275.000  -3.855.343 

Overige personele lasten  1.367.793  2.746.000  1.378.207 

Totaal personele lasten  60.498.136  58.021.000  -2.477.136 

Het verschil kan als volgt worden verklaard:

€

Budget cursusgeld verrekend gebudgeteerd binnen deelne-
mersbijdragen  -874.750 

Extra ontvangen bijdragen excursies  284.311 

Extra ontvangen loonkosten detacheringen  250.891 

Overige overschrijdingen door extra ontvangsten  30.638 

Totaal   -308.910 
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Studiewaarde €  700.000 

Kosten zijn begroot onder overige personele lasten, echter de realisatie is 
volledig achterwege gebleven.     

Innovatiebudget €  49.978 

Kosten zijn begroot onder p-mutaties, lagere realisatie ten opzichte van de 
begroting     

Professionalisering €  -443.790 

Kosten begroot onder overige personeelslasten, hogere realisatie ten op-
zichte van de begroting     

VSV €  261.302 

Kosten zijn begroot onder Lonen en Salarissen, lagere realisatie ten opzichte 
van de begroting     

BPV €  300.000 

Kosten zijn begroot onder uitzendkrachten, echter de realisatie is volledig 
achterwege gebleven     

CVB VSV €  -634.803 

Kosten zijn begroot onder p-overhevelingen, hogere realisatie ten opzichte 
van de begroting 

Bijbehorende baten

 Hogere opbrengst contractactiviteiten Educatie €  -781.967 

 Zij-Instromers en Lerarenbeurs €  -199.206 

Totaal projecten en baten €  -748.486 

 
 Lonen en 
Salarissen 

 Uitzend        
krachten 

 Overige 
Personele 

lasten 
Totaal

 €  €  € €

Totaal personele lasten  -1.745.133  -2.110.210  1.378.207  -2.477.136 

Studiewaarde  -  -  -700.000  -700.000 

Innovatiebudget  -264.227  193.304  20.945  -49.978 

Professionalisering  -  22.047  421.743  443.790 

VSV  -505.117  190.414  53.401  -261.302 

CVB VSV  502.221  132.582  -  634.803 

Contractactiviteiten Educatie  -  781.967  -  781.967 

BPV  -  -300.000  -  -300.000 

Zij-instroom en Lerarenbeurs  199.206  -  -  199.206 

Subtotaal  -67.917  1.020.314  -203.911  748.486 

Restant  -1.813.050  -1.089.896  1.174.296  -1.728.650 

De hiernaast genoemde effecten zijn als volgt toe te wijzen aan de posten onder de 

personele lasten: 
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                                    €

Kosten Mobiliteitscommissie  144.858 

Kosten deskundigheid bevordering 658.055 

Overige personeelskosten 191.219 

WKR tunnelkosten -59.495 

Loonkosten projecten -54.189 

Overige onderschrijdingen  5.610 

Totaal 886.058 

Lonen en Salarissen en Uitzendkrachten 

Na voorgaande analyse geeft Lonen en Salarissen een overschrijding van € 2.315.271 en 

uitzendkrachten een overschrijding van € 1.222.478, per saldo een overschrijding van 

€ 3.537.749. Binnen de diversen clusters hebben er grote overschrijdingen plaatsgevonden 

als het gevolg van ziektevervanging, zwangerschapsverlof, tijdelijke inzet interim manager 

en invulling vacatures, totaal € 1.802.711. Scalda heeft in 2017 een ziekteverzuim van 

5,24%. Dit ziekteverzuim wordt voor een deel opgevangen door extra inzet van eigen 

personeel of extra inhuur van uitzendkrachten. 

Daarnaast is er sprake van een hogere inleen ad € 735.903 als gevolg van een toename 

van de inburgeringscursussen. Tot slot heeft er een grote overschrijding plaatsgevonden 

bij de dienst Facilitair Bedrijf ad € 448.066, voorgaande jaren was hier een bedrag voor 

gereserveerd ter dekking. 

Overige personele lasten  

Na voorgaande analyse laten de overige personele lasten excl. de personele 

voorzieningen ad € 288.238 een onderschrijding zien van € 886.058. Deze is als volgt te 

verdelen:

Personele voorzieningen   

De realisatie van de voorzieningen laat ten opzichte van hetgeen begroot werd, een 

onderschrijding zien voor 2017 van € 288.238. De onderschrijding is voornamelijk het 

gevolg van de geboekte vrijval ad € 313.787 op de voorziening duurzame inzetbaarheid 

als gevolg van de toepassing van een nieuwe berekeningsmethode. Daartegenover staan 

nog enkele dotaties. De voorzieningen posten muteren gedurende het jaar voortdurend 

op basis van dotaties en onttrekkingen. In de begroting is een inschatting van het bedrag 

meegenomen.

De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de budgetten gelijk zijn 

gehouden en niet zijn bijgesteld op basis van de nieuwe investeringsbegroting 2017. 

Daarnaast zijn er geplande investeringen uitgesteld en/of later van start gegaan wat zorgt 

voor een lagere afschrijving dan vooraf begroot.  

Afschrijvingslasten

Gerealiseerd  € 4.922.243  Begroot  € 5.088.000  Verschil     +  € 165.757 
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Huisvestingslasten

Gerealiseerd  € 6.008.026  Begroot  € 5.725.000  Verschil   -  € 283.026 

Overige lasten

Gerealiseerd  € 3.800.024  Begroot  € 3.500.000  Verschil    -   300.024 

Financiele baten en lasten

Gerealiseerd  € -960.250  Begroot  € -998.000  Verschil     +  37.750 

Resultaat deelnemingen

Gerealiseerd  € -109.002  Begroot  € 25.000  Verschil         -  134.002 

Administratie en beheer

 Gerealiseerd  € 7.332.867  Begroot  € 6.420.000  Verschil     -  € 912.867 

                                   €

Overschrijding Huren  -158.396 

Overschrijding Schoonmaakkosten  -91.863 

Onderschrijding Beveiligingskosten  34.651 

Overschrijding Onderhoud  -74.060 

Overige verschillen  6.642 

Totaal  -283.026 

                 €

Overschrijding op afschr. Kst. Dub. debiteuren   -413.365 

Overschrijding Kosten software  -168.619 

Overschrijding Telefoonkosten  -185.321 

Overschrijding op kosten Externe ondersteuning (Innovatieproject, VSV)  -95.179 

Overige verschillen  -50.383 

Totaal  -912.867 

De overschrijding op de huisvestingslasten wordt grotendeels veroorzaakt door dat er 

kosten zijn gemaakt voor de tijdelijke inhuizing van de Vlietstraat. Daarnaast zijn extra 

schoonmaakkosten gemaakt voor het nieuwe Centrum voor Top Techniek en zijn er extra 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd binnen verschillende clusters.

overschrijding op de kosten software wordt grotendeels veroorzaakt door een 

onderhoudscontract met Kongsberg binnen cluster Maritiem. De overschrijding op de 

telefoonkosten wordt voor € 152.759 veroorzaakt door de dienst Facilitair Bedrijf als 

gevolg van onder andere een nieuw datacentrum. Tot slot is er een dotatie uitgevoerd 

aan de afschrijvingskosten dubieuze debiteuren.

De bedragen vermeld onder administratie en beheer zijn inclusief de kosten voor de 

samenwerkingsverbanden en projecten. De overschrijding op de externe ondersteuning 

wordt grotendeels veroorzaakt doordat er op de rekening kosten Projecten 

gecentraliseerd is begroot, deze dienen in relatie tot elkaar te worden gezien. De 

De overschrijding is voornamelijk te zien in de kosten materialen deelnemers (-/- € 

299.367). Er zijn in 2017 extra uitgaven gedaan voor materialen deelnemers waarvoor 

gedeeltelijke dekking is ingezet van de meer ontvangen deelnemersbijdragen. De kosten 

testen, diplomeringen en examen zijn eveneens hoger uitgevallen dan vooraf was 

begroot -/- € 127.915 hier staat direct tegenover een onderschrijding in de kosten voor 

klein apparatuur en inventaris ad € 168.439

De onderschrijding op de financiële baten en lasten wordt veroorzaakt door hogere rente 

opbrengsten ad. € 3.296. Daarnaast zijn er lagere rentelasten gerealiseerd ad € 34.464 als 

gevolg van een lager leningniveau dan verwacht.

De realisatie resultaat deelnemingen is bepaald op basis van de financiële 

verantwoordingen van de betreffende deelnemingen. Het negatieve resultaat van de 

deelnemingen wordt grotendeels veroorzaakt door het negatieve resultaat van DRTC ad 

-/- € 109.012.
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Meerkosten 
hoofdkantoor

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal

 €  €  € € € € €

Meerkosten 
woon-werk

Woon-werk 23.940 36.366 30.234 56.797 50.896 42.849 241.082

Tol - 15.274 15.613 27.148 26.408 23.826 108.269

Totaal 23.940 51.640 45.847 83.945 77.304 66.675 349.351

Meerkosten 
dienstreizen

Medewerkers - 23.520 23.520 38.416 38.024 34.496 157.976

Directeuren/
managers

- 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 35.280

Totaal - 30.576 30.576 45.472 45.080 41.552 193.256

Meerkosten 
investeringen/ 
verhuiskosten/
huur M'burg

660.000 56.233 27.412 31.470 31.470 31.470 838.055

Totaal 683.940 138.449 103.835 160.887 153.854 139.697 1.380.662

Bijlage 6: bijdrage meerkosten hoofdkantoor

Realisatie 2017 Bijdrage meerkosten hoofdkantoor

                                    €

Totaal nog te besteden bijdragen per 01-01-2017 719.035

Ontvangen in 2017 : 161.515

Realisatie in 2017 -139.697

Totaal nog te besteden bijdragen per 31-12-2017 740.853

Het bedrag nog te besteden bijdragen per 31 december 2017 ad € 740.853 is voor een 

bedrag van € 587.705 gerubriceerd onder de langlopende schulden en voor een bedrag 

van € 153.148 onder de kortlopende schulden. Het bedrag onder de kortlopende 

schulden betreft het ingeschatte bedrag met betrekking tot de realisatie 2017.
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Baten, allocatie rijksbijdragen en lasten

Baten 2015 2016 2017

Rijksbijdragen 76.059.000 74.322.000 74.218.000

Overige overheidsbijdragen en-subsidies 1.444.000 1.413.000 1.474.000

College-, cursus-, les-, en examengelden 1.196.000 1.408.000 1.578.000

Baten werk in opdracht van derden   861.000 1.236.000 1.847.000

Overige baten 4.200.000 4.645.000 4.100.000

Totaal baten   83.760.000 83.025.000 83.217.000

Allocatie rijksbijdragen 2015 2016 2017

Begeleiding en zorg studenten, Scalda breed 3.274.000 4.139.000 4.910.000 

Beleid onderwijs en organisatieontwikkeling, 
Scalda breed 3.634.000 3.348.000 2.999.000

HRM beleid, Scalda breed       1.646.000   1.655.000 1.638.000

Allocatie naar afzonderlijke onderwijsclusters 42.788.000 40.893.000 39.885.000

Huisvesting, ICT en facilitaire dientverlening 15.138.000 14.611.000 15.210.000

Overige ondersteunende diensten 9.579.000 9.677.000 9.576.000

Totaal 76.059.000 74.322.000 74.218.000

Lasten 2015 2016 2017

Personele lasten 57.279.000 61.114.000 60.498.000

Afschrijvingen 4.668.000 4.685.000 4.923.000

Huisvestingslasten 5.566.000 5.597.000 6.008.000

Overige lasten 10.403.000 10.567.000 11.333.000

Totaal lasten 77.917.000 81.962.000 82.562.000
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Ongewogen, gewogen 2015 2016 2017

Totaal, ongewogen 8.588 8.566 8.825

Totaal, gewogen 7.607 7.562 7.603

Verbijzondering naar leerweg 2015 2016 2017

Bol 6.921 6.862 6.779

Bbl 1.667 1.704 2.046

Totaal 8.588 8.566 8.825

Verdeeld naar niveau 2015 2016 2017

Niveau 1 145 160 223

Niveau 2 1.343 1.323 1.379

Niveau 3 2.476 2.363 2.358

Niveau 4 4.624 4.720 4.865

Totaal 8.588 8.566 8.825

Verdeeld naar onderwijscluster 2015 2016 2017

CIOS 1.077 1.067 1.075

Economie 1.406 1.412 1.275

Educatie (mbo niveau 1) 130 146 214

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 595 781 840

ICT en Elektro, Installatietechniek en Schilderen 814 847 876

Maritiem 609 646 647

Techniek 1.366 1.309 1.393

Welzijn 982 941 1.064

Zorg 1.609 1.417 1.421

Totaal 8.588 8.566 8.825

Verdeeld naar regio van herkomst 2015 2016 2017

Oosterschelderegio 2.346 2.379 2.444

Walcheren 2.553 2.551 2.580

Zeeuws-Vlaanderen 2.303 2.290 2.408

Buiten Zeeland 1.386 1.346 1.393

Aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs op 1 oktober
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Aantal studenten Educatie
Aantal studenten Educatie 2015 2016 2017

Totaal 1.042 1.297 1.483

Verdeeld naar trajecten 2016 2016 2017

Educatieve trajecten 489 537 570

Inburgering 287 512 698

Specifieke trajecten 14 8 33

Vavo 252 240 221
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Personele formatie op 31 december 2015 2016 2017

Medewerkers 923 897 890

Gemiddelde leeftijd 48,9 49,1 50,4

Fulltime equivalenten (fte’s)

Totaal 759 744 732

Vast 699 681 663

Tijdelijk 60 63 69

Verdeeld over organisatieonderdelen

College van Bestuur 2 2 2

Bestuurssecretaris 1 1 1

Mobiliteit en Transitie 4 6 1,4

CIOS 64 62 56,5

Economie 82 82 77,4

Educatie 60 57 63,1

HTV&D 42 55 57,1

ICT en EIS 39 43 43,1

Maritiem 35 35 38,3

Techniek 84 82 81,6

Welzijn 63 60 56,2

Zorg 98 80 85,5

Personele formatie op 31 december 2015 2016 2017

Bestuurlijke Ondersteuning (inclusief 
Ondernemingsraad) 25 25 22,1

Project Plus 7 7 6,6

Facilitair Bedrijf 65 58 56,1

Finance & Control 17 19 18,9

Human Resources Management 14 12 12,6

Studentenadviesdienst 55 55 49,8

Technum 3 3 3

Totaal 759 744 732,3

Vanwege de verplaatsing van het team Dienstverlening van het onderwijscluster  Zorg naar het 
onderwijscluster Horeca, Toerisme en Voeding in 2016 is de fte omvang van deze clusters gekrompen 
resp. gegroeid.

Personele formatie
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Personele mutaties 2015 2016 2017

Aantal medewerkers op 31/12 voorafgaand 
aan kalenderjaar 908 923 897

Aantal medewerkers uit dienst kalenderjaar 58 58 73

Aantal medewerkers in dienst kalenderjaar 73 32 66

Aantal medewerkers op 31/12 923 897 890

Reden uit dienst 2015 2016 2017

Arbeidsongeschikt 1 - 4 

Einde tijdelijke aanstelling/benoeming 19  -  -

Einde van rechtswege 7:66 BW - 13 20

FPU/Flex-pensioen en pensionering 18 24 20

Op eigen verzoek 14 19 26

Op eigen verzoek deelname sociaal plan 5 - -

Redenen werkgever - - -

Wederzijds goedvinden - 1 -

Onbekwaamheid/ongeschiktheid - - -

Overleden 1 1 3

Totaal 58 58 73
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Raad van
 Toezicht

College van
Bestuur

Bestuurs-
secretaris

Finance &
Control

Studenten-
adviesdienst

Facilitair
Bedrijf

Technum
Human 

Resources
Management

Bestuurlijke
Ondersteuning

Ondernemings-
raad

Zorg Welzijn CIOS Economie

Horeca, 
Toerisme, 

Voeding en 
Dienstverlening

Techniek
ICT 

en EIS
Maritiem Educatie

Studenten
-raad

Organogram

De structuur van de rechtspersonen was op 31 december 2017 als volgt:

Private en Risicodragende activiteiten

Stichting
Scalda

DRTC
(43,75%)

Holding Scalda Privaat BV (100%)

DCTC
(50%)

Scalda privaat
Cluster HTV BV

Scalda privaat
Cluster

Educatie BV

Scalda Facilities
BV

Helix Training
BV

Helix Learning
BV
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Managers diensten bedrijfsvoering

• De heer M.J.H. (Maarten) Berendsen MHD (Human Resources Management)

• De heer A. (Arie) Delfgauw MM (Finance & Control)

• De heer drs. L.C. (Leen) Maas (Studentenadviesdienst)

Het management van de dienst Bestuurlijke Ondersteuning en Facilitair Bedrijf wordt op 

ad interim basis waargenomen door:

• Mevrouw mr. N.M. (Natasja) Duinkerke-van Hoesel (Beleidsondersteuning, 

Communicatie, Secretariaat)

• De heer M.J.H. (Maarten) Berendsen MHD (Project Plus, Huisvesting)

• De heer drs. L.C. (Leen) Maas (Informatiemanagement, ICT)

College van Bestuur

• De heer H.J. (Hendrik-Jan) van Arenthals MEL (voorzitter)

• De heer M.C.F. (Marijn) Nelen MPM

Bestuurssecretaris

• Mevrouw mr. N.M. (Natasja) Duinkerke-van Hoesel

Directeuren onderwijsclusters

• De heer drs. D.J. (Dick) Hoogstrate MBA (Educatie)

• De heer J.L.A. (Jean) de Houck Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening)

• De heer E.P.H. (Eric) Kerckhaert MSc (Economie)

• De heer R.W. (Ronald) Klomp MSc MBA (CIOS)

• Mevrouw ir. V.J.J.C. (Véronique) van de Reijt (Techniek, directeur a.i. Maritiem)

• Mevrouw F.B. (Ineke) Slager-van Waardenburg (Zorg)

• De heer A. (Arold) Versluys MSc (ICT en Elektro, Installatietechniek en Schilderen)

• De heer R.A. (René) van der Waal MEd (Welzijn)

Samenstelling Bestuur- en 
managementteam op 31 december 2017

10. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2017



150

Nevenfuncties College van Bestuur

In april 2014 is het Reglement nevenactiviteiten bestuurders vastgesteld. De 

Renumeratiecommissie van de Raad van Toezicht beoordeelt de nevenfuncties van het 

College van Bestuur aan de hand van de volgende vragen.

• Zijn de activiteiten gerelateerd aan de hoofdfunctie?

• Is de omvang van de activiteiten naar verwachting te combineren met de vervulling van de 

hoofdfunctie en andere reeds bestaande nevenwerkzaamheden?

• Bestaat er een risico dat sprake zal zijn van conflicterende belangen tussen hoofd- en 

nevenfunctie(s)?

• Strookt de totale omvang van het aantal nevenactiviteiten met de daarvoor geldende 

wetgeving en governance-bepalingen?

Hendrik-Jan van Arenthals

Nevenfuncties uit hoofde van de functie voorzitter College van Bestuur:

• Lid Raad van Toezicht Roosevelt Centre for Excellence in Education (RCEE)

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

• Lid dagelijks bestuur Stichting Scholierenvervoer Zeeland

• Lid bestuur Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS)

Nevenfuncties privé:

•  Voorzitter Raad van Toezicht JVOZ (Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland)

• Lid Raad van Toezicht SVV Brabantse Wal

Marijn Nelen 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie lid College van Bestuur:

• Lid Raad van Toezicht Viazorg

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

• Algemeen directeur a.i. Scalda Facilities B.V.  (onbezoldigd)

• Vertegenwoordiger Scalda in aandeelhoudersvergadering De Ruyter Training en 

Consultancy (DRTC)

• Lid bestuur Coöperatieve Vereniging Onderwijsgroep Zuid-West Delta U.A, secretaris-

penningmeester

• Lid bestuur Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB), penningmeester

• Lid bestuur Huis van de Techniek

• Lid sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM)

• Lid kerngroep BTG-MTLM

• Lid bestuur Regioplus

• Lid Raad van Toezicht Stichting ZIEN (vanaf september 2017)

• Lid Raad van Toezicht CIOS Nederland

• Lid bestuur Stichting Centrum voor Top Techniek

Nevenfuncties privé: 

• Voorzitter bestuur CDA afdeling Borsele 

• Lid bestuur CDA afdeling Zeeland 

• Lid bestuur Stichting ter behartiging van de belangen van de Scout bij Nacht 

Doormangroep  

• Lid Klachten- en Bezwarencommissie Mondia Scholengroep
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Belanghebbenden en 
horizontale verantwoording

Studenten Medewerkers
Zeeuwse 
Scholen voor voorgezet 
onderwijs

Werkgevers

Meting 
oordeel van 
belang-
hebbenden

Tweejaarlijks, in 
landelijke JOB Monitor. Uitgevoerd in 
2012, 2014 en 2016

Tweejaarlijks, in landelijk
Medewerkersonderzoek.
Uitgevoerd in 2012, 2014 en 2016.

Jaarlijks in Scalda meting.
(in ontwikkeling)

Landelijke BPV monitor
(in ontwikkeling)

Perspectief
belang-
hebbenden
verwerkt in
prestatie-
indicatoren

Rapportcijfer studenten voor opleiding.
Oordeel studenten over 
geborgenheid, informatievoorziening, 
voorzieningen, extra begeleiding en/
of ondersteuning, betrokkenheid 
docenten, onderwijsinhoud en -proces. 
Rapportcijfer eerste-
jaarsstudenten voor Intake en 
Aansluiting.

Oordeel medewerkers over 
professionele ruimte, bevlogenheid.

Oordeel VO-scholen over communicatie, 
betrokkenheid bij organisatie 
voorlichting, toelatingsbeleid.

Rapportcijfer
stagebedrijven voor
opleiding (in ontwikkeling)

Advies Onderwijscommissie 
Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging en
MKB Zeeland en 3-O
overleg over opleidingsaanbod.

Structureel overleg met belanghebbenden

Binnen de
onderwijsclusters

Jaarkalender ouderactiviteiten
Studentenpanels

Professionele dialoog
binnen teams Sectoroverleg Werkveldadviesraden

Door het College van Bestuur,
 informeel

Bezoeken aan
teamvergaderingen

Door het College van Bestuur, 
formeel Studentenraad Ondernemingsraad Overleg vo-mbo

3O-Overleg
Overleg met
onderwijscommissie
Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging en
MKB Zeeland
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Samenstelling Studentenraad op 
31 december 2017

Samenstelling Ondernemingsraad 
op 31 december 2017

Op verzoek van de Studentenraad worden uitsluitend de voornamen van de leden vermeld.

Wesley (namens het onderwijscluster ICT en Electro, Installatietechniek en Schilderen)

Sebastiaan (namens het onderwijscluster ICT en Electro, Installatietechniek en Schilderen)

Tansu (namens het onderwijscluster Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening)

Tom (namens het onderwijscluster Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening)

Sandhya (namens het onderwijscluster Economie), vice-voorzitter

Wessel (namens het onderwijscluster Economie), voorzitter

Anne (namens het onderwijscluster Techniek)

Cathy (namens het onderwijscluster Techniek)

Noa (namens het onderwijscluster Welzijn)

Charmain (namens het onderwijscluster Welzijn)

Paul (namens het onderwijscluster Zorg)

Liska (namens het onderwijscluster Zorg)

Thomas (namens het onderwijscluster CIOS Goes)

De heer J.S.H. (Jeroen) Allaart

De heer R. (Ronald) Kraaijeveld (secretaris)

Mevrouw J.E.M. (Jacintha) Bogaert

Mevrouw A. (Annika) Hofstede

Mevrouw A. (Anja) La Heijne

Mevrouw S. (Sonja) de Meijer

Mevrouw J.J.M. (Conny) Seijbel

De heer drs. A.A. (Albert) Stallaart (voorzitter)

De heer A.M. (André) Stroo
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De klachtenregeling en de klokkenluidersregeling van Scalda zijn te raadplegen op 

www.scalda.nl.

In 2017 zijn de volgende klachten ontvangen en afgehandeld. 

Onderwijscluster/
dienst

Vertrouwenszaken
Klachten mbt gang 

van zaken examens
Klachten deelnemers 

algemene schoolzaken
Klachten medewerkers/

externen algemeen
Geschillen werknemer-

werkgever mbt cao
Totaal

CIOS - - 5 - - 5

Economie - - 8 - - 8

Educatie - 8 1 - - 9

HTV&D - 3 2 - - 5

Maritiem - - - - - -

Techniek&ICT/EIS 4 1 3 - - 8

Welzijn - - - 2 - 2

Zorg 1 1 7 1 - 10

Technum - - - - - -

BO - - - - - -

FB - - - - - -

F&C - - - - 1 1

HRM - - - - 1 1

STAD - - - - - -

Totaal 5 13 26 3 2 49

Klachtenregeling en klachten
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Diplomaresultaat 1) in peiljaar

Diplomaresultaat 2016-2017 verbijzonderd naar 
onderwijscluster

Jaarresultaat 2016-2017 verbijzonderd naar 
onderwijscluster

Jaarresultaat 1) in peiljaar

Totaal

Scalda 76,5%

CIOS 71,1%

Economie 70,8%

Educatie 68,1%

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening

76,2%

ICT en Elektro, Installatietechniek 
en Schideren

81,9%

Maritiem 72,3%

Techniek 79,8%

Welzijn 83,9%

Zorg 81,4%

Periode 2014-2015 2015-2016 2016-2017
NORM 

2016-2017

Totaal 78,7% 79,2% 76,5%  

Niveau 1 69,3% 53,2% 67,7%

Niveau 2 70,3% 76,5% 71,7% 61,0%

Niveau 3 78,9% 79,6% 78,0% 70,0%

Niveau 4 82,6% 81,9% 78,3% 70,0%

Periode 2014-2015 2015-2016 2016-2017
NORM 

2016-2017

Totaal 72,9% 77,3% 74,7%

Niveau 1 63,3% 63,7% 82,0%

Niveau 2 74,6% 79,5% 74,2% 67,0%

Niveau 3 68,0% 76,0% 73,5% 68,0%

Niveau 4 76,4% 78,3% 74,7% 68,0%

Totaal

Scalda 74,7%

CIOS 71,4%

Economie 62,8%

Educatie 81,1%

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening

76,5%

ICT en Elektro, Installatietechniek 
en Schilderen

80,5%

Maritiem 71,2%

Techniek 78,0%

Welzijn 83,9%

Zorg 75,2%

1) Het diploma- en jaarresultaat worden berekend over een peiljaar, dat loopt van 1 oktober tot 1 oktober het jaar erna. Het diplomaresultaat geeft aan welk deel van de "schoolverlatende" studenten een 
diploma heeft behaald in het peiljaar of een eerder jaar. Het jaarresultaat geeft aan welk deel van de studenen een diploma heeft behaald in het peiljaar.
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Terugdringen voortijdig schoolverlaten* (bron: VSV verkenner)

2015 2016 2017

Norm Scalda Norm Scalda Streefnorm Scalda

niveau 1 22,50% 31,80% 22,50% 35,40% 27,50% 25,83%

niveau 2 10,00% 9,30% 10,00% 10,00% 9,40% 10,07%

niveau 3/4 2,75% 2,60% 2,75% 3,50% - -

niveau 3 - - - - 3,5% 3,75%

niveau 4 - - - - 2,75% 3,25%

* 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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2012 2014 2016

Landelijke benchmark 6,9 7,0

Scalda 7,0 7,0 7,2

Cios 7,4 7,5 7,6

Economie 6,7 6,7 6,8

Educatie (mbo 1) 6,7 7,2 7,4

HTV&D 6,6 6,4 6,9

ICT en EIS 6,6 6,7 6,7

Maritiem 7,5 7,6 7,6

Techniek 7,0 7,5 7,2

Welzijn 6,9 6,9 7,5

Zorg 7,0 7,1 7,3

Rapportcijfer studenten mbo 
voor hun opleiding

2015 2016 2017

Scalda 7,0 7,2 7,1

CIOS 7,5 7,5 7,5

Economie 6,9 7,0 7,0

Educatie 7,1 6,7

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening

6,8 7,1 7,1

ICT en EIS 7,0 7,3 6,9

Maritiem 7,1 7,5 6,9

Techniek 7,0 7,2 7,1

Welzijn 6,9 7,4 7,4

Zorg 6,9 6,9 6,8

Rapportcijfer eerstejaarsstudenten mbo 
voor intake en introductie
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Oordeel toeleverend onderwijs

Het toeleverend onderwijs vindt onze communicatie eenduidig, 
helder en transparant.

Ja Neutraal Nee

Scalda 39,5% 36,8% 23,7%

Het toeleverend onderwijs voelt zich voldoende betrokken 
bij de organisatie van onze voorlichting.

Ja Neutraal Nee

Scalda 47,4% 10,5% 42,1%

De Zeeuwse VO scholen zijn tevreden over het door Scalda 
gevoerde toelatingsbeleid.

Ja Neutraal Nee

Scalda 31,6% 36,8% 31,6%

Bron: Scalda meting 2016
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Oordeel studenten over 
informatievoorziening

2012 2014 2016 Doel 2018

Scalda 6,5 6,6 7,0 6,9

   

Onderwijsclusters   

CIOS 7,1 7,1 7,1 7,4

Economie 6,2 6,2 6,7 6,5

Educatie 6,8 7,3 7,3 7,6

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 6,2 5,6 6,5 5,9

ICT en EIS 6,3 6,3 6,6 6,6

Maritiem 6,9 6,7 7,1 7,0

Techniek 6,7 6,8 7,1 7,1

Welzijn 6,4 6,6 7,6 6,9

Zorg 6,4 6,6 7,0 6,9

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit de JOB Monitor:

Klopt de informatie over de opleiding die je kreeg voordat je aan de opleiding begon met wat je nu weet?

Wist je voor de start van je opleiding hoe de opleiding is opgebouwd?

Vind je dat roosterwijzigingen op tijd worden doorgegeven?

Krijg je de uitslag van een toets op tijd te horen?

Heb je duidelijkheid over de mogelijkheden om verder te studeren?

Ben je tevreden over de begeleiding bij beroepskeuze of keuze voor vervolgopleiding?

Weet je op tijd wanneer er een toets is?

Weet je op tijd waar de toets over gaat?

Heb je een goed beeld van je eigen voortgang bij je opleiding?

Ben je door je school goed voorbereid op je stage/bpv?

Weet je waarom je iets moet leren?

Oordeel studenten over 
geborgenheid

2014 2015 2016 Doel 2018

Scalda 7,1 7,0 7,3 7,3

   

Onderwijsclusters   

CIOS 7,8 7,6 7,7 7,9

Economie 6,8 6,6 6,9 6,9

Educatie 6,8 7,3 7,4 7,6

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 6,8 6,4 7,0 6,7

ICT en EIS 7,1 7,0 7,0 7,3

Maritiem 7,3 7,1 7,2 7,4

Techniek 7,0 6,9 7,2 7,2

Welzijn 7,0 7,1 8,0 7,4

Zorg 7,1 7,1 7,3 7,4

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit de JOB Monitor:

Kun je jouw werkervaringen voldoende op school bespreken?

Voel je je veilig binnen het schoolgebouw?

Voel je je veilig op het schoolterrein?

Voel je je veilig op school?

Vind je dat je mede-studenten op dezelfde manier beoordeeld worden?

Ben je tevreden over de manier van beoordeling van jouw stage/bpv?

Ben je tevreden over de manier van beoordeling van jouw praktijkdeel?

Houdt de school zich aan zijn eigen regels?

Ben je tevreden over de wijze waarop op school wordt omgegaan met klachten van studenten?

Vind je dat je school voldoende doet om je er veilig / op je gemak te laten voelen?

Hoe vind je de sfeer binnen de school?

Heb je goed contact met je docenten?

10. Overige bijlagen
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Oordeel studenten over 
voorzieningen

2012 2014 2016 Doel 2018

Scalda 6,7 6,5 6,9 6,8

  

Onderwijsclusters  

CIOS 7,3 7,1 7,4 7,4

Economie 6,4 6,1 6,4 6,4

Educatie 7,0 7,2 6,9 7,5

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 6,6 5,8 6,5 6,1

ICT en EIS 6,6 6,3 6,9 6,6

Maritiem 6,4 6,0 6,5 6,3

Techniek 6,6 6,8 7,0 7,1

Welzijn 6,7 6,6 7,6 6,9

Zorg 6,8 6,4 6,7 6,7

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit de JOB Monitor:

Ben je tevreden over je rooster?

Vind je het lesmateriaal goed?

Worden boeken en lesmaterialen die je moet kopen ook gebruikt?

Kun je op school ergens rustig studeren?

Kun je gebruik maken van een computer als dat nodig is?

Ben je tevreden over de kantine op je school?

Is het in en om het schoolgebouw schoon?

Als je een medewerker van school nodig hebt, kun je die dan bereiken?

Kun je gebruik maken van internet als dat nodig is voor school?

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit de JOB Monitor:

Heb je last van je beperking(en) in je opleiding?

Houdt de school rekening met je handicap, functiebeperking of (chronische) ziekte?

Ben je tevreden over de beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen die er op school zijn voor jouw beperking?

Ben je tevreden over de geschiktheid van het gebouw voor mensen met jouw beperking?

Oordeel studenten over 
extra begeleiding en/of 
ondersteuning 

2012 2014 2016 Doel 2018

Scalda 5,7 6,2 6,5 6,5

  

Onderwijsclusters  

CIOS 6,3 6,7 6,9 7,0

Economie 5,7 5,6 6,4 5,9

Educatie 6,2 6,5 6,5 6,8

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 5,7 6,1 6,0 6,4

ICT en EIS 5,6 6,1 6,4 6,4

Maritiem 5,4 6,7 6,8 7,0

Techniek 5,3 6,1 6,3 6,4

Welzijn 5,8 6,0 6,9 6,3

Zorg 5,6 6,2 6,2 6,5
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Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit het Medewerkersonderzoek:

Vind je dat er op school veel onderwijsactiviteiten uitvallen?

Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je stage/bpv?

Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je werkplek?

Ben je tevreden over de afwisseling tussen zelfstandig werken en in groepen werken?

Sluiten de toetsen aan op wat je hebt geleerd?

Is er voldoende mogelijkheid om in je eigen tempo te leren?

Ben je tevreden over het aantal uur dat je gemiddeld op school moet zijn?

Ben je tevreden over de hoeveelheid stage/werk in je opleiding?

Leer je op je werkplek voldoende?

Vind je dat je voldoende leert op school?

Vind je de lessen die je krijgt nuttig?

Oordeel studenten over 
onderwijsinhoud en -proces

2012 2014 2016 Doel 2018

Scalda 6,8 6,8 7,0 7,1

  

Onderwijsclusters  

CIOS 7,3 7,2 7,2 7,5

Economie 6,5 6,5 6,6 6,8

Educatie 6,8 7,2 7,0 7,5

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 6,5 6,1 6,5 6,4

ICT en EIS 6,7 7,0 7,0 7,3

Maritiem 6,9 6,9 7,1 7,2

Techniek 6,9 6,9 7,0 7,2

Welzijn 6,7 6,8 7,5 7,1

Zorg 6,6 6,8 6,9 7,1

Oordeel studenten over 
betrokkenheid docenten

2012 2014 2016 Doel 2018

Scalda 6,7 6,7 7,0 7,0

  

Onderwijsclusters  

CIOS 7,2 7,1 7,1 7,4

Economie 6,2 6,1 6,6 6,4

Educatie 7,0 7,4 7,5 7,7

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 6,4 5,8 6,6 6,1

ICT en EIS 6,2 6,4 6,4 6,7

Maritiem 6,8 6,7 6,9 7,0

Techniek 6,5 6,6 6,9 6,9

Welzijn 6,8 6,9 7,7 7,2

Zorg 6,7 6,8 7,1 7,1

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit de JOB Monitor:

Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding?

Word je goed geholpen als je problemen hebt bij het leren?

Ben je tevreden over de begeleiding tijdens het zelfstandig werken?

Ben je tevreden over de begeleiding door de school tijdens je stage/bpv?

Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf tijdens je stage/bpv?

Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf op je werkplek?

Vind je dat de school en jouw leerbedrijf voldoende contact hebben?

Word je goed geholpen bij het maken van keuzes tijdens je opleiding?

Vind je dat jouw begeleider op school en jouw stagebegeleider voldoende contact hebben?

Vind je jouw docenten goed?

Helpt de school je bij het vinden van een stage-/bpv-plaats?

Hoe tevreden ben je over hoe docenten jou motiveren?
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Oordeel medewerkers over bevlogenheid 2014 2016 Doel 2018

Scalda 7,6 7,7 7,9

   

Onderwijsclusters   

CIOS 7,7 7,7 8,0

Economie 7,6 7,6 7,9

Educatie 7,5 7,8 7,8

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 7,5 7,8 7,8

ICT en EIS 7,2 7,4 7,5

Maritiem 7,2 7,3 7,5

Techniek 7,6 7,5 7,9

Welzijn 7,5 7,8 7,8

Zorg 7,6 7,6 7,9

  

Diensten   

Bestuurlijke Ondersteuning 7,8 8,4 8,1

Facilitair Bedrijf 7,1 7,2 7,4

Finance & Control 8,3 8,2 8,6

Human Resources Management 8,3 7,9 8,6

Studentenadviesdienst 7,2 7,5 7,5

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit het Medewerkersonderzoek:

Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren

 Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van Scalda

Als mijn teamgenoten mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht

Ik heb het gevoel dat ik bij mijn organisatieonderdeel pas

Ik voel dat ik gewaardeerd word door mijn organisatieonderdeel

Ik sta achter de doelstellingen van Scalda

Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied

Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij Scalda te blijven werken

Oordeel medewerkers over professionele ruimte 2014 2016 Doel 2018

Scalda 6,9 7,0 7,2

  

Onderwijsclusters  

CIOS 7,3 7,5 7,6

Economie 6,9 6,9 7,2

Educatie 7,0 7,1 7,3

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 6,5 6,7 6,8

ICT en EIS 6,8 6,9 7,1

Maritiem 5,8 6,2 6,1

Techniek 6,9 6,9 7,2

Welzijn 6,8 7,2 7,1

Zorg 6,9 7,0 7,2

Diensten  

Bestuurlijke Ondersteuning 6,8 7,6 7,1

Facilitair Bedrijf 6,7 6,6 7,0

Finance & Control 8,3 7,9 8,6

Human Resources Management 8,0 7,5 8,3

Studentenadviesdienst 6,5 7,1 6,8

Deze indicator is samengesteld uit de volgende vragen uit het Medewerkersonderzoek:

Ik heb plezier in mijn werk

Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk

Ik heb de ruimte om mijn werk op mijn manier uit te voeren

Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben

Ik ben trots op het werk dat ik doe

Mijn werk geeft mij energie

Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren

Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling
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2015 2016 2017

Scalda 4,50% 4,50% 5,57%

Onderwijsclusters

CIOS 3,90% 4,00% 4,30%

Economie 7,80% 4,75% 7,50%

Educatie 6,30% 3,99% 3,50%

Horeca, Toerisme, Voeding 
en Dienstverlening 5,70% 4,43% 6,80%

ICT en EIS 1,80% 4,29% 2,80%

Maritiem 3,20% 7,48% 8,50%

Techniek 1,20% 3,41% 1,90%

Welzijn 3,30% 5,17% 3,90%

Zorg 5,00% 3,64% 9,90%

Diensten

Bestuurlijke Ondersteuning 2,70% 2,40% 5,50% (in 2017 incl. College van Bestuur, bestuurssecretaris en Ondernemingsraad)

Facilitair Bedrijf 5,30% 6,64% 7,80%

Finance & Control 3,40% 1,09% 1,10%

Human Resource Management 4,00% 3,34% 1,90%

Studentenadviesdienst 4,40% 4,36% 5,40%

Technum 1,90% 1,91% 4,10%

ProjectPlus 3,10% 11,86% 12,70%

Ondernemingsraad 7,26%

Verzuimpercentage
medewerkers
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JOB Monitor 2016

Heb je goed contact met je docenten? 3,8

Word je goed geholpen als je problemen hebt bij het leren? 3,7

Als je een medewerker van je school nodig hebt, kun je die dan berei-
ken? 3,9

Helpt de school je bij het vinden van een stage/bpv plaats? 3,9

Vind je dat jouw begeleider op school en je stagebegeleider voldoende 
contact hebben? 3,3

Kun je jouw werkervaringen voldoende op school bespreken? 3,8

Vind je dat de school en jouw leerwerkbedrijf voldoende contact heb-
ben? 3,3

Ben je goed geïnformeerd over je rechten en plichten? 3,4

Voel je je veilig op school? 4,1

Vind je dat je school voldoende doet om je er veilig/op je gemak te 
laten voelen? 3,9

Hoe vind je de sfeer binnen de school? 3,7

Weet je waar of bij wie je terecht kan als je een klacht hebt?
- Ja, dat weet ik
- Nee, maar ik heb tot nu toe geen klacht gehad
- Nee, dat weet ik niet

66%
20%
13%

Heb je een studentenraad of deelnemersraad op school?
- Ja, maar daar zit ik niet zelf in
- Weet ik niet
- Nee

57%
35%

6%

Medewerkersonderzoek 2016

Ik voel dat ik gewaardeerd word door mijn mbo school. 6,9

Als directe collega’s kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken 6,7

Ik voel me veilig op school 8,1

Als mijn directe collega’s hulp nodig hebben, kunnen ze bij mij terecht 8,3

Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2

Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,4

Mijn direct leidinggevende houdt mij op de hoogte van belangrijke 
zaken 7,2

Ik krijg van mijn direct leidinggevende alle informatie die ik nodig heb 
om mijn werk goed te kunnen doen. 7,0

Thema “de menselijke maat”
Conform de afspraken van de Mbo Raad met het Ministerie van OCW rapporteren wij in 

deze tabel over de vragen uit de JOB Monitor en het Medewerkersonderzoek. De scores 

uit de JOB Monitor zijn scores op een vijfpuntsschaal (met uitzondering van de vragen 

over de klachtenregeling en studentenraad). De scores uit het Medewerkersonderzoek 

zijn rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10.
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