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Instellingsgegevens

Naam rechtspersoon SCALDA

Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs 

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 C.A.A.M. Verheijen

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 

voorgaande meting

Gestegen ten opzichte van de 

voorgaande meting

Gelijk aan de voorgaande meting

In dit Geïntegreerd Jaardocument rapporteren wij over de resultaten die wij in 2018 

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 of 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 2018 

aan u voor.

Helden en Heroes
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1. Voorwoord

In de praktijk

We werken bij Scalda vanuit onze kernwaarden. Onze ambities voor onze 

studenten en voor Zeeland zijn hoog. Natuurlijk is daarbij belangrijk hoe we onze 

strategie en ons beleid dag na dag en jaar na jaar vorm en inhoud geven. In dit 

geïntegreerd jaardocument kijken we terug naar 2018. Hoe brengen we waar we 

voor staan samen in de praktijk? Daar gaat het om.

Dat geldt zeker ook voor ons veranderplan ‘Scalda gereed voor de toekomst.’ De 

implementatie daarvan is in 2018 gestart. De veranderingen, voortkomend uit onze 

strategie gericht op het werken aan waarde(n)vol onderwijs, vroegen en vragen 

veel van heel onze organisatie. Zo zijn er zowel onderwijsclusters als diensten 

samengevoegd, is de omvang van het management teruggebracht en zijn er 

meerdere reorganisaties gestart. Onze studentenbegeleiding is gedecentraliseerd 

naar de onderwijsclusters, net als een deel van het voormalige facilitair bedrijf. 



Belangrijker wellicht nog zijn de onderwijskundige ontwikkelingen. Daarin is de 

steeds verder gaande hybridisering het meest opvallend. Er is bij steeds meer 

opleidingen in ieder onderwijscluster sprake van het op de een of andere manier 

integreren van theorie en praktijk, van ‘hybridiseren’. De meest verregaande vorm 

daarvan zien we in de ‘praktijkroutes’, zoals in de ouderenzorg en bij de 

economische opleidingen. Het onderwijs wordt daarbij volledig in de instellingen 

en bedrijven vormgegeven. En ook binnen Scalda Groen College, sinds 2018 de 

trotse nieuwe loot aan de Scalda-stam, zal hybridisering een belangrijke plek 

innemen. Niet voor niets is een belangrijke hashtag op sociale media 

#scaldabrengthetindepraktijk…

Ook in ons nieuwe kwaliteitsplan, zoals we dat in 2018 samen met onze 

stakeholders hebben opgesteld voor de komende vier jaren, streven we naar groei 

in kwaliteit. Juist ook binnen de huidige Zeeuwse demografische context, met 

daarbij een grote vraag naar goed opgeleide medewerkers die zich ‘een leven lang’ 

blijven ontwikkelen, is dat waar we voor staan. Dat is onze kwaliteit: we zeggen wat 

we doen en we doen wat we zeggen. We brengen het, met honderden collega’s 

waar we trots op zijn, daadwerkelijk in de praktijk.

Hendrik-Jan van Arenthals

Marijn Nelen

College van Bestuur

Voorwoord
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Bashar Seif Eddin
Bashar is 23 jaar, komt uit Syrië en is inmiddels zo’n 3 jaar in Nederland. Door de 

oorlog in zijn thuisland is hij samen met zijn familie naar Nederland gevlucht. 

Nu volgt hij bij Scalda College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging 

de kappersopleiding en hoopt hij versneld af te studeren. Volgens zijn docent 

Ilona van der Have is hij een erg gemotiveerde student met een grote passie 

voor het kappersvak. “Mijn grote droom is het openen van mijn eigen 

kapsalon,” glundert Bashar.

Toen Bashar 18 jaar oud was, werd hij verplicht het Syrische leger in te gaan. 

Maar dat wilde hij niet. Bashar besloot te vluchten naar Libanon, ondanks dat 

hij het erg moeilijk vond om Syrië te verlaten en zijn familie achter te laten. 

Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij: “Je ziet wat er gebeurd is met mijn land, 

maar je kunt er niets aan veranderen. Syrië was een welvarend land, maar alles 

is veranderd.” Na een jaar in Libanon te hebben gewoond en gewerkt reisde hij 

af naar Jordanië, waar zijn familie inmiddels naartoe was gevlucht. Met hulp 

van Unicef kreeg Bashar de kans om samen met zijn familie asiel aan te vragen 

in Nederland. Bashar had al sinds jongs af aan passie voor het kappersvak. Hij 

leerde het kappersvak in Syrie en werkte in Jordanië bij een barber.

Momenteel heeft hij een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Hij heeft het erg naar 

zijn zin in Nederland, maar de Nederlandse taal is toch wel moeilijk. “Ik vind de 

taal de sleutel tot het land. Als je de taal niet spreekt kom je niet verder. Ik volg 

dan ook bijles, zodat ik zo snel als ik kan de Nederlandse taal beheers, ” vertelt 

Bashar. Overigens spreekt Bashar prima Nederlands. Na het behalen van zijn 

niveau 2-diploma, wil Bashar verder leren voor niveau 3. “De creativiteit die je 

kwijt kan, vind ik het allerleukst.” En daarna hoopt Bashar zijn eigen zaak te 

kunnen openen waar hij zowel heren als dames knipt. “Mijn klanten een mooi 

resultaat geven, daar doe ik het voor!”

Scalda is trots op Bashar. Bashar is een HELD!

Gevlucht uit Syrië om in Nederland zijn droom waar te 

maken: een eigen kapsalon
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Aantal studenten in het middelbaar 

beroepsonderwijs, gewogen

7.394
Aantal studenten in het middelbaar 

beroepsonderwijs, gewogen op 1 

oktober 2018

7.683

Aantal studenten in het 

middelbaar beroepsonderwijs, 

ongewogen op 1 oktober 2018

9.133

Aantal studenten in een 

educatietraject in 2018

1.223

Aantal studenten vavo 

in 2018

219

Aantal studenten 

in een educatietraject

1.042

Aantal studenten 

in een educatietraject

1.042

2. Scalda in vogelvlucht
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Aantal diploma’s in het 

middelbaar beroepsonderwijs

2.983
Aantal diploma's in het 

middelbaar beroepsonderwijs in 2018

2.719
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Bol studenten 2016

6.862

Bbl studenten 2016

1.704

n Niveau 1 232

n Niveau 2 1.420

n Niveau 3 2.551

n Niveau 4 4.930

Totaal 9.133

n Oosterschelderegio 2.629

n Walcheren 2.686

n Zeeuws-Vlaanderen 2.481

n Buiten Zeeland 1.337

Totaal 9.133

Aantal studenten mbo verdeeld over 

niveaus 1 tot en met 4 op 1 oktober 2018

Aantal studenten mbo verdeeld 

over bol en bbl op 1 oktober 2018

Aantal studenten mbo verbijzonderd naar 

regio van herkomst op 1 oktober 2018

2.427
Bbl studenten

6.706
Bol studenten

Aantal studenten mbo verbijzonderd naar 

onderwijscluster op 1 oktober 2018

n Zorg, Welzijn en Sport - CIOS 943

n Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid 2.024

n Educatie (Entree) 221

n Zorg, Welzijn en Sport - Groen College* 311

n Maritiem, ICT en Techniek 2.866

n Zorg, Welzijn en Sport - Zorg en Welzijn 2.768

Totaal 9.133

* Voortzetting mbo-opleidingen van Stichting Edudelta per 1 augustus 2018
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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

2. Scalda in vogelvlucht
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740
Aantal medewerkers in loondienst 

(uitgedrukt in fulltime equivalenten)

Aantal medewerkers

900

Gemiddelde leeftijd

49,1

Aantal medewerkers in loondienst 

op 31 december 2018*

923

Gemiddelde leeftijd  

op 31 december 2018

49,1

664

103

Fte's vast en tijdelijk op 31 december 2018

Vast

Tijdelijk

Aantal fulltime equivalenten (fte's) 

op 31 december 2018* 

767

* De groei van de personele formatie is mede het gevolg 

van de voortzetting van de mbo-opleidingen van Edudelta 

per 1 augustus 2018. De personele formatie van het 

onderwijscluster Groen op 31 december was 19,7 fte.
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n College van Bestuur 2

n Bestuurssecretariaat en Interne Controle 5,0

n Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport - CIOS 63,4

n Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid 143,8

n Onderwijscluster Educatie (Entree) 66,2

n Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport - Groen College 19,7

n Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek 180,6

n Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport - Zorg en Welzijn 163,8

n Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 22,7

n Dienst Human Resources en Organisatie 37,5

n Dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie 60,0

n Ondernemingsraad 2,6

Fte's verbijzonderd naar organisatieonderdelen op 31 december 2018

Reden uit dienst

Arbeidsongeschikt 4

Einde van rechtswege 7:66 BW 10

Keuze- of ouderdomspensioen 23

Op eigen verzoek 38

Redenen werkgever 1

Totaal 76

Personele mutaties van 1 januari tot en 

met 31 december 2018

Aantal medewerkers op 31 december 2017 890

Aantal medewerkers uit dienst in kalenderjaar 76

Aantal medewerkers in dienst in kalenderjaar  

(inclusief medewerkers Groen)
109

Aantal medewerkers op 31 december 2018 923
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Baten

n Rijksbijdragen € 79.026.000

n Overige overheidsbijdragen en -subsidies € 1.510.000

n College-, cursus-, les- en examengelden € 1.267.000

n Baten werk in opdracht van derden € 1.642.000

n Overige baten € 3.573.000

Totaal baten € 87.018.000

Allocatie rijksbijdragen

n
Begeleiding en zorg 
studenten, Scalda breed

€ 4.700.000

n
Beleid onderwijs en 

organisatieontwikkeling, Scalda breed
€ 2.895.000

n HRM beleid, Scalda breed € 1.898.000

n
Allocatie naar afzonderlijke 

onderwijsclusters
€ 46.225.000

n
Huisvesting, ICT en 

facilitaire dientverlening
€ 14.739.000

n Overige diensten € 8.568.000

Totaal allocatie € 79.026.000

Lasten

n Personele lasten € 63.620.000

n Afschrijvingen € 5.159.000

n Huisvestingslasten € 5.884.000

n Overige lasten € 10.588.000

Totaal lasten € 85.251.000

2. Scalda in vogelvlucht
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Baten, allocatie rijksbijdragen 

en lasten 2018
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2. Scalda in vogelvlucht
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Won goud tijdens het NK CAD-tekenen en 

vertrekt naar Boedapest voor het EK!

Ike Vermeulen
Toen hij aan de opleiding Werktuigbouwkunde begon bij Scalda, wist hij niet 

eens dat CAD-tekenen bestond... Nu is hij Nationaal Kampioen in dat vak en 

vertrekt hij in het najaar naar Boedapest voor het Europees Kampioenschap 

CAD-tekenen. Ike deed dit jaar voor de tweede keer mee aan Skills Heroes; dé 

vakwedstrijden voor het mbo. In 2017 werd hij zesde tijdens het Nationaal 

Kampioenschap. Hij voelde dat er meer in zat dan een zesde plaats en besloot 

zich dit jaar weer aan te melden. Met zijn ervaring van vorig jaar ging hij vrij 

ontspannen richting Zwolle, waar het Nationaal Kampioenschap (Skills the 

Finals) werd gehouden. Misschien dat deze ontspannen houding heeft 

bijgedragen aan zijn topprestatie! Ike won goud en mag zich een jaar lang 

“Beste CAD-tekenaar van Nederland” noemen.

Dat hij een doorzetter is blijkt wel uit zijn uitspraken: ‘’Ik ga er gewoon voor” en 

“ik stop niet voordat ik resultaat heb!’’. Dit wordt bevestigd door zijn 

stagebedrijf, Centraal Industrie Service in Terneuzen. “Ike is een gedreven 

jongen en ook in de zomervakantie gaan we hem verder coachen richting het 

Europees Kampioenschap in Boedapest,” zegt zijn stagebegeleider.

Het leuke aan CAD-tekenen vindt Ike dat je een project helemaal kunt 

doorlopen, van het bedenken tot het echte ontwerpen. Bij Centraal doet hij 

veel ervaring op en leert hij om zijn vak toe te passen in de praktijk. “Ik leer 

daar heel veel.”

Het Europees Kampioenschap is nieuw voor Ike en dus ook weer spannend. Van 

meedoen aan Skills Heroes heeft hij absoluut geen spijt! Hij heeft op deze 

manier bevestigd gekregen dat hij in zijn carrière verder wil in één vak: CAD-

tekenen!

Scalda is trots op Ike. Ike is een HERO!

15
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Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs 

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 en het management. Het schooljaar 

2018-2019 is het derde jaar van de implementatie van de huidige 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. Sinds 1 

augustus 2018 werken we in deze nieuwe vorm. In de continuïteitsparagraaf 

rapporteren wij over de voortgang van dit veranderplan. Mede in het licht van de 

implementatie van deze verandering hebben we besloten de looptijd van deze en 

toekomstige strategische periodes op vier jaar te stellen.

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. 

In 2019 stellen we onze strategie vast voor de nieuwe strategische periode van 

2020 - 2024. De koers die we met Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs hebben 

ingezet, zullen we naar verwachting in de nieuwe periode grotendeels handhaven.

 

In die bijstelling gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de volgende thema's:

• Onderwijs op Maat

• De hybridisering van ons onderwijs

• Ontwikkelingen in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen

Op deze onderwerpen wordt in 2019 beleid ontwikkeld.

In oktober 2018 hebben we op deze thema's een eerste, verkennende sessie 

uitgevoerd met vertegenwoordigers van de Studentenraad, de Raad van Toezicht, 

de Ondernemingsraad, de bestuurssecretaris, de directeuren en teamleiders van 

onze onderwijsclusters en de directeuren en hoofden van onze diensten.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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.”

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs 
Strategische speerpunten
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3.1 Een waardengedreven Scalda

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We sturen expliciet op onze cultuur 
en op het gedrag van mensen.

Per 1 augustus 2018 zijn onze 9 onderwijsclusters samengevoegd tot 4 nieuwe 

clusters, en onze 5 diensten tot 3 nieuwe diensten. 

De nieuwe clusters zijn:

• Educatie

• Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid

• Maritiem, ICT en Techniek

• Zorg, Welzijn en Sport (tot dit cluster behoort ook Groen College)

De nieuwe diensten zijn:

• Financiën, Inkoop en Projecten

• Human Resources en Organisatie

• Informatievoorziening en Studentenadministratie

Toch blijft in de uitvoering van ons onderwijs en onze dienstverlening 

kleinschaligheid troef. Teams en leiderschap zijn de middelen die we blijven 

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.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

7,1

Oordeel medewerkers 

over professionele ruimte/

autonomie

Doel 2018 7,2

Realisatie 2018 7,1

Realisatie 2016 7,0

Realisatie 2014 6,9
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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 of twee directeuren, en daarbinnen door 

onderwijsteams die uitvoering geven aan enkele verwante opleidingen en aan de 

begeleiding van de studenten die deze opleidingen volgen. Ons onderwijs blijft 

daarmee op menselijke maat gestoeld – dicht bij de docent, dicht bij de 

beroepspraktijk en vooral: dicht bij de student. 1

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 de overige bijlagen 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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7,2

Oordeel studenten  

over geborgenheid

Doel 2018 7,3

Realisatie 2018 7,2

Realisatie 2016 7,3

Realisatie 2014 7,0

Integriteit en duurzaamheid

We hanteren een integriteitscode die 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 is in 2018 afgerond. Duurzaamheid wordt nu een 

regulier onderdeel van het onderwijs en de bedrijfsvoering, en is belegd bij één 

van de leden van het Bestuur- en Managementteam.

De infographics op de volgende pagina's geven een beeld van de samenhang en 

de kleinschaligheid die we met ons organisatiemodel nastreven.

Samenhang: Bestuur- en Managementteam

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

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

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

directeuren van de onderwijsclusters en diensten deel uitmaken, reikt over de 

grenzen van afzonderlijke organisatieonderdelen heen. De rol van individuele BMT-

leden is tweeledig: zij zijn als lijnmanager verantwoordelijk voor hun eigen 

onderwijscluster of dienst en als proceseigenaar voor het functioneel aanjagen en 

sturen van Scalda-brede beleidsontwikkeling en besluitvorming op aan hen 

toegewezen onderwerpen. Het BMT draagt een collectieve verantwoordelijkheid 

voor het realiseren van Scalda-brede ambities en voor het gezamenlijk oplossen 

van problemen en vraagstukken. 
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= Bestuur- en Managementteam

= Onderwijsteams

Kleinschaligheid en samenhang: Bestuur- en Managementteam, 

onderwijsclusters en diensten en verdeling studenten mbo over 

onderwijsteams op 1 oktober 2018

Navigeer over de gekleurde vlakken om de onderwijsteams te bekijken.
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6. Onderwijscluster Zorg, Welzijn & Sport - 
Zorg en Welzijn

Welzijn

Deeltijdopleidingen 431

Maatschappelijke Zorg 210

Onderwijsassistent 292

Pedagogisch Werk 285

Zorg

Assisterenden gezondheidszorg 230

Kappen 160

Schoonheid 101

Verpleging 413

Verzorging 646

Totaal aantal studenten 2.768

4. Onderwijscluster Zorg, Welzijn & Sport - 
Groen College

Groen 311

Totaal aantal studenten 311

Dienst Informatievoorziening en 
Studentenadministratie

Dienst Human Resources en Organisatie

Dienst Financiën, Inkoop en Projecten

Bestuurssecretariaat en Interne Controle

3. Onderwijscluster Educatie

Entree 221

Totaal aantal studenten 221

5. Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT, Elektro, Installatietechniek en Schilderen

Elektrotechniek 270

ICT Academie 443

Installatietechniek  79

Schilderen  62

Maritiem

Logistiek 256

Scheepvaart 411

Techniek

Bouw en Infra 318

Laboratorium 104

Maintenance 43

Motorvoertuigentechniek 222

Procetechniek 278

Werktuigbouw en Metaal 380

Totaal aantal studenten 2.866

2.  Onderwijscluster Dienstverlening, 
Veiligheid en Gastvrijheid

Economie

Administratie 70

Commerciële dienstverlening 421

Financieel 87

Flex 62

Handel 25

Juridisch 85

Marketing 65

Secretariaal 104

Uniformberoepen 240

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening

Brood en Banket  73

Dienstverlening 374

Gastvrijheid 165

Hotelmanagement 102

Toerisme 151

Totaal aantal studenten 2.024

1.Onderwijscluster Zorg, Welzijn en 
Sport - CIOS

CIOS Basis Breda 76

CIOS Basis Goes 399

CIOS Privaat 225

CIOS Publiek 216

CIOS Mbo Dans 27

Totaal aantal studenten 943

1

2

3

5

6

4

Studentenaantallen op 1 oktober 

2018 (totaal: 9.133 studenten).
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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 resultaten die 

we in 2018 hebben behaald.

3.2 Een kwaliteitsgericht Scalda

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

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.”

“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.”

“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.”

“We nodigen je uit en inspireren je om 

binnen onze keuzemogelijkheden ‘jouw 

eigen Scalda’ te ontdekken.”

“We zorgen ervoor dat je goed 

geïnformeerd aan je opleiding(sjaar) 

begint en dat je ook tijdens je opleiding 

goed geïnformeerd blijft.”

“Het onderwijs op school en de actuele 

beroepspraktijk (en daarmee je stage) 

sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan.”

“We zorgen ervoor dat jouw onderwijs 

en examens op elkaar aansluiten en dat 

je voor en ná de examens op tijd en 

goed wordt geïnformeerd.”

!

1

7

6

5

4

3

2

Onze beloftes aan onze 

(toekomstige) studenten 

over hun studieloopbaan bij 

Scalda.
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Rapportcijfer studenten 

voor hun opleiding

Benchmark landelijk 2018 7,1

Realisatie 2018 7,2

Realisatie 2016 7,2

Realisatie 2014 7,0

“We nodigen je uit en inspireren je om 
binnen onze keuzemogelijkheden ‘jouw 
eigen Scalda’ te ontdekken.”

!

1

7,2
Onze beloftes aan onze 

(toekomstige) studenten over hun 

studieloopbaan bij Scalda.



26

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
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“We zorgen ervoor dat je goed 
geïnformeerd aan je opleiding(sjaar) 
begint en dat je ook tijdens je opleiding 
goed geïnformeerd blijft.”

3

Rapportcijfer studenten 

voor informatievoorziening

Doel 2018 6,9

Realisatie 2018 6,9

Realisatie 2016 7,0

Realisatie 2014 6,6

6,9

6,9

“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.”

2 Rapportcijfer eerstejaarsstudenten

mbo voor intake en introductie 2015

Norm Scalda =/> 7,5

7,0
Rapportcijfer studenten 

voor Intake en Introductie

Realisatie 2018 7,0

Realisatie 2017 7,1

Realisatie 2016 7,2
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Oordeel studenten over 

betrokkenheid docenten

Doel 2018 7,0

Realisatie 2018 6,8

Realisatie 2016

Realisatie 2014 

7,0 

6,7

Oordeel studenten over 

onderwijsinhoud en 

-proces

Doel 2018 7,1

Realisatie 2018 6,9

Realisatie 2016

Realisatie 2014 

7,0

6,8

Oordeel studenten over 

voorzieningen

Doel 2018 6,8

Realisatie 2018 6,5

Realisatie 2016

Realisatie 2014

6,9 

6,5

“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.”

4



28
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“Het onderwijs op school en de actuele 
beroepspraktijk (en daarmee je stage) 
sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan.”

“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.”

“We zorgen ervoor dat jouw onderwijs en 
examens op elkaar aansluiten en dat je 
voor en ná de examens op tijd en goed 
wordt geïnformeerd.”

5

6

7

Oordeel studenten over 

extra begeleiding en 

ondersteuning

Doel 2018 6,5

Realisatie 2018 6,3

Realisatie 2016 6,5

Realisatie 2014 6,2
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Examinering 

Examinering is een onderwerp waar ook in 2018 veel aandacht naar uit is gegaan. 

Scalda heeft in 2017 een beleidskader examinering vastgesteld, waarin de Scalda 

beleidsuitgangspunten zijn verwoord en waarin de examenorganisatie van Scalda 

vorm is gegeven. De in 2017 geactualiseerde wettelijke vereisten, de examen-

agenda 2015-2020 vormen het fundament voor de Scalda examenorganisatie en de 

uitvoering van het toezicht op de examenkwaliteit door de examencommissies.

Als gevolg van het organisatie ontwikkel traject “Scalda gereed voor de toekomst” 

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

2018 ontwikkelden we naar zes examencommissies (exclusief Vavo) in plaats van 9. 

In 2018 functioneerden de onderstaande examencommissies:

• Examencommissie Maritiem, ICT en Techniek (MIT)

• Examencommissie Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)

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

• College voor Commerciële en zakelijke dienstverlening en Uniformberoepen

• Scalda examencommissie Talen en Rekenen

• Entree

De examencommissies hebben een jaarverslag 2018 gemaakt voor de interne 

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

Over het toezicht op de kwaliteit van de examinering wordt door Scalda een apart 

jaarverslag gepubliceerd, gebaseerd op de interne verantwoording van de 

examencommissies. 

Toezicht Inspectie van het Onderwijs

Scalda heeft in het verslagjaar meegewerkt aan een themaonderzoek van de 

Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van bekostigde en niet bekostigde 

(derde leerweg) verkorte opleidingen.

Onder verkorte opleidingen wordt in dit geval verstaan, opleidingen die korter 

duren dan de nominale studieduur zoals deze in de WEB (artikel 7.2.4a, lid 3) is 

opgenomen.

Door de Inspectie van het Onderwijs werd bij Scalda de onderstaande opleiding 

onderzocht.

25338, Industriële processen (Procesoperator B), Derde leerweg, niveau 3, locatie 

Vlietstraat 11a, Terneuzen.

 

Het onderzoek richtte zich op de volgende standaarden: Onderwijsprogramma 

(OP1), Ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Beroepspraktijkvorming (OP7).

Om organisatorische redenen en omdat recent door de inspectie de standaard 

Examinering en diplomering binnen het cluster techniek positief was beoordeeld, 

is er bij deze opleiding geen onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitsborging 

examinering en diplomering.

De inspectie concludeerde dat bij de opleiding Industriële processen 

(Procesoperator B) de onderzochte standaarden voldoende waren.
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Kwaliteitsborging:

Het intern netwerk Kwaliteitsborging heeft in 2018, onder leiding van de 

procesmanager Kwaliteit, ondersteuning verleend bij de ingebruikname van het 

vernieuwde zelfevaluatie-instrument. Met dit vernieuwde instrument heeft de 

kwaliteitscultuur in de onderwijsteams een impuls gekregen. Het instrument is zo 

ontwikkeld dat het vooral de dialoog in de onderwijsteams over kwaliteit van 

onderwijs stimuleert. Een eerste uitvoering is in het verslagjaar succesvol 

uitgevoerd en positief ontvangen.

Inhoudelijk is het zelfevaluatie-instrument afgestemd op de kwaliteitsstandaarden 

van de Inspectie van het Onderwijs en op de beloften die we in het kader van de 

student journey doen aan onze studenten. De tijdens de dialoog afgesproken 

acties zijn opgenomen in de jaarplannen van de teams. 

De kwaliteit van het onderwijs en de examinering wordt voor een belangrijk deel 

geborgd door het onderhouden van de deskundigheid van collega’s. Ook in het 

verslagjaar 2018 hebben we veel aandacht besteed aan de deskundigheid van 

lesgevende collega’s, zie hiervoor ook het hoofdstuk Scalda als werkgever.

Het Team en Talent Development Traject, waarin we over meerdere jaren hebben 

gewerkt aan congruent en consistent leiderschap, hebben we in 2018 afgerond. Dit 

is een wezenlijk onderdeel van het kunnen werken aan kwaliteitsborging. Zeker 

ook om deze reden zal er in 2019 gewerkt worden aan een vervolg.

De werkwijze binnen ons intern auditsysteem is in 2018 veranderd. 

Risicomanagement heeft een plaats gekregen in de onderzoeken. Een proactieve 

rol van het management tijdens een audit wordt gestimuleerd door meer 

eigenaarschap voor de uitvoering van de audit en het registreren van 

verbeteracties neer te leggen bij het management van de onderwijsclusters en de 

teams. De uitvoering van audits is bij Scalda in handen van de afdeling Interne 

Controle. De onafhankelijkheid van deze afdeling en de borging van de uitvoering 

van audits op het gebied van kwaliteit van onderwijs en examinering is versterkt 

door een andere positionering ervan binnen Scalda. De bestuurssecretaris, ook 

ondersteunend aan de Raad van Toezicht, is nu hiërarchisch leidinggevende van de 

afdeling interne controle.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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).

3.3 Een toekomstbestendig Scalda

Studentenstromen tussen de regio’s

Onderwijslocatie

Regio van herkomst van 
studenten

Buiten
Zeeland 1

Oosterschelde-
Regio

Walcheren
Zeeuws-

Vlaanderen
Totaal

Buiten Zeeland 122 975 227 13 1.337

Oosterschelde-Regio 3 1.385 1.161  80 2.629

Walcheren - 1.074 1.514  98 2.686

Zeeuws-Vlaanderen - 376 890 1.215 2.481

Totaal 125 3.810 3.792 1.406 9.133

1 Dit betreft de onderwijslocatie van CIOS Goes-Breda

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. 

Daarbij is, sinds het ontstaan van Scalda in 2012, het duurzaam aanbieden van een 

zo breed mogelijk aanbod van kwalitatief hoogwaardige en op de praktijk 

toegesneden opleidingen een belangrijke drijfveer van ons beleid. We realiseren 

dit strategische doel in een regio waarin het aantal jongeren afneemt en waarin, 

vanwege de geografische kenmerken, voor een deel van die jongeren sprake is van 

relatief lange reistijden, zeker voor die jongeren die aangewezen zijn op het 

openbaar vervoer.

Een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling en één van de belangrijkste pijlers 

van ons veranderplan Scalda gereed voor de toekomst en onze bijgestelde strategie, 

is de hybridisering van ons onderwijs – de integratie van theorie en praktijk in de 

opleiding. Dit is natuurlijk altijd al een belangrijk element geweest in het 

middelbaar beroepsonderwijs, maar in de meest verregaande vorm – de 

praktijkroutes, een variant op de bol-opleiding – wordt het onderwijs, in een 

intensieve samenwerking tussen Scalda en de werkgevers, volledig in de 

instellingen en bedrijven vormgegeven. De praktijkroute is een vorm van ‘student-

nabij’, ‘bedrijf-nabij’ en ‘praktijk-nabij’ onderwijs dat passend is voor studenten die 

kunnen en willen leren in de praktijk, voor bedrijven en instellingen die bereid zijn 

te investeren in het op maat opleiden van nieuwe instromers op de arbeidsmarkt 

en voor specifieke regio’s, en is daarmee een belangrijke sleutel in het realiseren 

van ons strategische doel.



32

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

gestart met praktijkroutes voor onze economische opleidingen in Zeeuws-

Vlaanderen. In 2019 en de jaren erna zal het aantal en de spreiding van dergelijke 

praktijkroutes een verdere vlucht nemen.

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 2018-2019 is weergegeven op de 

volgende pagina's. 

Naast en in samenhang met de hybridisering van het onderwijs, gaan we ons 

beleid met betrekking tot de keuzedelen in 2019 verder ontwikkelen en 

aanscherpen.

3. Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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

Commercieel medewerker 3 BOL M

(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

* Vanaf tweede leerjaar kan worden gekozen voor de BBL-opleiding.

College voor Dienstverlening

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Dienstverlening 2 BOL G, M, T

Opleidingsaanbod mbo 2018-2019

M: Middelburg , G: Goes, T: Terneuzen, V: Vlissingen; H: Heerle

*  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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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
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

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

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

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

Groen College

Opleiding Niveau Leerweg Leslocatie

Medewerker dierverzorging 2 BOL G

Vakbekwaam medewerker dierverzorging 3 BOL G

Bedrijfsleider dierverzorging 4 BOL G

Vakbekwaam medewerker paardensport en 

-houderij

3 BOL G

Bedrijfsleider paardensport en -houderij 4 BOL G

Medewerker bloem, groen en styling 2 BOL G

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en 

styling

3 BOL G

Vakexpert bloem, groen en styling 4 BOL G

Medewerker teelt 2 BOL G

Vakbekwaam medewerker teelt 3 BOL G

Vakexpert teelt en groene technologie 4 BOL G

Medewerker agrarisch loonwerk 2 BBL H

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk 3 BBL G

Medewerker veehouderij 2 BBL G

Vakbekwaam medewerker veehouderij 3 BBL G

Medewerker hovenier 2 BOL G

Medewerker hovenier 2 BBL G

Vakbekwaam hovenier 3 BOL G

Vakbekwaam hovenier 3 BBL G

Opzichter/uitvoerder groene ruimte (hovenier) 4 BOL G

Assistent plant of (groene) leefomgeving 1 BOL* G

Assistent plant of (groene) leefomgeving 1 BBL* G

*  Entreeopleiding: minimale groepsgrootte 15 deelnemers, geen individuele 

aanmelding mogelijk.

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

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
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3.4 Een zelfbewust Scalda

36

Werken aan Waarde(n)vol Onderwijs

We nemen, als grootste onderwijsinstelling en als enige 

brede, algemeen toegankelijke roc in de regio, onze 

verantwoordelijkheid in maatschappelijke vraagstukken 

die raken aan onze (toekomstige) studenten en spreken 

onze strategische stakeholders daar op aan.

Als grootste onderwijsinstelling en enige brede, algemeen toegankelijke 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, juist ook daar waar het gaat om jongeren én 

volwassenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

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 altijd op 

een adequate manier hebben kunnen inspelen op de vraag naar inburgerings-

onderwijs 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.

Binnen onze mbo-opleidingen besteden we duurzaam aandacht aan het 

terugdringen van voortijdig schoolverlaten en aan voorzieningen voor jongeren in 

een kwetsbare positie. In samenwerking met de Zeeuwse scholen voor voortgezet 

onderwijs werken we aan een doorlopende lijn voor loopbaanoriëntatie en –

begeleiding (met als ondersteunend instrument de Zeeuwse LOB-website). De 

begeleiding van onze studenten krijgt vorm in basisarrangementen (voor alle 

studenten), extra arrangementen (voor studenten met een tijdelijke of lichte 

beperking) en intensieve arrangementen (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. Met het oog daarop en als onderdeel van ons 

veranderplan Scalda gereed voor de toekomst ressorteren de interne begeleiders 

sinds augustus 2018 direct onder de onderwijsclusters. Het beleid en de 

ontwikkeling van onze interne begeleiders worden aangestuurd vanuit een 

expertisecentrum dat ressorteert onder ons onderwijscluster Educatie.
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Aantal mbo studenten

op 1 oktober 2017 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Voortijdig schoolverlaters

2017-2018

Diplomaresultaat

2017-2018

Jaarresultaat

2017-2018

223 65,5% 79,2% 25,0%
27,5% norm

75,5%
61% norm

77,2%
67% norm

9,7%
9,4% norm

4,8%
3,5% norm

74,7%
70% norm

69,4%
68% norm

3,2%
2,75% norm

77,9%
70% norm

73,7%
68% norm

1.379

2.358

4.865
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1 De resultaten behaald in schooljaar 2017-2018 (= peiljaar 2018) 

hebben betrekking op de studentenpopulatie van 1 oktober 2017.
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Roy Avezaat
Roy is 18 jaar en volgt de opleiding Medewerker ICT bij Scalda. Op 11 februari 

2018 plaatste Roy een openbaar bericht op zijn Facebookpagina waarin hij zijn 

idee; een datingsite voor mensen met een (lichamelijke) beperking, kenbaar 

maakte.

Dit bericht ging viraal en Roy werd benaderd door zowel lokale als landelijke 

media. Hij verscheen in totaal in maar liefst 11 verschillende bladen.

Roy kwam op het idee omdat hij merkt dat mensen met een (lichamelijke) 

beperking moeite hebben met ‘daten’ en hierdoor lastiger een relatie krijgen. 

Zelf heeft Roy ook een lichamelijke beperking. De zeldzame spierziekte, limb-

girdle dystrofie, zorgt ervoor dat hij sinds zijn dertiende in een rolstoel zit. 

Ondanks dat de artsen niet positief waren over zijn toekomstperspectief, voelt 

Roy zich nauwelijks beperkt. Hij leidt volgens eigen zeggen ‘een normaal leven’. 

Hij gaat naar school, heeft veel vrienden en heeft zelf helemaal geen moeite 

met ‘daten’. Dat heeft volgens hem te maken met zijn sociale karakter. Volgens 

zijn docent, Levi Van den Bussche, is Roy een echte doorzetter: “Ondanks zijn 

ziekte blijft hij optimistisch en bedenkt hij zelfs een ontzettend goed idee 

waarmee hij anderen helpt!”

Over het eerste Facebookbericht dat Roy plaatste over zijn datingsite, zegt hij: 

‘’Ik dacht dat misschien dertig mensen het bericht zouden delen, maar 

inmiddels hebben meer dan 400 mensen het bericht gedeeld.” Door de vele 

media aandacht is Roy benaderd door diverse bedrijven die hem wilden helpen 

om zijn idee te verwezenlijken. Bij het bedrijf 3Dynamisch uit Terneuzen had 

Roy een goed gevoel. “Bij dit bedrijf staat sociaal ondernemen hoog in het 

vaandel en dit is wat ik zocht,” legt hij enthousiast uit. Samen met 3Dynamisch 

werkt hij momenteel aan zijn datingsite voor mensen met een (lichamelijke) 

beperking. ‘Lichamelijk’ tussen haakjes omdat Roy zich met zijn site in eerste 

instantie richt op personen met een lichamelijke beperking. “Als 

het een succes is, dan breid ik de website wellicht uit en kunnen 

ook personen met een geestelijke beperking zich aanmelden. 

Maar, dit heeft veel meer voeten in de aarde, dus voor nu richt ik 

me alleen op mensen met een lichamelijke beperking.”

Dat Roy zijn missie serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat hij 

andere soortgelijke datingbureaus niet betrouwbaar genoeg 

vindt. “Het draait vaak om het geld en niet om de persoon. Daar 

wil ik van weg blijven. Bij mijn datingsite is het straks zo dat de 

begeleider de aanmelding van de persoon in kwestie moet 

goedkeuren. Dit is een extra controlemiddel om de 

betrouwbaarheid te waarborgen.”

Naast een datingsite wil Roy ook datingevents voor personen met 

een lichamelijke beperking gaan organiseren. Er komt zelfs een 

app aan, met daarin een tijdlijn waar mensen berichten kunnen 

posten. Zo kan er bijvoorbeeld ook een groepsafspraak worden 

gemaakt. Tijdens de evenementen krijgen personen een sticker 

die ze op hun rolstoel kunnen plakken. Op die manier weten 

anderen dat ze de betreffende persoon kunnen vinden op de 

datingsite. “We proberen de drempel zo laag mogelijk te houden, 

want het moet voor iedereen toegankelijk zijn.’’ Een deel van de 

inkomsten van de datingsite wil Roy doneren aan goede doelen. 

Want bij Roy gaat het niet om het geld, maar om het helpen van 

anderen.

Scalda is trots op Roy. Roy is een HELD!

Ondanks zijn spierziekte wil hij zich graag 

inzetten voor het liefdesleven van anderen!

http://www.heldenenheroes.nl/onze-helden-en-heroes/roy-avezaat


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 2018 stond de uitvoering van het veranderplan, Scalda gereed voor de toekomst, 

centraal (meer informatie hierover in de paragraaf De continuïteit van Scalda). 

Binnen dit veranderplan hebben we een aantal ontwikkelingslijnen benoemd om 

het verandertraject te verbinden met onze strategie. Hiertoe hebben we in 2018 

een aanzet gegeven voor een integrale beleidscyclus en hebben we een start 

gemaakt met het tot stand brengen van een (beleidsrijke) 

meerjarenformatieplanning. Uit deze planning moet blijken wat onze vraag is naar 

medewerkers in de toekomst (formatie kwalitatief en kwantitatief ) en wat dit 

betekent in het kader van activiteiten ten opzichte van de huidige bezetting. 

Voor wat betreft het optimaliseren van de inzetbaarheid van medewerkers hebben 

we in 2018 het tweejaarlijkse Medewerkersonderzoek en een Scalda-brede enquête 

uitgezet gericht op de professionele dialoog. In het Medewerkersonderzoek 2018 

zijn diverse thema’s toegevoegd waarmee belangrijke basisvoorwaarden voor 

werkplezier en inzetbaarheid zijn onderzocht, zoals betrokkenheid, bevlogenheid, 

vitaliteit, professionele ruimte (autonomie en rolduidelijkheid) en sociale veiligheid. 

Employability 
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Plan van Aanpak Van werkdruk naar werkplezier 

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

kunnen, ontwikkelen we in 2019 een plan van aanpak Van werkdruk naar werkplezier. 

Met dit plan worden de aanpak rondom gezondheid en verzuim, de afspraken 

rondom werkdruk vanuit de CAO MBO en de aanpak rondom de resultaten van het 

Medewerkersonderzoek samengevoegd. De plannen van aanpak op teamniveau 

staan in deze aanpak centraal en vormen in grote mate de basis voor het plan van 

aanpak op Scalda niveau, dat in 2019 wordt vastgesteld. 

Professionalisering 

Het thema professionalisering staat in de strategische periode van 2016-2020 

opnieuw hoog op de agenda. In 2018 hebben we diverse scholingen 

georganiseerd gericht op bevoegdheid en bekwaamheid van onderwijsgevenden 

en het verzorgen van onderwijs binnen een hybride leeromgeving. De 

professionalisering van examenfunctionarissen is verder voortgezet, waarbij ruim 

100 medewerkers aan scholingen hebben deelgenomen. In dit kader hebben we 

ook aandacht besteed aan de professionalisering van assessoren vanuit het 

bedrijfsleven (samenwerkingsverbanden). De modules van de master Special 

Educational Needs waren opnieuw succesvol met ruim 25 medewerkers. In de 

teams werden tot slot scholingen georganiseerd waarbij gedragskenmerken en 

didactische werkvormen centraal stonden. In 2019 gaan we invulling geven aan het 

vervolg van het Team en Talent Development traject.

 

Oordeel medewerkers 

over bevlogenheid

Doel 2018 7,9

Realisatie 2018 7,4

Realisatie 2016 7,7

Realisatie 2014 7,6
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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. 

Op dit moment heeft Scalda te maken met een relatief hoog verzuim. In het kader van 

het plan van aanpak Van werkdruk naar werkplezier nemen we het onderwerp gezondheid 

& verzuim mee met als doel de aanpak op alle drie de pijlers (curatie, preventie en 

amplitie) te versterken. Inhoudelijk wordt hierbij zowel gezocht naar oplossingen die ten 

grondslag liggen aan de ervaren werkdruk (oplossingen voor problemen) als maat-

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

geheel (werkplezier). Verder is in 2018 verder vormgegeven aan de pilot rondom de 

‘Gezonde School’. Begin 2019 worden de resultaten van de pilot bij het CIOS 

gepresenteerd en volgt verdere besluitvorming rondom dit thema. 

Vanuit het programma ENJOY bieden we onze medewerkers activiteiten aan 

waarmee we de bewustwording van het belang van fysieke en mentale 

gezondheid stimuleren. In 2018 zijn hiertoe health checks uitgezet op de locaties 

ZEP en Edisonweg. Hier hebben ruim 40 medewerkers aan deelgenomen. Vanuit 

het plan van aanpak van werkdruk naar werkplezier wordt input geleverd voor het 

ENJOY-programma 2019-2020. 

Beleid inzake beheersing uitgaven voor uitkeringen na ontslag

Medewerkers krijgen, bij niet-verlenging of beëindiging van hun arbeidscontract, 

begeleiding tijdens hun ww-periode. Hierbij is altijd sprake van maatwerk, dat 

wordt gerealiseerd door een combinatie van de inzet van een hrm-adviseur van 

Scalda  en/of externe begeleiding en instrumenten.

Verzuim medewerkers

4,5% 2015

4,5% 2016

5,57% 2017

6,18% 2018
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Saddigha Ghulamhossein Hosseinali

Saddigha is 19 jaar oud en komt uit Afghanistan. Ze woont ondertussen al 8 jaar 

in Nederland. Haar ouders vluchtten uit Afghanistan om een betere toekomst 

voor Saddigha, haar twee broertjes en haar zusje te vinden.

“Afghanistan was onveilig en daarnaast heeft de vrouw daar weinig rechten”, 

vertelt Saddigha. Nu woont ze in het AZC in Goes en volgt de opleiding Eerste 

verkoper niveau 3 bij Scalda.

Saddigha heeft de afgelopen jaren al veel meegemaakt. Vanuit Afghanistan is 

ze naar vier andere landen vertrokken; Iran, Turkije, Griekenland en Italië. 

Uiteindelijk is ze in Nederland terecht gekomen. Ook in Nederland is ze vaak 

verhuisd. Inmiddels heeft Saddigha al op vijf verschillende plaatsen gewoond. 

Ondanks haar onzekere tijd in Nederland, wil ze er het beste van maken.

Samen met haar broers en zussen heeft ze opnieuw asiel aangevraagd. Aan 

haar docent Nina Lukasse van Scalda College voor Commerciële en Zakelijke 

Dienstverlening heeft ze veel steun gehad in het proces. Zo heeft haar docent 

gesprekken met haar advocaat en verzamelde ze onlangs reacties van 

medestudenten om haar asielaanvraag extra kracht bij te zetten.

Saddigha hoopt dat haar asielaanvraag wordt goedgekeurd en dat ze in 

Nederland kan blijven. Zij heeft in Zeeland inmiddels een fijn bestaan 

opgebouwd, met vrienden, klasgenoten en een opleiding.

Haar toekomstdroom is om tandarts te worden! Als ze haar verblijfsvergunning 

heeft, is dat de volgende opleiding die ze wil gaan volgen.
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Ondanks alle onzekere omstandigheden blijft 

Saddigha een rasoptimist. ‘’Ik lach altijd en probeer 

te leven met de situatie’’. Haar wens voor de 

toekomst is dat haar ouders op vakantie kunnen 

gaan en dat ze minder zorgen zullen hebben.

Scalda is trots op Saddigha. Saddigha is een HELD!

Is op haar tiende gevlucht uit 

Afghanistan en blijft ondanks de 

onzekere omstandigheden een 

echte optimist!

http://www.heldenenheroes.nl/onze-helden-en-heroes/sadiggha-ghulamhossein-hosseinali


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

 (Continuïteitsparagraaf)
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5. De continuïteit van Scalda

De tabel rechts is de weergave van de realisatie (over 2017 en 2018) en onze 

bestuurlijke inschatting (over de periode van 2019 tot en met 2022) van de 

ontwikkeling van onze personele formatie in relatie tot de studentenaantallen.

In 2019 stellen wij een beleidsrijke meerjarenformatieplanning vast.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Kengetallen

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aantal studenten 8.566 8.826 9.133 1 9.003 8.797 8.551 8.389

Rijksbijdragen 
Bedragen zijn x EUR 1.000

€74.322 €74.218 €79.026 €78.272 €77.772 €77.072 €75.531

Formatie per 31 december 2

Onderwijzend Personeel 482,6 484,2 507,6 500,4 488,9 475,3 466,2

Directie & Management 21,2 18,1 18,7 3 17 17 17 17

Overige medewerkers 240,4 230,1 241 237,6 232,1 225,6 221,4

• Indirecte ondersteuning 109,3 99,2 108,6 107,1 104,6 101,7 99,8

• Directe ondersteuning 131,1 130,9 132,4 130,5 127,5 124 121,6

Totaal 744,2 732,4 767,3 754,9 738,1 717,9 704,6

Aantal studenten per fte 
onderwijzend personeel

17,7 18,2 18 18 18 18 18

1 Inclusief 311 studenten Groen vanwege de voortzetting van het mbo-onderwijs van Stichting Edudelta  

per 1 augustus 2018. De prognoses voor 2019 en verder zijn inclusief prognoses voor studenten Groen.

2 Alle categorieën in deze tabel zijn conform de Benchmark Mbo. De categorie Directie en Management 

omvat de volgende functionarissen: Leden College van Bestuur  Bestuurssecretaris & Bestuurssecretariaat

Directeuren onderwijsclusters & managementassistenten

3 De stijging van 0,6 fte in de Mbo benchmarkcategorie Directie & Management betreft 0,6 fte 

managementondersteuning voor het onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport - CIOS. Deze werd tot en met 

2017 geleverd door ROC West-Brabant en valt met de ontvlechting van de CIOS-opleidingen nu onder de 

personele formatie van Scalda.
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5.1 Scalda gereed voor de toekomst

Per 1 augustus 2018 zijn we gestart met de implementatie van het veranderplan 

Scalda gereed voor de toekomst. Waar onze strategie, Werken aan Waarde(n)vol 

Onderwijs, vooral gaat over het 'wat', over de inhoud van ons onderwijs, betreft 

het veranderplan vooral het 'hoe', de vorm en de structuur van ons onderwijs en 

onze organisatie.

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 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’ zijn 

we in 2018 gestart met de praktijkroute voor onze economische opleidingen 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 hebben de begeleiding en andere onderdelen van de 

ondersteuning mede daarom gedecentraliseerd bij de onderwijscluster 

ondergebracht. 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. 

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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. In 2018 zijn we gestart met een pilot Hybride Opleiders in de 

Techniek.

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 innovatie van het groene mbo 

onderwijs, 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 2018

Besluiten

Besluit 1: 

Het onderwijs wordt georganiseerd in vier clusters.

Gerealiseerd op 1 augustus 2018. De clusters zijn:

• Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid

• Educatie

• Maritiem, ICT en Techniek

• Zorg, Welzijn en Sport

Besluit 2: 

We werken met minder directeuren en teamleiders.1

De formatieve omvang van de eerste managementlaag (College van Bestuur, 

directeuren van onderwijsclusters en diensten) is gedaald van 16 fte in 2017 naar 14 

fte in 2018.

De formatieve omvang van de tweede managementlaag (teamleiders onderwijs-

clusters en hoofden diensten) is gestegen van 40,1 fte in 2017 naar 41,1 fte in 2018. 

De stijging is het gevolg van het aanstellen van een teamleider voor Scalda Groen 

College en van het terugbrengen van het aantal diensten van 5 naar 3.

Daar waar verantwoord zullen in de toekomst verdere reducties worden 

doorgevoerd.

1 Let op; dit cijfer betreft een ander deelgremium van onze personele formatie dan 

het cijfer genoemd onder de categorie Directie en Management in de tabel 

kengetallen waarmee deze paragraaf opent.
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Besluit 3: 

Status aparte voor Sport en Maritiem.

Gerealiseerd per 1 augustus 2018.

Besluit 4: 

Gedeeltelijke decentralisatie ondersteuning naar clusters.

Gerealiseerd per 1 augustus 2018.

Besluit 5: 

Organisatie studentenbegeleiding in de clusters, met centraal 

expertisecentrum.

Gerealiseerd per 1 augustus 2018, wordt doorontwikkeld door het cluster Educatie 

(waar het expertisecentrum is ondergebracht) in samenwerking met de andere 

onderwijsclusters.

Besluit 6: 

Indeling centrale ondersteuning in drie diensten en bestuurssecretariaat.

Gerealiseerd 2018.

Besluit 7: 

Investeren in onderwijs, innovatie, onderwijsexpertise en leven lang 

ontwikkelen. 

Deels gerealiseerd, in de vorm van projecten en de lijnen van het 
Kwaliteitsplan.

Besluit 8:

Besturingsmodel en besturingsfilosofie geven ruimte binnen vaste kaders.

Gerealiseerd per 1 augustus 2018.

Besluit 9: 

Financiën – structurele en incidentele middelen rechtvaardig verdeeld en 

op de juiste manier ingezet.

Gerealiseerd per 1 augustus 2018.

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. 
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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. 

Verdere besluitvorming over de huisvesting van deze opleidingen en 

sportvoorzieningen zal medio 2019 plaatsvinden.  

•  Scalda heeft ervoor gekozen om met de laboratoriumopleidingen niet aan te 

sluiten het Joint Research Center in Middelburg, hierdoor zullen investeringen 

worden gedaan binnen de onderwijsruimten aan de Edisonweg. 

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.

Deels gerealiseerd per 1 augustus 2018 en met een doorloop in 2019.
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5.2 Voortzetting groen  
mbo-onderwijs in Zeeland

Transitie Edudelta naar Scalda Groen College 2018

Per 1 augustus 2018 zet Scalda de groene mbo-opleidingen van Stichting Edudelta 

op de locatie Goes voort, onder de naam Scalda Groen College. De beschikbare 

transitiegelden zijn ingezet om de overgang en organisatorische ‘inbedding’ van 

studenten en medewerkers te realiseren. De volgende activiteiten zijn in 2018 

uitgevoerd.:

•  Informatiebijeenkomsten voor (toekomstige) ouders en studenten om hen te 

informeren over de transitie naar Scalda.

•  Informatiebijeenkomsten voor medewerkers om hen te informeren over de 

transitie naar Scalda en om toestemming te geven voor beschikbaar stellen van 

gegevens en aan te leveren documenten.

•  Informatiebijeenkomst met verschillende workshops voor medewerkers bij de 

start van het schooljaar om kennis te maken met Scalda en de Scalda systemen.

•  Studentenadministratie vanuit Magister is overgezet naar KRD/Eduarte. Per 1 

augustus 2018 zijn alle studenten van Edudelta met toestemming van studenten 

en ouders ingeschreven bij Scalda.

•  Voor de groene opleidingen zijn de relevante secties op scalda.nl ingericht.

•  Alle medewerkers zijn voor 1 augustus 2018 opgenomen als medewerker in het 

personeelssysteem van Scalda, Merces/HR2Day. Alle medewerkers hebben akte 

van benoeming ontvangen en ontvingen vanaf 1 augustus salaris via Scalda. 

Tevens hebben zij toegang verkregen tot alle Scalda systemen via MijnScalda 

voor medewerkers, het medewerkersportaal van Scalda.

•  Alle informatie voor de start van het schooljaar is via de systemen van Scalda 

beschikbaar gesteld aan studenten. Alle studenten hadden per augustus toegang 

tot MijnScalda en alle Scalda applicaties, inclusief de applicaties Moodle en Untis 

die vanuit Edudelta zijn meegekomen.

•  Alle bestanden vanuit Edudelta Office 365 zijn omgezet naar Scalda Office 365. 

Iedere student en medewerker had vanaf 1 augustus alle bestanden (Word, Excel, 

Outlook) vanuit Edudelta beschikbaar binnen Scalda.

•  Alle medewerkers hebben voorafgaand aan de zomervakantie een nieuwe laptop 

ontvangen, zodat zij gedurende de zomervakantie, indien ze dat wensten, konden 

werken.

•  Diverse ICT systemen zijn overgezet: wifi, printerfaciliteiten, telefooncentrale

•  Mobiele abonnementen en telefoonnummer zijn overgezet van Edudelta naar 

Scalda. Medewerkers zijn bereikbaar geweest tijdens de zomerperiode en daarna 

onder hetzelfde telefoonnummer.

•  Communicatiecampagne en –uitingen (incl. gebouw belettering Scalda) om de 

voortzetting van de groene opleidingen onder de aandacht te brengen en ten 

behoeve van de werving van studenten. 

•  Alle contracten zijn doorgenomen om na te gaan welke mogelijk door Scalda 

overgenomen konden worden en welke Scalda over wilde nemen. 

•  Financiën: opzetten van de financiële structuur (begroting) voor Scalda Groen 

College.

•  Uitvoering achterstallige aanschaf en onderhoud van lesmaterialen.
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•  Overleg met betrekking tot de overname van inventaris ten behoeve van het 

onderwijs en de inrichting van het gebouw, het afsluiten van de 

huurovereenkomst, de overname van de personele formatie en het sluiten van 

het convenant met het Ministerie van OC&W en samenwerkingspartners, met 

daarin opgenomen de afspraken over de transitie.

•  Subsidieaanvraag bij Campus Zeeland voor de inzet van een kwartiermaker voor 

de onderwijskundige integratie van de groene mbo-opleidingen (beschikking 

toegekend).

• Projectaanvraag Regio Deal Zeeland/Samenwerking in de Groene Delta is 

gerealiseerd; het project is gestart in 2018, de beschikking is ontvangen in februari 

2019.

De door Scalda ontvangen reguliere bekostiging voor de studenten van Scalda 

Groen College is conform het allocatiemodel van Scalda ingezet voor het reguliere 

onderwijs en de reguliere ondersteuning.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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5.3 Financieel beleid

Structureel begrotingsevenwicht

Uitgangspunt van het financieel beleid van Scalda is een sluitende begroting. 

Daarnaast hanteert Scalda als uitgangspunt, dat een rentabiliteit van 1% vereist is 

om de organisatie op termijn ook financieel gezond te kunnen houden. Scalda gaat 

uit van het principe, dat structurele lasten gedekt worden met structurele baten en 

incidentele baten worden ingezet voor de dekking van incidentele lasten zoals 

projecten. Al deze uitgangspunten zijn in de begroting 2018 gerealiseerd en ook 

terug te vinden in het meerjarenperspectief 2019-2023.

Bij het opstellen van het meerjarenperspectief is de rentabiliteit van 1% het 

uitgangspunt geweest en een krimp van 1% in studentenaantallen. Vervolgens is 

op basis van inschattingen een forecast gemaakt van de verwachte rijksbijdrage 

over de komende jaren. Tot slot zijn de personele laten (70%) en de overige lasten 

(30%) naar rato aangepast naar verwachte toename of daling van de rijksbijdrage. 

Van de genomen besluiten zijn voor zover bekend de financiële effecten verwerkt 

in het meerjarenperspectief. 

De cijfers in het meerjarenperspectief zijn doorgerekend in de gepresenteerde 

staat van baten en lasten en balans en ratio’s.  

Ratio’s

Scalda houdt de volgende financiële ratio’s aan, te weten:

1. Solvabiliteit 1

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. 

De solvabiliteit geeft inzicht in de financiële gezondheid van Scalda en geeft aan in 

welke mate te verwachten is, dat Scalda op korte en langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen, zoals het aflossen van langlopende schulden. Scalda 

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

wordt door de inspectie. In 2018 is met 49% deze grens ruimschoots gerealiseerd 

en geeft aan, dat Scalda financieel gezond is.

2. Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het percentage aan van het exploitatieresultaat ten opzichte 

van de totale omzet. Scalda hanteert een ratio van 1%, de inspectie van 0 %, met 

als kanttekening, dat het resultaat wel positief moet zijn. Rentabiliteit over een 

langere periode geeft aan of het bedrijf voldoende overhoudt om ook in de 

toekomst te kunnen investeren en te blijven bestaan. Scalda heeft over 2018 een 

rentabiliteit gerealiseerd van 1,6%.

3. Liquiditeit

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

kortlopende vorderingen aan de ene kant en het totaal van de kortlopende 

schulden aan de andere kant. Scalda hanteert voor de liquiditeit een percentage 

van 50%, evenals de inspectie. Op 31 december 2018 is deze grens met een 

liquiditeitspercentage van 98% meer dan ruim gerealiseerd.

46%
Solvabiliteit inclusief 

voorzieningen 2014

1%
Rentabiliteit

 2014

47%
Liquiditeit 2014
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Financiering

Scalda voert een terughoudend beleid als het gaat over financiering. In 2017 is een 

langlopende geldlening aangetrokken voor de renovatie en uitbreiding in 

Terneuzen. In 2018 is geen externe financiering noodzakelijk geweest. De 

investeringen in 2018 zijn gerealiseerd met financiering uit de eigen middelen. Het 

investeringsplafond voor 2018 was € 2,5 miljoen en is niet volledig gerealiseerd. 

Ook voor 2019 is het plafond vastgesteld op € 2,5 miljoen en is de verwachting dat 

dit volledig uit eigen middelen kan worden gefinancierd. Dat is ook het uitgangs-

punt van Scalda. De omvang van de jaarlijkse investeringen mag niet de oorzaak 

zijn, dat de hierboven genoemde ratio’s onder het minimale percentage uitkomt.

Door de hiervoor genoemde uitgangspunten en het gevoerde terughoudende 

beleid inzake financiering kent Scalda vooralsnog geen enkele financierings-

behoefte nu en op de wat langere termijn. Wel zijn er investeringen te verwachten 

in verband met het afstoten van de huurlocatie aan de Ravensteijnweg in 

Middelburg en de inrichting van een skills laboratorium in het Technum op onze 

locatie Edisonweg in Vlissingen. Bij ongewijzigd beleid zal Scalda rond 2030 

volledig schuldenvrij zijn.

7%
Investeringsbehoefte als 

percentage totale jaaromzet 

2014
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Investeringsbehoefte als 
percentage totale jaaromzet*

46%
Solvabiliteit inclusief 

voorzieningen 2014

Solvabiliteit 
inclusief voorzieningen

7%
Investeringsbehoefte als 

percentage totale jaaromzet 

2014

Kengetallen

0%
Her�nacieringsbehoefte

als percentage totale jaaromzet

2014

Herfinancieringsbehoefte als 
percentage totale jaaromzet

47%
Liquiditeit 2014

Liquiditeit (current ratio)
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Rentabiliteit1%
Rentabiliteit

 2014

Solvabiliteit 

exclusief voorzieningen
42%
Solvabiliteit exclusief 

voorzieningen 2014
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2021

2022

2023
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1%
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1%

1%
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42%

49%
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57%

54%

56%

59%

60%

2014
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2016
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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47%

69%

45%

60%

98%
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113%
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7%

3%

8%

6%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

* Zie toelichting op pagina 51.
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Balans voor resultaatbestemming

Activa (stand 31/12) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa

Immaterieel - - - - - - - - - -

Materieel 73.726.000 71.209.000 72.457.000 72.304.000 69.383.000 66.815.000 64.247.000 61.679.000 59.111.000 56.543.000

Financieel 96.000 192.000 316.000 399.000 567.000 328.000 328.000 328.000 328.000 328.000

Totaal vaste activa 73.822.000 71.401.000 72.773.000 72.703.000 69.950.000 67.143.000 64.575.000 62.007.000 59.439.000 56.871.000

Vlottende activa 9.214.000 10.489.000 7.117.000 7.800.000 14.516.000 17.379.000 17.589.000 19.620.000 19.096.000 20.483.000

Totaal activa 83.036.000 81.890.000 79.890.000 80.503.000 84.466.000 84.522.000 82.164.000 81.627.000 78.535.000 77.354.000

Passiva (stand 31/12) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen

Algemene reserve 31.242.277 35.750.000 33.814.000 34.130.000 36.971.000 39.957.000 42.244.000 43.845.000 44.512.000 45.072.000

Bestemmingsreserves 3.341.723 3.575.000 6.102.000 6.400.000 4.138.000  3.164.000  2.055.000  1.645.000  1.620.000  1.620.000 

Bestemmingsreserve privaat 514.000 514.000 514.000 0  -  -  -  -  -  - 

Totaal eigen vermogen 35.098.000 39.839.000 40.430.000 40.530.000 41.109.000 43.121.000 44.299.000 45.490.000 46.132.000 46.692.000

Voorzieningen 2.769.000 2.559.000 2.761.000 2.406.000 4.861.000 4.962.000 5.062.000 5.162.000 5.262.000 5.362.000

Langlopende schulden 25.587.000 24.265.000 20.869.000 25.036.000 23.027.000 18.898.000 17.022.000 13.139.000 11.250.000 9.353.000

Kortlopende schulden 19.582.000 15.227.000 15.830.000 13.045.000 15.469.000 17.541.000 15.781.000 17.836.000 15.891.000 15.948.000

Totaal passiva 83.036.000 81.890.000 79.890.000 81.017.000 84.466.000 84.522.000 82.164.000 81.627.000 78.535.000 77.355.000
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Staat/raming van baten en lasten

Baten 2015 2016 2017 2018 2018 (Begroting) 2019 2020 2021 2022 2023

Rijksbijdrage 76.059.000 74.322.000 74.218.000 79.026.000 74.559.000 78.272.000 77.573.000 76.873.000 76.104.000 75.343.000

Overige overheidsbijdragen en 

subsidies
1.444.000 1.413.000 1.474.000 1.510.000 1.250.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000 1.336.000

College-, cursus-, les-, en 

examengelden
1.196.000 1.408.000 1.578.000 1.267.000 1.491.000 1.361.000 3.341.000 3.341.000 3.291.000 3.242.000

Baten werk in opdracht van 

derden
861.000 1.236.000 1.847.000 1.642.000 1.637.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000

Overige baten 4.200.000 4.646.000 4.100.000 3.573.000 3.949.000 3.930.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000

Totaal baten 83.760.000 83.025.000 83.217.000 87.018.000 82.886.000 86.468.000 85.744.000 85.044.000 84.225.000 83.415.000

Lasten 2015 2016 2017 2018 2018 (Begroting) 2019 2020 2021 2022 2023

Personeelslasten 57.279.000 61.114.000 60.498.000 63.620.000 59.598.000 60.273.000 60.673.000 60.773.000 60.673.000 60.066.000

Afschrijvingen 4.669.000 4.685.000 4.923.000 5.159.000 5.002.000 5.068.000 5.068.000 5.068.000 5.068.000 5.068.000

Huisvestingslasten 5.566.000 5.596.000 6.008.000 5.884.000 5.743.000 5.995.000 5.995.000 5.395.000 5.395.000 5.395.000

Overige lasten 10.403.000 10.567.000 11.133.000 10.588.000 10.916.000 11.625.000 11.981.000 11.994.000 11.915.000 11.915.000

Totaal lasten 77.917.000 81.962.000 82.562.000 85.251.000 81.259.000 82.961.000 83.717.000 83.230.000 83.051.000 82.444.000

Saldo baten en lasten 5.843.000 1.063.000 655.000 1.767.000 1.627.000 3.507.000 2.027.000 1.814.000 1.174.000 971.000

Financiële baten en lasten -1.197.000 -1.039.000 -961.000 -861.000 -977.000 -836.000 -774.000 -609.000 -532.000 -410.000

    

Resultaat deelnemingen 94.000 139.000 -109.000 187.000 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Nettoresultaat 4.740.000 163.000 -415.000 1.093.000 675.000 2.695.000 1.277.000 1.229.000 666.000 585.000

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. 

De cijfers van 2019 t/m 2023 zijn opgenomen exclusief de benutting van de bestemmingsreserves. 



57

5.4 Risicomanagement

Aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem

Binnen Scalda is het interne risicobeheersings- en controlesysteem opgebouwd uit 

een aantal schakels. Allereerst wordt in de 4-, 8- en 10-maandsrapportage een 

geactualiseerde risicoparagraaf opgenomen waar de belangrijkste risico’s worden 

omschreven. Daarnaast is er een risicoparagraaf opgenomen in de jaarlijkse 

kaderbrief en de begroting waarin zowel financiële als operationele risico’s worden 

beschreven. De kaderbrief, begroting en maandrapportages worden besproken in 

het Bestuurlijk Management Team (het wekelijkse overleg tussen het College van 

Bestuur en de directeuren van de onderwijsclusters en diensten) en de 

auditcommissie van de Raad van Toezicht.

De afdeling Interne Controle voert audits uit volgens een jaarlijks opgestelde 

planning. De audits die worden uitgevoerd zijn zowel financieel als operationeel 

van aard. Naast de jaarlijkse planning heeft het College van Bestuur de 

mogelijkheid om een aantal ad hoc controles door de afdeling te laten uitvoeren. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden voor Scalda

In deze paragraaf komen de belangrijkste risico’s voor Scalda kort aan de orde. De 

risico’s zijn niet allemaal gelijk in omvang en (financiële) impact voor Scalda. Er is 

gekozen om de risico’s in willekeurige volgorde op te nemen en bij de benoeming 

ervan ook iets te zeggen over kans en omvang van het risico voor nu. Op de 

langere termijn kan deze kans en omvang van het risico wijzigen.

Het Ministerie van OCW

De Rijksoverheid lijkt in de loop der jaren aan betrouwbaarheid te winnen. Er zijn 

recent geen ingrepen gedaan in het lumpsumdeel van het macrobudget. De 

opgenomen rijksvergoedingen, die gebaseerd zijn op de laatst bekende cijfers uit 

de meerjarenraming 2019-2022 van het ministerie van OCW zijn dan ook als 

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

van OCW is ontvangen.

Een groot deel van de inkomsten van Scalda is gerelateerd aan het relatieve 

aandeel van Scalda in de bekostiging van het MBO. Dat ligt dus niet vast; er blijft 

altijd onzekerheid bestaan over het aandeel van Scalda in het macrobudget. In de 

afgelopen jaren is dat aandeel licht gedaald. Voor 2018 bedraagt het aandeel 2,05% 

(2017: 2,07%). Dit soort ontwikkelingen blijft lastig in te schatten omdat Scalda 

afhankelijk is van de ontwikkelingen in de rest van het land.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Tenslotte is het Kwaliteitsplan 2019-2022 tijdig ingediend en heeft er toetsing 

plaats gevonden door de Commissie Kwaliteit MBO in april en mei 2019. Op basis 

daarvan heeft de commissie een positief advies uitgebracht aan de minister, die op 

1 juli 2019 haar besluit omtrent de toekenning van de kwaliteitsgelden bekend 

maakt. De beschikking (met het exacte bedrag) volgt dus, maar het bedrag zal 

rond de € 6,8 miljoen per jaar liggen in de komende 4 jaar. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat 50% een zogenaamd investeringsdeel is en 50% uiteindelijk 

op basis van een inhoudelijke verantwoording beschikbaar komt.

Er is dus een onzekerheidsfactor en dus een risico bij de besteding van deze 

gelden. Ook de opgelegde taakstellende bezuinigingen uit voorgaande jaren zijn 

van invloed op de te besteden middelen in 2019 en 2020 en vormen daarmee een 

risico voor de bedrijfsvoering, vanwege het hierdoor ontstane spanningsveld 

tussen aanwezige studenten en de noodzakelijke en gewenste inzet van mensen 

en middelen.

Deelnemingen

De ontwikkeling van de waarde van de deelnemingen van Scalda is altijd onzeker. 

In 2017 en 2018 is goed gekeken naar de nut en noodzaak van diverse 

deelnemingen. Dit heeft geleid tot het stopzetten van activiteiten en 

deelnemingen, zoals de catering, of het voorgenomen besluit om dat te gaan 

doen. Helix Learning B.V. is fors gesaneerd en lijkt nu de weg omhoog te hebben 

gevonden. Het risico op deelnemingen is gereduceerd ten opzichte van 

voorgaande jaren tot amper of geen risico.

Arbeidsvoorwaarden

In 2018 is een nieuwe CAO afgesloten, met een looptijd tot in 2020. Dat betekent, 

dat de financiële effecten nu bekend zijn voor 2019 en 2020. Vooralsnog wordt 

ervan uit gegaan, dat de bijbehorende kostenstijging volledig wordt 

gecompenseerd door een stijging van de rijksbijdragen. Op moment van schrijven 

van dit verslag was dit nog niet met zekerheid vast te stellen. Er is dus nog enige 

onzekerheid betreffende dit risico.

Ziekteverzuim

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

een verband gelegd met de arbeidsvoorwaarden (werkdruk) en het verzuim. Het 

afgelopen jaar is het ziekteverzuim wederom hoger dan vooraf is ingecalculeerd. 

Dit betekent dus hogere kosten dan waar in de begroting mee rekening was 

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

kosten van ziektevervanging met zich mee brengen. Ondanks de nieuwe CAO blijft 

dit risico aanwezig. Scalda heeft oog voor de problematiek van de werkdruk en is 

Scalda-breed plannen aan het uitwerken om te komen van Werkdruk naar 

Werkplezier.

Educatie

De verplichte winkelnering van de gemeenten is vanaf 2018 helemaal afgebouwd. 

De gemeenten mogen ook andere marktpartijen inschakelen. Scalda lijkt het 

vertrouwen van de gemeenten te hebben en concurrerend te kunnen aanbieden. 

De omzet is stabiel en het risico lijkt daarom niet echt groot van omvang.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Hybridisering

Scalda ontwikkelt nieuwe leerlijnen, waaronder Hybridisering. Daarvoor is nodig 

commitment en verregaande, langdurige samenwerking met partners in overheid, 

not for profit en het bedrijfsleven. De bestendigheid van die samenwerking is niet 

vanzelfsprekend en vormt dus een risico. Dat risico is nu relatief klein vanwege de 

economische voorspoed en de daarmee samenhangende grote vraag naar goed 

opgeleide medewerkers. 

Medewerkers

Al enige jaren is de vraag naar docenten groter dan het aanbod. Dat doet zich ook 

voor in Zeeland. Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde 

medewerkers is een punt van zorg en aandacht. De komende jaren manifesteert 

zich dit nog nadrukkelijker omdat er een forse uitstroom plaatsvindt in verband 

met de pensionering van leerkrachten en ook de omslag naar meer hybride 

onderwijs vraagt andere kwaliteiten van leerkrachten en wellicht ook andere 

leerkrachten. Één van de maatregelen die op dit gebied wordt genomen is de pilot 

‘hybride docent’.

Krimp en conjunctuur

Het aandeel jongeren in de bevolking van Zeeland krimpt. Zeeland ontgroent. Dat 

betekent een verminderde instroom van studenten, met name studenten in de 

BOL-opleidingen. Op dit moment wordt de daling van het aantal BOL-studenten in 

grote mate gecompenseerd door de goede economische ontwikkelingen, 

waardoor de instroom van BBL-studenten fors is toegenomen. Het dubbele risico 

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

studentenaantallen dalen door zowel verminderde instroom in de BBL als in de BOL 

vanwege de krimp.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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5.5 Regeling beleggen en belenen

In het vigerende treasury-statuut dat is opgesteld aan de hand van de 

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, van Scalda is de 

volgende passage opgenomen over beleggen en belenen:

“In een aantal en vooraf door het College van Bestuur geaccordeerde gevallen 

bestaat de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan deelnemingen en 

gelieerde instellingen. Bij het verstrekken van leningen moeten de volgende 

richtlijnen in acht worden genomen: 

1.  De afspraken met de geldnemer worden vastgelegd in een standaard 

overeenkomst; 

2.  Het rentepercentage van te verstrekken leningen is minimaal gelijk aan het 

rentepercentage van de eventueel daarvoor aangetrokken lening. Afwijkingen 

van deze regel zijn alleen mogelijk met een besluit van het College van Bestuur 

3.  Voor leningen groter dan € 250.000,- 

 •  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 

overeenstemmen. 

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; 

Het treasury beleid is in 2018 niet gewijzigd ten opzichte van 2017.
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6. Het gelijktijdig aantrekken en uitzetten van gelden (zgn. 

rentearbitrage) wordt niet toegestaan. In geval van duurzaam voor 

uitzetting beschikbare middelen kan hiervan worden afgeweken na een 

voorafgaand besluit van het 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 2018 € 30.000. 

Daarnaast heeft Scalda een lening verstrekt van € 250.000 aan Centrum Top 

Techniek Terneuzen. In 2018 heeft daarop een aflossing plaatsgevonden van 

€ 25.000, waardoor per 31 december 2018 een positie resteert van 

€ 225.000.

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

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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5.6 Notitie Helderheid 

1. Uitbesteding

Per 1 januari 2006 is nieuwe wetgeving voor samenwerking VO - B.V.E 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 2018 zijn 72 studenten met een uitbestedingsovereenkomst ingestroomd vanuit een

VO-school naar de VAVO: Allen in het 3e kwartaal.

Waarvan:

• MAVO 17 studenten

• HAVO 45 studenten

• VWO 10 studenten 

2. Investeringen van publieke middelen in private activiteiten

In 2018 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 2018 bedroeg 361. (gegevens dashboard BRON MBO 15 april 2019 – 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 2018 zijn er geen studenten 

die tegelijkertijd ingeschreven staan aan twee opleidingen (in aanmerking komend voor 

rijksbekostiging).

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

Op 1 oktober 2018 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven:

(gegevens Dashboard BRON MBO 15-04-2019 minus BBL-ers zonder POK en BBL-ers 

waarbij de afsluitdatum is aangepast naar 01-01-2019 omdat de BPV niet tijdig 

ondertekend is)

BOL-opleidingen:   6.706 studenten

BBL-opleidingen:    2.427 studenten (2427 – 41 BBL zonder POK)

Totaal      9.133 studenten
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Op 1 februari 2019 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten 

ingeschreven: (gegevens Dashboard BRON MBO 15-04-2019 (hierbij worden de BBL-ers zonder POK en de 

BBLers waarvan de BPV niet tijdig is ingeleverd wel meegeteld)

BOL-opleidingen:   6.444 studenten

BBL-opleidingen:    2.445 studenten

Totaal       8.889 studenten

Van deze studenten zijn de volgende aantallen tussen 01-10-2018 en 01-02-2019 

uitgestroomd:

Uitstroom met diploma:  172 studenten (BOL 102, BBL 70)

Uitstroom zonder diploma: 238 studenten (BOL 166, BBL 72)

Totaal     410  studenten

Uitstroom examendeelnemers

Uitstroom met diploma  58

Uitstroom zonder diploma 9

7. Studenten die tijdens het peiljaar van opleiding / leerweg veranderen 

binnen de instelling (doorstroom per 1 mei ten opzichte van de teldatum)

Aantallen vanuit verschillende perspectieven:   

Perspectief crebo: 

368 studenten werden ingeschreven in een ander crebo.

Perspectief niveau: 

163 studenten veranderden van niveau.

Perspectief leerweg: 

55 studenten kozen voor een andere leerweg.

Perspectief Resultaat Verantwoordelijk Team (RVT):

86 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij een ander team.

Perspectief cluster:

48 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) wordt uitgefaseerd. 

Per teldatum 1 oktober 2018 was er nog 1 student die inmiddels gediplomeerd is. 

Dit maatwerktraject voldoet aan alle eisen zoals verwoord in de ‘Handreiking

voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen

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 2018 hebben 161 studenten een bekostigd 

diploma behaald, terwijl zij ook in 2017 een bekostigd diploma behaalden.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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 2018 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.

5. De continuïteit van Scalda
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Werd tweede tijdens de finale 

Apothekersassistent van Skills Heroes.

Sjanine Breen

Sjanine heeft onlangs meegedaan aan Skills Heroes. Tijdens de finale heeft ze 

de tweede plaats behaald in de vakrichting Apothekersassistent. Alle 

deelnemers waren erg sterk in hun vak, daarom had Sjanine er niet op 

gerekend dat ze tweede zou worden.

Toen ze tijdens de uitreiking haar naam hoorde, kon ze haar geluk niet op. “Ik 

stond volgens mij blijer op de foto dan de nummer 1,” vertelt Sjanine lachend.

Volgens Sjanine was Skills Heroes een avontuur dat ze niet snel zal vergeten. “Ik 

zou iedereen aanraden mee te doen met Skills Heroes. Het helpt je om kennis 

om te zetten in praktijkervaring.” Zelf past ze regelmatig haar skills die ze 

tijdens de wedstrijd heeft geleerd toe in de praktijk. “Ik had het voor geen 

goud willen missen!”

Momenteel is Sjanine bijna klaar met haar opleiding Apothekersassistent bij 

Scalda College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging in Goes. Haar 

stage is afgerond, nu rest alleen nog de examens. Ze zou graag willen 

doorleren en zoekt daarom een passende opleiding.

In de zomer werkt ze in de apotheek in Ouddorp: “Ik vind het leuk om in het 

dorp in de apotheek te werken. Je kent de mensen en een praatje maken doe ik 

graag. Ook dat hoort bij het werk.”

In Ouddorp weten veel mensen dat ze heeft meegedaan aan de wedstrijd. 

Sjanine: “Ik kreeg veel felicitaties en lieve kaarten, het was echt bijzonder!”

Scalda is trots op Sjanine. Sjanine is een HERO!
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http://www.heldenenheroes.nl/onze-helden-en-heroes/sjanine-breen
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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). De resultatenbox over 2018-2019 wordt naar verwachting in het voorjaar 

van 2020 door DUO gepubliceerd.

Rapportagejaar
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Scalda Vgl 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% 71,9% 70,7%

Diplomaresultaat 75,5% 71,9% 80,3% 74,1% 79,5% 75,0% 79,7% 74,3% 77,0% 74,5% 74,0% 71,5%

VSV 5,3% 6,3% 5,0% 5,8% 4,9% 5,4% 5,1% 5,1% 4,9% 5,2% 5,2% 5,5%

Kalenderjaar
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Scalda Vgl 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 0,60 1,11

Rentabiliteit 2,2 1,10 4,60 2,40 1,80 1,55 5,50 3,95 0,03 0,95 -0,37 0,77

Solvabiliteit 0,37 0,47 0,41 0,45 0,42 0,49 0,49 0,51 0,51 0,52 0,50 0,53

6. Resulatenbox DUO
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Esmeralda Bouman
Na de opleiding Toerisme bij Scalda en een korte uitstap naar het hbo, koos 

Esmeralda uiteindelijk voor de opleiding Bedrijfsadministrateur niveau 4 bij 

Scalda. Haar doel is duidelijk: haar passie voor toerisme en kennis van 

bedrijfsadministratie later combineren in haar eigen hotel.

Esmeralda omschrijft zichzelf als een enthousiast, vrolijk, flexibel en 

betrouwbaar persoon. Na haar opleiding wil ze graag gaan werken, het liefst bij 

haar huidige stagebedrijf; LevelPlus in Goes. Ze heeft het daar erg naar haar 

zin. “Zowel het werk als de collega’s zijn leuk!” vertelt ze. Maar haar droom voor 

de toekomst is haar eigen hotel beginnen. ‘’Het idee is er, maar ik moet het nog 

verder uitwerken!’’

Esmeralda was een paar jaar ouder dan haar klasgenoten toen ze met de 

opleiding Bedrijfsadministrateur begon. Voor haar was dat geen probleem. “Ik 

heb een erg leuke klas en kan goed overweg met de leraren.” Samen met twee 

van haar klasgenoten deed ze mee aan de voorrondes van Skills Heroes; dé 

vakwedstrijden voor het mbo. Ze zag het als een opstapje naar het examen toe 

en ze had gehoord dat het goed zou staan op haar CV.

Tijdens de kwalificatieronde voor de finale werd ze eerste en kwalificeerde ze 

zich voor het Nationaal Kampioenschap (Skills the Finals) in Zwolle. Samen met 

twaalf andere Scalda studenten vertrok ze naar Drenthe. De sfeer onderling 

was erg goed. Ook onder de andere finalisten van haar vakwedstrijd. “We 

waren geen concurrenten, maar meer collega’s tijdens de wedstrijd.’’ 

Uiteindelijk ging Esmeralda met een bronzen medaille naar huis.

68

Meedoen aan Skills Heroes kan ze iedereen 

aanraden: "Alleen voor de sfeer zou je al 

meedoen! We hadden een ontzettend leuke 

groep vanuit Scalda en we hebben veel 

plezier gehad. De ervaring van meedoen is 

dan veel belangrijker dan winnen. Maar ik 

ben natuurlijk wel heel blij met mijn 

bronzen medaille."

Scalda is trots op Esmeralda. 

Esmeralda is een HERO!

Won brons op het NK Bedrijfsadministrateur 

en wil het liefst haar eigen hotel!

http://www.heldenenheroes.nl/onze-helden-en-heroes/esmeralda-bouman
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7. Verklaring van Bevoegd Gezag
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Verklaring van Bevoegd Gezag

Wij zijn van oordeel dat de opleidingen van Scalda in 2018 voldeden aan de 

wettelijke vereisten. We hebben bij de besturing van de organisatie de 

“Branchecode goed bestuur in het mbo” toegepast. De geactualiseerde versie die 

per 1 januari 2019 is ingegaan, is specifiek onderwerp van gesprek geweest – ook 

met de Raad van Toezicht – en de implicaties zijn meegenomen in de actualisatie 

van de statuten. 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 2018. We hebben 

geconstateerd dat in het afgelopen jaar veel veranderd is met de implementatie 

van het veranderplan “Scalda gereed voor de toekomst” en het bijbehorende 

proces. Tevens is stil gestaan bij de relatie van het College van Bestuur met de Raad 

van Toezicht en het Bestuur- en Managementteam en de werkwijze binnen het 

College van Bestuur. Van deze evaluatie is een verslag gemaakt. 

Overzicht nevenfuncties CvB

Hendrik-Jan van Arenthals 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie voorzitter College van Bestuur:

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

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

• Lid dagelijks bestuur stichting Scholierenvervoer Zeeland (onbezoldigd)

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

(onbezoldigd)

• Lid Raad van Toezicht CIOS Nederland (onbezoldigd)

• Lid dagelijks bestuur Economic Board Zeeland (onbezoldigd)

Nevenfuncties privé:

•  Voorzitter Raad van Toezicht JVOZ  

(Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland, tot 1 september 2018) (onbezoldigd)

• Voorzitter Raad van Toezicht SWV Brabantse Wal (bezoldigd)
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Marijn Nelen 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie lid College van Bestuur:

• Lid Raad van Toezicht Viazorg (onbezoldigd)

• Lid bestuur Regioplus (onbezoldigd, vacatievergoeding)

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

• Algemeen directeur a.i. Scalda Facilities BV (tot 1-8-2018) (onbezoldigd)

•  Vertegenwoordiger Scalda in aandeelhoudersvergadering De Ruyter Training en  

Consult (DRTC) (onbezoldigd)

•  Lid bestuur Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB) in liquidatie,  

tot 21-12-2018, penningmeester (onbezoldigd)

• Lid bestuur Huis van de Techniek (onbezoldigd)

• Lid sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM) (onbezoldigd)

• Lid kerngroep BTG-MTLM (onbezoldigd)

• Lid Raad van Toezicht stichting ZIEN (onbezoldigd)

• Lid bestuur Vereniging Dienstencentrum Onderwijs (onbezoldigd)

Nevenfuncties privé: 

• Voorzitter bestuur CDA afdeling Borsele (onbezoldigd)

• Lid bestuur CDA afdeling Zeeland (onbezoldigd)

•  Lid bestuur Stichting ter behartiging van de belangen van de Scout bij Nacht 

Doormangroep (onbezoldigd)

• Lid Klachten- en Bezwarencommissie Mondia Scholengroep (onbezoldigd)

7. Verklaring van Bevoegd Gezag
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Deze nevenfuncties zijn na toetsing aan het Reglement nevenactiviteiten bestuurders door de 

Remuneratiecommissie geaccordeerd door de Raad van Toezicht. De Remuneratiecommissie betrekt in de 

beoordeling ten minste 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?

Terneuzen, 27 juni 2019 College van Bestuur, 

Origineel getekend door: 

De heer H.J. van Arenthals    De heer M.C.F Nelen
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Verslag Raad van Toezicht

2018: een jaar waarin vanuit het ministerie het mbo de erkenning krijgt, die het 

verdient.

De leerling wordt student. Een student, die zich tijdens zijn of haar studie de 

vaardigheden eigen maakt, die hem of haar in staat stelt een bijdrage te leveren 

aan de verdere ontwikkeling van het beroep waarvoor gekozen is. Dit niet alleen 

gedurende de schoolperiode; de school wordt een plek waar men gedurende het 

werkzame leven regelmatig terugkeert. De arbeidsmarkt verandert immers 

continue en dus zal men zich “ je leven lang” moeten en willen blijven ontwikkelen.

Als Raad van Toezicht hebben we in 2018 afscheid genomen van Cees de Hooge, 

jarenlang het financiële geweten van de RvT. In Jan de Waard hebben we, na een 

selectieprocedure samen met de ondernemingsraad, een waardige opvolger 

gevonden.

Als RvT zijn we zeer positief over de wijze waarop het CvB het groene onderwijs 

van voormalig Edudelta geïntegreerd heeft binnen Scalda. De ontwikkelingen 

rondom de huisvesting volgen wij met belangstelling. Ook de verdere 

ontwikkelingen van CIOS, met een hybride leeromgeving in Roosendaal, volgen wij 

nauwgezet. Scalda staat voor goed middelbaar beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie, waarbij de regio per opleiding verschilt. Hoewel de provincie 

Zeeland daarin centraal staat, vinden bij sommige opleidingen ook activiteiten 

buiten de provincie plaats. De Raad van Toezicht vindt het vooral van belang dat 

daarover goed gecommuniceerd wordt.

Scalda heeft gedeelde waarden, vanuit de strategie en visie vastgesteld. Wij zijn als 

RvT ook bereid om nieuwe waarden te omarmen. De contacten met stakeholders 

kunnen daarvoor aanleiding zijn, want als de maatschappij verandert, worden ook 

andere waarden voor het onderwijs belangrijk.

In 2018 heeft het CvB verder invulling gegeven aan de organisatieverandering. 

Deze verandering is passend bij Scalda en de RvT staat daar positief tegenover.

Vergaderingen en gespreksthema’s

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes maal regulier vergaderd. Tevens 

zijn twee extra overleggen gepland waarin is gesproken over de ontwikkelingen op 

het gebied van groen onderwijs in Zeeland, het Joint Research Center, de 

aanbesteding van de cateringactiviteiten en de hybride leeromgeving van het CIOS 

in Roosendaal. Tevens is in een van deze extra overleggen een themabespreking 

over besturingsfilosofie en toezicht gehouden. Het CvB was bij deze bijeenkomsten 

aanwezig. De werkwijze waarbij terugkoppeling uit de vergaderingen van de 

verschillende commissies als vast onderwerp op de agenda van de Raad wordt 

opgenomen, is in het verslagjaar gecontinueerd.

De implementatie van het veranderplan “Scalda gereed voor de toekomst” is door 

de Raad met belangstelling gevolgd, evenals de reorganisaties die daarvan het 

gevolg zijn. De RvT heeft ruim de tijd genomen om zich hierover te laten 

informeren – ook door managementleden. Dit onderwerp kwam iedere 

vergadering aan de orde. 

De vergadertijden zijn in de loop van het verslagjaar verruimd. Deze extra tijd 

wordt besteed aan bespreking van thema’s, zoals onderwijs op maat en 

presentaties door directieleden over hun onderwijscluster of ondersteunende 

dienst met aansluitend een rondleiding door het betreffende Scalda-gebouw.
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De financiële rapportages en de meerjarenraming zijn op basis van de 

voorbereiding door de Auditcommissie in de RvT-vergaderingen aan de orde 

geweest. De begroting voor 2019 is door de Raad goedgekeurd en aandacht is 

uitgegaan naar het proces dat het CvB in dat kader met de Gezamenlijke 

Vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad had gelopen. Het 

geïntegreerd jaardocument 2017 is in het bijzijn van de accountant besproken. De 

accountant heeft de accountantscontrole toegelicht. Bij de bespreking is o.a. 

aandacht besteed aan de bestemmingsreserves en waardering van het vastgoed. 

Ten aanzien van het bestuursverslag zijn ziekteverzuim en studenttevredenheid 

specifiek aan de orde gesteld. De RvT heeft het geïntegreerd jaardocument 2017 

goedgekeurd.

Over het toezichtkader hebben Raad en College nader van gedachten gewisseld. 

Afgesproken is dit kader te actualiseren in het licht van de nieuwe strategieperiode. 

Dit moet leiden tot een verdieping van het toezichtkader. De RvT is voorts 

geïnformeerd over het kwaliteitsplan 2019-2022 en de verbinding met de actuele 

strategie. Hiertoe is een strategiedag belegd waarvoor naast de RvT ook 

management, OR en SR waren uitgenodigd. 

In 2018 heeft de Remuneratiecommissie met input van de leden van de RvT en de 

voorzitter van de Ondernemingsraad beoordelingsgesprekken gevoerd met de 

leden van het College van Bestuur. De Raad heeft vervolgens besloten de 

samenstelling van het CvB niet te wijzigen en de benoeming van beide 

Collegeleden te verlengen. 

De Raad heeft de bezoldiging van het CvB aan de WNT-normen getoetst en 

geconstateerd dat deze binnen de klasseringsnorm valt. Voorts heeft de RvT de 

declaraties van het CvB na beoordeling van de Remuneratiecommissie 

geaccordeerd. Het declaratiereglement voor bestuurders en toezichthouders is 

geactualiseerd en vastgesteld. 

Andere onderwerpen die de aandacht van de Raad van Toezicht kregen, zijn o.m. 

het verlaten van het pand aan de Ravensteijnweg in de zomer van 2020, de 

huisvesting van de groene opleidingen, MBO Dans, de rapportages van de 

stelselonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs, de waarden van Scalda en 

de inrichting van collegiaal bestuur.

Evaluatie

Begin 2019 heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren over 2018 geëvalueerd. De 

Raad heeft er andermaal voor gekozen dit onder leiding van de voorzitter te doen 

en besloten ten behoeve van de volgende zelfevaluatie een externe begeleider 

aan te trekken. In de voorbereiding van deze bijeenkomst hebben toezichthouders 

en CvB-leden een vragenlijst ingevuld, waarin zowel aandacht is voor het 

functioneren van de Raad als collectief, als voor het functioneren van de 

afzonderlijke toezichthouders. De rode draad en opvallende uitslagen in de 

ingevulde vragenlijsten kwamen tijdens de evaluatie aan de orde. Bij het gedeelte 

van de evaluatie dat 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.

8. Verslag Raad van Toezicht
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Medezeggenschap

In het verslagjaar heeft de RvT eenmaal overleg gehad met de Studentenraad. De 

andere geplande vergadering is op voorstel van de Studentenraad komen te 

vervallen vanwege het geringe aantal SR-leden dat aanwezig kon zijn en omdat er 

geen agendapunten waren. 

Het overleg van de voorzitters RvT-OR- CvB vond in 2018 driemaal plaats. De 

voorzitter van de SR is daarbij tweemaal aangeschoven. 

Met de OR heeft de RvT zowel een periodiek overleg gehad als een gezamenlijke 

scholing gevolgd. Deze scholing stond in het teken van medezeggenschap. Het 

CvB was hierbij aanwezig. 

Scholing

Het onderwerp scholing kreeg in 2018 meer aandacht van de RvT en van de 

Remuneratiecommissie. In iedere RvT-vergadering wordt terugkoppeling uit door 

toezichthouders gevolgde scholing geagendeerd. In het verslagjaar is door 

individuele toezichthouders scholing gevolgd op het gebied van waarden-

gedreven toezicht, financiën voor niet-financiële toezichthouders en een seminar 

over ‘de robot in de boardroom’. 

De Remuneratiecommissie heeft onder de RvT-leden geïnventariseerd waar 

scholingswensen zitten en deze onderling met elkaar in verband gebracht om te 

komen tot een planning voor het lopende schooljaar. 

Daarnaast wordt in de RvT teruggekoppeld wat de opbrengst is van bezochte 

vergaderingen van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en Scalda-

gerelateerde activiteiten zoals inspiratie-events en themabijeenkomsten.

Rooster van aftreden 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Aftredend

(Herbe-

noembaar)

X

A.M. Demmers- 
van der Geest
Benoemd per 1/1/16

Aftredend

(Herbe-

noembaar)

X

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

Aftredend

(Herbe-

noembaar)

X

G. Egas Repáraz
Benoemd per 8/3/13; per 1/1/17 

herbenoemd voor de periode 

van 4 jaren.

Aftredend

(Niet her-

benoem-

baar)

X

J.B. Makkink
Benoemd per 1/1/2012; per 

1/1/2015 herbenoemd voor 

periode van 4 jaren; per 

1/1/2019 herbenoemd voor 

periode van 1 jaar

Aftredend

(Niet her-

benoem-

baar)

X

A.P. Vermeulen
Benoemd per 1/1/15; per 

1/1/2019 herbenoemd voor 

periode van 4 jaren

Aftredend

(Niet her-

benoem-

baar)

J. de Waard
Benoemd per 1/1/18

Aftredend

(Herbe-

noembaar)

*= op voordracht OR

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

8. Verslag Raad van Toezicht
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Commissies

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie bestaat uit een aantal leden van de RvT, een 

vertegenwoordiging van de bestuurders en een vertegenwoordiger van interne 

controle als ondersteuner. In het verslagjaar kwam de commissie vijf maal bijeen. 

De Onderwijscommissie richt zich in het toezicht op de wijze waarop het CvB 

vanuit 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 richt zij zich 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. 

Ook in 2018 zijn weer diverse directeuren, teamleiders en andere medewerkers 

uitgenodigd om een dieper inzicht te geven in de diverse werkgebieden. 

Hoofdaandachtspunten in 2018 waren de ontwikkelingen rond de profilering van 

CIOS en het, op basis daarvan opzetten van hybride onderwijs in West-Brabant, het 

proces rond de vorming van het Groen College door de overname van het 

Zeeuwse mbo-gedeelte van Edudelta en de ontwikkeling van ‘groen’ onderwijs in 

Zeeland, het onderwijsaanbod ter ondersteuning van inburgering, ontwikkelingen 

rond het CTT en ontwikkelingen en de rol van Scalda binnen het Hospitality pact 

ter bevordering van de samenwerking in Horeca en Toerisme in Zeeland. Daarnaast 

heeft de Onderwijscommissie nauwlettend de ontwikkelingen gevolgd rond het 

JRC, de praktijkroutes in de zorg, ‘een leven lang leren,’ innovatie in het onderwijs 

en het CTT vooral gericht op het practoraat als expertiseplatform in het kader van 

onderzoek naar bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. 

In 2018 is besloten om tijdelijk van het toezichtkader af te stappen en het Scalda 

brede dashboard te gebruiken om dan, parallel met het actualiseren van de 

strategie, het nieuwe toezichtkader te ontwikkelen dat maximaal aansluit bij die 

strategie en de praktijk van het onderwijs. De onderwijscommissie ondersteunt het 

bestuur in het kader van activiteiten buiten Zeeland die ten dienste staan aan de 

duurzaamheid en continuïteit van Scalda binnen Zeeland.

Begin dit jaar is de organisatie opgeschrikt door een ongeval in de bakkerij. Naar 

aanleiding van het incident heeft het bestuur, onder veel aandacht en interesse 

van de Onderwijscommissie, diverse correctieve maatregelen genomen. Dit heeft 

er toe geleid dat persoonlijke veiligheid nu Scalda breed meer aandacht krijgt en 

regelmatig op diverse agenda’s naar voren komt. Het thema veiligheid is een vast 

onderdeel op de agenda van de Onderwijscommissie geworden.

Auditcommissie

De Auditcommissie is samengesteld uit drie 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.

8. Verslag Raad van Toezicht
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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De auditcommissie is qua samenstelling in relatief korte tijd veranderd. Eind 2017 

trad de heer Abbing toe en per januari 2018 de heer de Waard. De heer Vermeulen 

vervulde in 2018 de rol van voorzitter. In 2018 kwam de Auditcommissie in vijf 

reguliere vergaderingen bij elkaar. Daarnaast werd één extra vergadering 

uitgeschreven om zaken vanuit de voorgaande commissie goed over te dragen aan 

de nieuwe leden. Structureel is een lid van het CvB, de directeur Finance, Inkoop & 

Projecten en de beleidsmedewerker interne controle aanwezig. De laatste fungeert 

als secretaris van de commissie. In 2018 heeft PWC als externe accountant éénmaal 

deelgenomen aan de vergadering. 

Gedurende het jaar wordt de auditcommissie in de financiële planning- en 

controlcyclus geïnformeerd op basis van de begroting (kosten, baten, kengetallen, 

investeringen, liquiditeitssaldo), de 4, 8 en 10-maandsrapportages en 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. De interne controle wordt gemonitord op 

basis van de managementletter.

Naast bespreking van de hierboven genoemde rapportages zijn onder andere de 

volgende zaken nader besproken:

•  de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (AVG);

•  toetsing aan de Wet Normering Topinkomens;

•  tijdelijke verlenging huurovereenkomst Ravensteijnweg;

•  afbouw activiteiten Helix learning / Helix training;

•  uitbesteding catering;

•  de integratie van het aanbod van Edudelta binnen Scalda;

•  reorganisaties bij verschillende ondersteunende diensten;

•  enkele aanbestedingen;

•  eindevaluatie verbouwingen Vlietstraat en Boulevard;

•  start van discussie over de begrotingssystematiek en systematiek van 

bestemmingsreserves, welke in 2019 zal worden voortgezet.

Belangrijke punten van aandacht voor de auditcommissie in de nabije toekomst 

zijn:

•  strategisch huisvestingsbeleid in het licht van krimp en hybridisering van het 

onderwijs;

•  toenemende onzekerheid van bekostiging, welke sterker output gestuurd wordt.

De auditcommissie heeft in 2018 prettig en constructief samengewerkt. Discussies 

worden gevoerd met voldoende diepgang en scherpte, maar positief en 

opbouwend. Dit in een open en transparante sfeer.

8. Verslag Raad van Toezicht
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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). 

De commissie kwam in 2018 vijfmaal in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast 

kwam de commissie nog drie keer bijeen, ter voorbereiding en uitvoering van de 

beoordelingsgesprekken en arbeidsvoorwaardengesprekken met het CvB.

De remuneratiecommissie heeft gesproken over waardengericht toezicht in relatie 

tot de waarden van Scalda. De remuneratiecommissie heeft de RvT voorgesteld 

een bijeenkomst te organiseren met de RvT, het CvB en een afvaardiging van 

stakeholders van de drie O’s (overheid, ondernemers en onderwijs), waarbij 

waarden besproken worden in relatie tot bepaalde thema’s, evt. specifiek gericht 

op een regio. De RvT heeft dit voorstel overgenomen, en op 6 februari 2019 heeft 

de bijeenkomst plaatsgevonden.

Als vast agendapunt bij vergaderingen van de remuneratiecommissie is 

opgenomen het informeren door de voorzitter CvB over ontwikkelingen rondom 

personeel. Gesproken is onder andere over de arbeidsmarktproblematiek.

Daarnaast zijn aan de orde geweest:

•  Toets WNT-norm 2017;

•  Actiepunten zelfevaluatie RvT;

•  Beoordeling declaraties CvB;

•  Wijziging declaratiereglement bestuurders en toezichthouders  

(verhoging drempelbedrag interne controle);

•  Actualisering rooster van aftreden RvT;

•  Beoordeling nevenactiviteiten leden CvB;

•  Scholing voor toezichthouders;

•  Omvang en samenstelling RvT;

•  WNT-indeling 2018.

8. Verslag Raad van Toezicht
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Samenstelling Raad van Toezicht 

Op 31 december 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam Rol in RvT Onderwijs-
commissie

Auditcommissie Remuneratie-
commissie

Hein Abbing Lid Lid Lid -

Letty Demmers Voorzitter - - Voorzitter

Rian Duininck Lid - - Lid

Guus Egas Repáraz Lid Lid - -

Bart Makkink Vicevoorzitter Voorzitter - -

Twan Vermeulen Lid - Voorzitter -

Jan de Waard Lid Lid Lid
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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 (tot 27 november 2018)

•  Waarnemend burgemeester Noord-Beveland (vanaf 27 november 2018)

Nevenbetrekkingen

•  Landelijk partijvoorzitter D66 (tot 6 oktober 2018)

•  Voorzitter bestuur World Peace Flame Vlissingen 

•  Voorzitter Stichting Blauwe Lijn (vanaf 21 december 2018)

•  Plv voorzitter Bezwaar Advies Commissie Nationale Politie

•  Rijksbestuurder BHIC (Brabants historisch informatie centrum Den Bosch)

8. Verslag Raad van Toezicht
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Rian Duininck (1964)

Hoofdbetrekking

•  Eigenaar Duininck HRM Advies

Nevenbetrekkingen

•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Serviceflats Zeeland, de Horst en de 

Schakel 

•  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgstroom

•  Lid Raad van Toezicht Respont

•  Lid Klachtencommissie SVRZ 

•  Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ 

•  Lid bezwarencommissie Delta Comfort B.V.

Guus Egas Repáraz (1946)

Hoofdbetrekking

•  Voormalig voorzitter College van Bestuur HES

Nevenbetrekkingen

•  Consultant hoger onderwijs

•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Respont (teruggetreden per 01-04-2018)
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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

Jan de Waard (1953)

Hoofdbetrekking

•  gepensioneerd directeur lokale Rabobanken

Nevenbetrekkingen

•  Voorzitter raad van toezicht Theaterproductiehuis Zeelandia/Zeeland 

Nazomerfestival

•  Vicevoorzitter raad van toezicht WVO Zorg, tevens voorzitter auditcommissie en 

lid remuneratiecommissie

•  Lid raad van toezicht Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent

•  Lid jury Vrijwilligersprijs Vlissingen

•  Lid Pensioencommissie Vereniging Gepensioneerden Rabobank

Deze nevenfuncties zijn op voorstel van de Remuneratiecommissie geaccordeerd door de Raad van Toezicht. 

De Remuneratiecommissie heeft in de beoordeling het antwoord op de volgende vragen betrokken:

•  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?

8. Verslag Raad van Toezicht
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Terneuzen, 27 juni 2019

Origineel getekend door

Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest

Voorzitter Raad van Toezicht
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Belanghebbenden en horizontale verantwoording

Studenten en ouders Medewerkers Zeeuwse Scholen voor voorgezet onderwijs Werkgevers

Meting oordeel van 
belanghebbenden

Tweejaarlijks, in landelijke JOB Monitor. Tweejaarlijks, in landelijk Medewerkersonderzoek. Landelijke BPV monitor (in ontwikkeling)

Perspectief belanghebbenden verwerkt 

in prestatieindicatoren

Rapportcijfer studenten voor opleiding.

Oordeel studenten over geborgenheid, 

informatievoorziening, voorzieningen, extra 

begeleiding en/of ondersteuning, betrokkenheid 

docenten, onderwijsinhoud en -proces. 

Rapportcijfer eerstejaarsstudenten voor Intake en 

Aansluiting.

Oordeel medewerkers over professionele ruimte, 

bevlogenheid.

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 Werkveldadviesraden

Door het College van Bestuur, informeel Bezoeken aan teamvergaderingen

Door het College van Bestuur, 
formeel

Studentenraad Ondernemingsraad Zeeuws Bestuurdersoverleg

3O-Overleg

Overleg met onderwijscommissie Brabants-

Zeeuwse Werkgeversvereniging en MKB Zeeland

9. Horizontale verantwoording
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De klachtenregeling en de klokkenluidersregeling van Scalda zijn te raadplegen op www.scalda.nl.

In 2018 zijn de volgende klachten ontvangen en afgehandeld. 

Onderwijscluster A Vertrouwenszaken
B Klachten deelnemers 

interpretatie deelnemersstatuut 
en algemene schoolzaken

C Klachten medewerkers en 
externen van algemene aard

D Geschillen tussen werknemer 
en werkgever over toepassing 

CAO BE

E Bezwaar/beroep deelnemer 
gang van zaken examen

Totaal

Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 4 4

HTV

Educatie

Maritiem, ICT en Techniek 1 3 6 10

1 1

Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 3 3

Welzijn 4 1 1 6

Zorg 6 6

1

Financiën, Inkoop en 
Projecten 1

Human Resources en 
Organisatie 8* 8

Informatievoorziening en 
Studentenadministratie

Totaal 1 21 8 8 1 39

Klachtenregeling en klachten

9. Horizontale verantwoording
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*Dit betreft 8 geschillen die zijn ingediend bij de dienst Human Resources en Organisatie.

http://www.scalda.nl
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10. Jaarrekening 
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

€ €

VASTE ACTIVA 

 Materiële vaste activa 1.

Bedrijfsgebouwen en terreinen  52.897.562  54.717.513 

Machines en installaties  10.951.299  11.826.015 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  5.534.437  5.760.393 

Totaal  69.383.298  72.303.921 

Financiële vaste activa 2.

Deelnemingen  293.466  146.998 

Overige vorderingen  273.122  252.222 

Totaal  566.588  399.220 

Totaal  69.949.886  72.703.141 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Debiteuren 3.  718.651  812.809 

Overige vorderingen 4.  343.440  350.876 

Overlopende activa 5.  1.255.166  666.950 

Totaal  2.317.257  1.830.635 

Liquide middelen 6.  12.198.821  5.968.925 

Totaal  14.516.078  7.799.560 

TOTAAL ACTIVA  84.465.964  80.502.701 

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

€ €

Eigen vermogen 7.

Algemene reserve  35.877.987  34.030.099 

Resultaat boekjaar  1.093.056  -414.005 

Bestemmingsreserves 4.137.651 6.399.544

Totaal  41.108.694  40.015.638 

 

Voorzieningen 8.

Totaal  4.861.086  2.405.745 

Langlopende schulden

Leningen o/g 9.  22.583.811  24.448.052 

Vooruitonvangen bedragen Meerkosten 

hoofdkantoor 
14.  442.855  587.705 

Totaal  23.026.666  25.035.757 

Kortlopende schulden 

Aflossingsverplichtingen leningen o/g  10.  1.864.241  1.858.345 

Kredietinstellingen  9.  217.500  217.500 

Crediteuren  11.  2.572.694  1.863.303 

Belastingen en ABP  12.  3.424.766  3.140.441 

Overige schulden  13.  2.875.428  2.637.483 

Overlopende passiva  14.  4.514.889  3.328.489 

Totaal  15.469.518  13.045.561 

TOTAAL PASSIVA  84.465.964  80.502.701 

Balans per 31 december 2018 
(voor resultaatbestemming)
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € €

Baten

Rijksbijdragen 15. 79.026.219 74.559.000 74.217.956

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 16. 1.510.627 1.250.000 1.473.586

College-, cursus-, les-, en examengelden 17. 1.266.539 1.491.000 1.578.294

Baten werk in opdracht van derden 18. 1.641.807 1.637.000 1.846.616

Overige baten 19. 3.572.890 3.949.000 4.100.090

Som der baten 87.018.082 82.886.000 83.216.542

Lasten

Personele lasten 20. 63.620.105 59.598.000 60.498.136

Afschrijvingen 21. 5.158.837 5.002.000 4.922.243

Huisvestingslasten 22. 5.884.256 5.743.000 6.008.026

Overige lasten 23. 10.587.642 10.916.000 11.132.891

Som der lasten 85.250.840 81.259.000 82.561.296

Saldo baten en lasten 1.767.242 1.627.000 655.246

Financiële baten en lasten

Rentebaten 24. 17.677 12.000 15.296

Rentelasten 25. 878.823 989.000 975.545

Saldo financiële baten en lasten 861.146 977.000 960.249

Resultaat 906.096 650.000 -305.003

Resultaat deelnemingen 26. 186.960 25.000 -109.002

Nettoresultaat 1.093.056 675.000 -414.005

Staat van baten en lasten

10. Jaarrekening 
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2018 2017

€ € € €

Operationeel resultaat 1.767.242 655.246

Aanpassing voor

Afschrijving op materiële vaste activa 1. 5.158.837 4.922.243

Mutaties voorzieningen 8. 2.455.341 -355.852

7.614.178 4.566.391

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 3-5. -467.030 158.482

Kortlopende schulden 12-16. 2.423.957 -2.784.676

1.956.927 -2.626.196

Rentebaten 24. 17.677 15.296

Rentelasten 26. -878.823 -975.545

-861.146 -960.249

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.477.201 1.635.192

Investeringen in materiële vaste activa 1. -2.238.214 -4.768.560

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.238.214 -4.768.560

Nieuw opgenomen leningen 9.  - 6.000.000

Aflossing langlopende schulden 9. -1.864.241 -1.858.345

Mutatie meerkosten hoofdkantoor 14. -144.850 25.005

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.009.091 4.166.660

Netto kasstroom 6.229.896 1.033.292

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 5.968.925 4.935.632

Mutatie geldmiddelen 6.229.896 1.033.292

Geldmiddelen per 31 december 12.198.821 5.968.925

Kasstroomoverzicht

10. Jaarrekening 
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Toelichting op de balans en staat van 
baten en lasten 2018

Activiteiten

De activiteiten van Scalda bestaan vooral uit:

• het aanbieden van middelbaar beroepsonderwijs;

• het verrichten van Educatie en Inburgeringsactiviteiten; en

• contractactiviteiten.

De activiteiten worden op verschillende locaties in de provincie Zeeland verzorgd. 

Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Vlietstraat 11a te Terneuzen.

Algemene toelichting

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 

van Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die 

uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van 

toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde 

grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 

veronderstelling van continuïteit van Scalda.

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 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.

10. Jaarrekening 
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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 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. 

a. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste 

opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de staat van baten en 

lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de 

eerste waardering.

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus 

bijkomende kosten of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is 

geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden geactiveerd 

onder de materiële vaste activa. Regelmatig voorkomende onderhoudskosten 

worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten 

van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

vervaardiging inclusief installatiekosten.Subsidies op investeringen worden in 
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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 91.

Operationele leasing

Bij de instelling kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de 

voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt. 

Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 

lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd 

van het contract.

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 nettovermogens-

waarde 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 waarderings-

grondslagen 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.
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Overige vorderingen 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten 

verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel 

gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in 

mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de 

staat van baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De instelling beoordeelt iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 

dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individueel 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengst-

waarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt 

direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging 

van de boekwaarde van het betreffende actief. De opbrengstwaarde wordt in 

eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is 

wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij 

normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de 

bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 

kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief; vervolgens worden deze 

kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het 

verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de 

toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de 

boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 

het actief zou zijn verantwoord.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de 

omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de 

boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige 

kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële 

actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 

Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden 

teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met 

een objectieve gebeurtenis na afboeking. 

De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief 

te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, 

als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het 

teruggenomen verlies wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 

de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld 

op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële 

waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte 

ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten 

gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

10. Jaarrekening 
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018



92

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.

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.

Reorganisatievoorziening

In verband met een reorganisatie in de organisatiestructuur is een voorziening 

gevormd voor de kosten die in direct verband staan met de reorganisatie en 

gezien worden als noodzakelijk als gevolg van de reorganisatie.

Overige personele voorzieningen

De overige personele voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde 

van de, voor de afwikkeling van de voorziening, naar verwachting noodzakelijke 

uitgaven. 

10. Jaarrekening 
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b. Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking 

hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 

verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het 

jaar waarop de toekenning betrekking heeft. De overige subsidies worden 

overeenkomstig de toekenningen voor dat jaar, voor zover deze niet geoormerkt 

zijn, als baten verwerkt. Ontvangen geoormerkte subsidies worden voor het in dat 

jaar bestede deel als baten verwerkt. Het nog te besteden deel van de toekenning 

wordt verantwoord onder de kortlopende schulden.

Overige overheidsbijdragen en –subsidies

Overige overheidsbijdragen en -subsidies worden als baten verantwoord in de 

staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt 

of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich 

heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

College-, cursus-, les-, en examengelden

De cursusgelden en de opbrengst van examengelden worden toegerekend aan het 

jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat de opbrengsten 

gelijkmatig over het studiejaar zijn verspreid.

10. Jaarrekening 
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 

langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 

Langlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de 

bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in 

de staat van baten en lasten verantwoord.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde 

wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de 

schulden in de staat van baten en lasten als rentelast verwerkt. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 

waarde.
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Baten werk in opdracht van derden

Contractactiviteiten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking 

hebben en de prestaties zijn geleverd. Indien sprake is van een activiteit welke qua 

tijdspad over het boekjaar heen loopt wordt een overlopende post opgenomen. 

Contractactiviteiten bestaan uit aan crebo-opleidingen gerelateerde activiteiten. 

Niet aan crebo-opleidingen gerelateerde contractactiviteiten vinden niet binnen 

de Stichting plaats.

Overige baten

De overige baten bestaan onder andere uit vergoedingen met betrekking tot 

detacheringen, deelnemersbijdragen, verhuur van gebouwen en lokalen en 

overige exploitatiebaten en worden toegerekend aan het jaar waarin de leveringen 

en diensten hebben plaatsgevonden.

10. Jaarrekening 
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Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Scalda heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op 

deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de 

instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP 

probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de 

lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is 

dan 104,2% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 

vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen. De instelling heeft in het geval van een 

tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van een aanvullende bijdrage 

anders dan een hogere pensioenpremie.

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2018 

is 97,0%. Deze dekkingsgraad ligt onder 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.

10. Jaarrekening 
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Bij de materiële vaste activa heeft een herrubricering plaatsgevonden op de 

aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2018. Dit heeft geen 

impact op het resultaat of de boekwaarden van de materiële vaste activa. 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
31-12-2018 31-12-2017

 €  €

WOZ-waarde op peildatum van de gebouwen en terreinen 47.031.000 45.156.000

Verzekerde waarde gebouwen 108.490.200 102.551.200

Op 31 december 2018 waren de volgende panden in bezit van Scalda:

Goes Bessestraat 4

Middelburg Podium 15-17 (ZEP)

Vlissingen Boulevard Bankert 130

Vlissingen Edisonweg 4a

Vlissingen Jaagpad

Terneuzen Noorwegenweg 2b

Terneuzen Vlietstraat 11a

De investeringsgrens bedraagt € 5.000
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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 2018

Aanschafwaarden 80.823.573 21.085.341 16.690.496  - 118.599.410

Cumulatieve 

afschrijvingen
-26.106.060 -9.259.326 -10.930.103  - -46.295.489

Boekwaarden 54.717.513 11.826.015 5.760.393  - 72.303.921

Mutaties

Investeringen 303.135 227.687 1.707.392  - 2.238.214

Activering Onderhanden 

werk
 -  -  -  -  - 

Desinvesteringen 

aanschafwaarde
-422.105  -712.275  -5.188.662  - -6.323.042

Desinvesteringen 

cumulatieve 

afschrijvingen

366.769  610.959  5.098.124  - 6.075.852

Afschrijvingen in het 

boekjaar
-2.067.750 -1.001.087 -1.842.809  - -4.911.646

-1.819.951 -874.716 -225.956  - -2.920.623

31 december 2018

Aanschafwaarden 80.704.603 20.600.753 13.209.226  - 114.514.582

Cumulatieve 

afschrijvingen
-27.807.041 -9.649.454 -7.674.789  - -45.131.284

Boekwaarden 52.897.562 10.951.299 5.534.437  - 69.383.298

Toelichting op de afzonderlijke posten 
van de balans

10. Jaarrekening 
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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 2018 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 bij Scalda) (geliquideerd in 

november 2018);

•  Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur is 

de heer D.J. Hoogstrate (tevens clusterdirecteur Educatie bij Scalda); 

•  Helix Training B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur de heer R. 

Akkermans;

•  Scalda Facilities B.V. (100%) te Terneuzen. De heer M.J.H. Berendsen is statutair 

directeur (tevens directeur Dienst Human Resources en Organisatie bij Scalda);

• 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:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Gebouwen 2,5 %     

Voorzieningen terreinen   5 %

Renovatie gebouwen   3,33 %

Verbouwingen 10 %

Machines en Installaties

Machines/installaties algemeen   5 %

Machines/installaties motoren   2,5 %

Installaties gebouwen   5 %

Inventaris en apparatuur

Software 25 %

Hardware 25 %

Overige inventaris 10 %

Overige inventaris 20 %

Voertuigen 20 %

Kantoor en schoolmeubilair 10 %

Audiovisuele middelen 25 %

10. Jaarrekening 
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Het verloop van de deelneming is als volgt te specificeren:

Holding Scalda 
Privaat B.V.

DRTC Totaal

€ €  €

Boekwaarde 01-01-2018  -  146.998  146.998 

Resultaat deelneming  653.585  -28.036  625.549 

Verrekening met 

Rekening Courant
 -162.949  -  -162.949 

Verrekening verliezen 

voorgaande jaren
 -316.132  -  -316.132 

Boekwaarde 31-12-2018  174.504  118.962  293.466 

Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden niet lager 

gewaardeerd dan nihil. In 2018 heeft de Holding Scalda Privaat B.V. een positief 

resultaat van € 653.585. Hierdoor ontstaat in 2018 bij de Holding Scalda Privaat B.V. 

een positief Eigen Vermogen van € 174.504. De vordering van Scalda op de Holding 

Scalda Privaat B.V. wordt niet langer verrekend en is gerubriceerd onder de overige 

vorderingen.

De onderlinge transacties

De onderlinge transacties tussen Holding Scalda Privaat B.V. inclusief de 

onderliggende dochtermaatschappijen, en Scalda betroffen in 2018:

Scalda Privaat Cluster Educatie B.V.: een doorbelasting van personele lasten aan 

Scalda voor een bedrag van € 1.236.550 (2017: € 1.257.002).

Scalda heeft aan de Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. € 61.017 (2017: € 76.473) 

gefactureerd inzake personele inzet en huisvesting.
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Scalda Privaat Cluster HTV B.V.: een doorbelasting van cateringactiviteiten aan 

Scalda voor een bedrag van € 52.729 (2017: € 85.941). Scalda heeft Scalda Privaat 

Cluster HTV B.V. doorbelast voor huisvesting en administratieve dienstverlening 

voor € 9.316 (in 2017: € 21.564). Scalda Privaat Cluster HTV B.V. is geliquideerd in 

november 2018.

 

Scalda Facilities B.V.: een doorbelasting van caterings- en beveiligingsactiviteiten 

aan Scalda voor € 469.738 (in 2017 € 594.897). Aan Scalda Facilities B.V. hebben 

vanuit Scalda doorbelastingen plaatsgevonden inzake huisvesting en detachering 

voor een bedrag van € 183.839 (in 2017: € 262.277).

Scalda Training B.V. heeft nihil (2017: 2.815) doorbelast aan Scalda inzake het 

verzorgen van trainingen. Helix Training B.V. heeft € 2.247 (2017: € 4.463) doorbelast 

gekregen door Scalda voor lokaalhuur. 

Helix Learning B.V.: een doorbelasting aan Scalda voor het verzorgen van 

cursussen, examens en hosting voor € 83.301 (2017: €119.452). Scalda heeft aan de 

Helix Learning B.V. een bedrag van € 126.807 (in 2017:€ 159.597) doorbelast voor 

huisvesting, examenvoorzieningen en personele inzet.

De onderlinge marktconforme transacties zijn gebaseerd op zakelijke grondslagen. 

De resultaten van de B.V.‘s vallen onder het publiek vermogen gezien de aard van 

de activiteiten.
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Overige vorderingen

Verloopstaat 
uitstaande gelden

01-01-2018
Aflossingen 

(-/-)
Verstrekking 

(+)
31-12-2018

31-12-2018 
(kortlopend)

€ € € € €

Lening DRTC B.V  60.000  -30.000  -  30.000  30.000 

Lening Stichting CTT  250.000 -25.000  -  225.000  27.778 

Lening Helix Learning 

B.V.
 -  -  95.889  95.889  20.000 

 310.000  -55.000  95.889  350.889  77.778 

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. Vanaf 2017 is de reguliere aflossing gedaan 

van € 30.000. Het rentepercentage bedraagt 6 procent per jaar. Van het saldo per 

31 december 2018 bedraagt € 30.000 het kortlopende deel van de lening. Het 

kortlopend gedeelte van de lening is gerubriceerd onder de overige vorderingen.

Lening Stichting Centrum voor Top Techniek

Per 19 mei 2017 is een lening verstrekt aan Stichting Centrum voor Top Techniek 

van € 250.000. De lening wordt in maximaal 9 jaarlijkse termijnen afgelost, waarbij 

is afgesproken dat de lening uiterlijk voor 31 juli 2027 volledig is afgelost. 

Het rentepercentage bedraagt over 2018 2,814 (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. 

Lening Helix Learning B.V.

De kredietfaciliteit met Helix Learning B.V. is in 2018 omgezet in een langlopende 

lening. De nominale waarde van de lening bedraagt per 31 december 2018 

€ 95.889. In de overeenkomst is een aflossingsschema opgenomen. Het kortlopend 

gedeelte van de lening is gerubriceerd onder de overige vorderingen. Jaarlijks 

wordt rente berekend over het gemiddelde uitstaande saldo. Over 2018 bedraagt 

het bedrag aan rente € 5.700 (2017: € 4.650).

10. Jaarrekening 
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

3. Debiteuren

Op de nominale waarde van de debiteuren ad. € 968.940 (2017: € 1.120.123) is een 

voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid in mindering gebracht 

ad. € 250.289 (2017: € 307.314).

4. Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren: 

31-12-2018 31-12-2017

 € €

Rekening-courant Holding Scalda Privaat B.V. (*1)  162.949  -

Rekening-courant Helix Learning B.V. (*2)  -  95.899 

Rekening-courant Scalda Privaat Cluster HTV B.V. (*3)  -  143.788 

Kortlopend gedeelte lening DRTC B.V.  30.000  30.000 

Kortlopend deel vordering Helix Learning B.V.  20.000  - 

Vorderingen op groepsmaatschappijen  55.177  35.670 

Overige  75.314  45.519 

Overige vorderingen 343.440 350.876 

(*1) De vordering rekening-courant Holding Scalda Privaat B.V. per 31 december 2018 ad € 162.949 (2017:  

€ 162.949) was tot en met 2017 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 2018 is geen rente in rekening gebracht over het gemiddelde uitstaande saldo van de rekening-

courant. Er is geen aflossingstermijn overeengekomen. 

(*2) De kredietfaciliteit met Helix Learning B.V. is overgegaan in een langlopende lening. Voor een nadere 

toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder de Financiële Vaste Activa.

(*3) Met Scalda Privaat Cluster HTV B.V. was een Rekening-courantovereenkomst gesloten tot een 

maximumbedrag van € 150.000. In 2018 is geen rente in rekening gebracht over het gemiddelde uitstaande 

saldo van de rekening-courant. De lening is afgelost in 2018.

5. Overlopende activa

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Nog te ontvangen bedragen  589.831  109.678 

Vooruitbetaalde bedragen  665.335  557.272 

Overlopende activa  1.255.166  666.950 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar, met uitzondering van de 

vordering op het UWV van € 516.135.

Nog te ontvangen bedragen

In een nieuw artikel, 7:673e BW, wordt opgenomen dat instellingen door UWV 

worden gecompenseerd voor de transitievergoedingen die zijn betaald bij 

beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomsten na langdurige 

arbeidsongeschiktheid. Voor een bedrag van € 516.135 voldoet Scalda aan de 

voorwaarden en dit bedrag is derhalve opgenomen als vordering.
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6. Liquide middelen

De liquide middelen zijn al volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kas 6.739 7.064 

Ministerie van Financiën 12.192.082 5.961.861 

Liquide middelen 12.198.821 5.968.925

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

7. Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden toegelicht:.

Stand per 
01-01-2018

Resultaat 
boekjaar

Stand per 
31-12-2018

€ € €

Algemene reserve

Algemene reserve  35.877.987 1.168.047  37.046.034 

Bestemmingsreserves

Innovatie *1  1.481.389 60.149  1.541.538 

VSV *2  1.162.817 69.788  1.232.605 

Instandhouding opleidingenaanbod

2014/2015 en 2015/2016 Terneuzen *3  221.171 -123.446  97.725 

Implementatie veranderplan *4  1.000.000 -244.003  755.997 

Professionalisering *5  228.277 40.360  268.637 

Excellentie *6  43.997 122.161  166.158 

 40.015.638 1.093.056  41.108.694 
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Bestemmingsreserves 01-01-2018
Onttrekkingen

(-/-)
Vrijval

(-/-)
Dotatie 

(+)
31-12-2018

€ € € € €

Innovatie 1.481.389  -1.005.272 -68.691 1.134.112 1.541.538

VSV 1.162.817 -475.028 -17.548 562.364 1.232.605

Instandhouding 

opleidingenaanbod
221.171  -123.446  - -  97.725 

Implementatie 

veranderplan
1.000.000 -244.003 - - 755.997

Professionalisering 228.277 -  - 40.360  268.637 

Excellentie 43.997  -221.600 - 343.761 166.158

Totaal 4.137.651 -2.069.349 -86.239 2.080.597 4.062.660

Bestemmingsreserves

Het College van Bestuur besluit ten laste/gunste van het exploitatieresultaat 2018 

te bestemmen voor specifieke doeleinden:

1. Innovatie

Scalda alloceert middelen ten behoeve van Innovatieve projecten. De uitgaven die 

per einde boekjaar nog niet hebben plaatsgevonden worden opgenomen in een 

bestemmingsreserve. Op het moment dat de projecten het komende jaar of de 

komende jaren worden uitgevoerd en kosten worden gemaakt vindt onttrekking 

aan de bestemmingsreserve plaats. Aan de bestemmingsreserve Innovatie is in 

2018 per saldo een bedrag van € 60.149 gedoteerd. 

2. VSV

De middelen die Scalda heeft toegekend aan projecten ter voorkoming van 

vroegtijdig schoolverlaten en Passend Onderwijs, welke per einde boekjaar niet zijn 

afgerond worden opgenomen in een bestemmingsreserve. De middelen worden 

onttrokken uit de bestemmingsreserve op het moment dat de kosten van de 



projecten. Aan de bestemmingsreserve Excellentie is in 2018 per saldo een bedrag 

van € 122.161 gedoteerd.

Het resterend resultaat ad € 1.168.047 in overeenstemming met artikel 13 van de 

statuten toe te voegen aan de Algemene Reserve.

8. Voorzieningen

De voorzieningen muteerden in het boekjaar als volgt:

Voorzieningen 01-01-2018
Onttrek- 

kingen (-/-)
Vrijval (-/-) Dotatie (+) 31-12-2018

€ € € € €

W.W. en bovenwettelijke 

uitkeringen
694.139  -287.944 -7.583 907.822 1.306.435

Doorbetaling bij ziekte 775.675 -562.713 -123.889 1.042.312 1.131.385

Voorziening Duurzame 

Inzetbaarheid
347.609  -24.480  -  100.831  423.960 

Voorziening Jubilea 523.322 -113.422  -  105.406 515.306

Overige personele 

voorzieningen
65.000 -65.000  -  -  - 

Reorganisatievoorziening -  -  -  1.484.000  1.484.000 

Totaal 2.405.745 -1.053.559 -131.472 3.640.371 4.861.086

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd 

Het totaal bedrag aan voorzieningen kan gesplitst worden in looptijd van < 1 jaar 

€ 2.541.445, 1-5 jaar € 1.745.278 en > 5 jaar € 574.363.

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.
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projecten worden gerealiseerd. Aan de bestemmingsreserve VSV is in 2018 per 

saldo een bedrag van € 69.788 gedoteerd.

3. Instandhouding kleine opleidingen Terneuzen

In 2013 is een bestemmingsreserve gevormd om kleine opleidingen in Zeeuws-

Vlaanderen (Terneuzen) te kunnen behouden. In de afgelopen jaren is de 

bestemmingsreserve gebruikt om de praktijkopleidingen van Economie vorm te 

geven. Aan de bestemmingsreserve Instandhouding kleine opleidingen Terneuzen 

is in 2018 per saldo een bedrag van € 123.446 onttrokken.

4. Implementatie veranderplan

In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van het 

veranderplan ‘Scalda gereed voor de toekomst’ welke per 1 augustus 2018 van 

start is gegaan. De bestemmingsreserve zal ingezet worden voor projecten die 

samenhangen met het herinrichten en organiseren van de opnieuw ingedeelde 

organisatieonderdelen. Aan de bestemmingsreserve Implementatie veranderplan is 

in 2018 per saldo een bedrag van € 244.003 onttrokken.

5. Professionalisering

Scalda begroot een gedeelte van de Rijksbekostiging ten behoeve van 

professionalisering. Het gedeelte dat in een boekjaar niet is besteed, wordt 

bestemd in een reserve om de middelen in de toekomst aan de hiervoor geplande 

projecten te besteden. Aan de bestemmingsreserve Professionalisering is in 2018 

per saldo een bedrag van € 40.360 gedoteerd.

6. Excellentie

Scalda ontvangt aanvullende gelden voor Excellentie MBO. De middelen voor de 

projecten die aan het einde van het boekjaar niet zijn afgerond worden 

opgenomen in de bestemmingsreserve. Daarnaast worden de bedragen bestemd 

die in de toekomst aanvullend nog ten goede gaan komen aan Excellentie 

10. Jaarrekening 
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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 had betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen als gevolg 

van personele ontwikkelingen, welke in 2018 is ingezet. 

Reorganisatievoorziening

Deze voorziening is gevormd voor mogelijke toekomstige betalingen als gevolg 

van de herstructurering van de afdelingen Huisvesting, Informatiemanagement en 

de Studentenadministratie. 

9. Langlopende schulden

Leningen o/g

De leningen o/g bestaan voor € 24.448.052 uit overige geldleningen. Deze bestaat 

uit een langlopend deel van € 22.583.811 en een kortlopend deel van € 1.864.241. 

Het kortlopend deel wordt in het volgend boekjaar afgelost. Derhalve is dit separaat 

gepresenteerd als kortlopende schuld met betrekking tot aflossingsverplichtingen.

De verplichting met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 11.249.586,-

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt de schuld € 15.192.932, bij de 

Nederlandse Waterschapsbank bedraagt de schuld € 1.815.120 en bij het Ministerie 

van Financiën bedraagt de schuld € 7.440.000.

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.

10. Jaarrekening 
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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.

Leningnummer Verstrekker Aanvangsjaar
Looptijd in 

jaren
Hoofdsom Rente 

Verstreken 
jaren per 

balansdatum 

Saldo 
01-01-18

Verstrekt Aflossingen
Saldo 

31-12-18

Nog te 
betalen rente 

31-12-18

Rente zonder 
overloop 
31-12-18

Totaal rente 
2018

€ % € € € € € € €

IT0020416
Nederlandse 

Waterschapsbank
2000 20 1.815.120 6,08 17 1.815.120 - - 1.815.120 23.175 87.184 110.359

97864 BNG 2003 25 5.000.000 2,70 15 2.753.777 - 218.345 2.535.432 17.114 57.238 72.878

102653 BNG 2007 15 6.000.000 4,51 11 2.000.000 -  - 2.000.000 15.027 75.173 90.200

40103523 BNG 2008 23 17.400.000 4,55 10 11.527.500 - 870.000 10.657.500  - 517.093 517.093

1676 MinFin 2010 20 3.400.000 3,18 8 2.210.000 - 170.000 2.040.000 5.406 65.257 70.213

2851 MinFin 2017 10 6.000.000 0,32 1 6.000.000 - 600.000 5.400.000 10.080 9.120 18.080

Totalen 39.615.120 26.306.397 - 1.858.345 24.448.052 70.802 811.065 878.823
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KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

10. Aflossingsverplichting leningen o/g

Betreft de aflossingsverplichting over het jaar 2019 ad. € 1.864.241. (2017:  

€ 1.858.345)

11. Crediteuren

Het crediteurensaldo per einde 2018 bedroeg € 2.572.694 (2017: € 1.863.303).

12. Belastingen en ABP

Deze post is als volgt te specificeren: 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Loonbelasting en sociale lasten  2.615.426  2.413.834 

Pensioenen  703.824  651.894 

Omzetbelasting op aangifte  105.516  74.713 

Belastingdienst / ABP  3.424.766  3.140.441 
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13. Overige schulden

De overige schulden zijn als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen  191.266  283.767 

Vakantiegeld  1.735.699  1.662.823 

Vakantiedagen  293.538  336.092 

Personele lasten  377.513  72.608 

Accountantskosten  27.624  27.697 

Samenwerkingsverbanden  1.141  4.379 

Nog te betalen rente  197.366  210.535 

Nog te betalen overige schulden  51.281  39.582 

Overige schulden  2.875.428  2.637.483 

Rekening courant krediet Ministerie van Financiën 

Scalda heeft per 31 december 2018 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.
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14. Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdrage *1)  1.910.423  1.568.218 

Vooruitontvangen contractactiviteiten  39.882  70.509 

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen  241.986  288.377 

Vooruitontvangen projectgelden  586.691  - 

Vooruitontvangen educatie  186.171  194.465 

Vooruitontvangen excursies  51.891  46.901 

Vooruitontvangen cursusgeld *2)  574.032  - 

Kortlopende deel vooruitontvangen meerkosten hoofdkantoor *3)  143.122  153.148 

Nog te betalen bedragen  467.989  656.004 

Vooruitontvangen overig  312.702  350.867 

Overlopende passiva  4.514.889  3.328.489 

*1) Voor een nadere specificatie van de vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdragen wordt verwezen 

naar naar het hierna opgenomen Model G.

*2) Met ingang van boekjaar 2018 is besloten om het vooruitontvangen cursusgeld als zodanig te classificeren 

onder de overlopende passiva.
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Model G Verantwoording van subsidies 2018

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

   

Toewijzing
Bedrag 

van de toewijzing
Ontvangen t/m  

verslagjaar

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Kosten in 2018
Nog te besteden per  

31-12-2018Kenmerk Datum Geheel uitgevoerd en 
afgerond

Nog niet  geheel  afgerond

€ € € €

Lerarenbeurs 2017 854034-1 20-09-17 65.841 65.841 X 38.407  - 

Zij-instroom 2017 865474-1 19-12-17 200.000 200.000 X  89.833  - 

Lerarenbeurs 2018 928157-1 20-09-18 93.781 93.781 X 39.075 54.706

Lerarenbeurs 2018 928157-1 20-09-18 -7.051 -7.051 X -7.051  - 

Zij-instroom 2017 883796-1 22-01-18 20.000 20.000 X 20.000  - 

Zij-instromers 2018 924094-1 19-12-18 240.000 240.000 X 121.183 118.817

Voorziening Leermiddelen 

minima gezinnen
786320-1 20-12-16 97.614 97.614 X 15.949 29.830

Voorziening Leermiddelen 

minima gezinnen
849884-1 22-08-17 193.880 193.880 X 5.669 134.080

Voorziening Leermiddelen 

minima gezinnen
926390-2 21-08-18 193.272 193.272  X 82.896 110.376

Beta Netwerktechnieken TNTIBN-17012 20-12-17 125.180 125.180 X 8.030 117.150

Totaal geoormerkt 1.222.517 1.222.517 413.991 564.959
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G2.A aflopend in 2018

Toewijzing Bedrag 
van de toewijzing

Saldo 
01-01-2018

Ontvangen in 2018 Kosten in 2018
Totale kosten 

31-12-2018
Nog te besteden per 

31-12-2018
Kenmerk Datum

€ € € €

Schoolmaatschappelijk werk 874336-2 22-01-18 234.764  - 234.764 234.764 234.764  - 

Totaal aflopend 234.764  - 234.764 234.764 234.764  - 

Model G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.B doorlopend na 2018

Toewijzing Bedrag 
van de toewijzing

Saldo 
01-01-2018

Ontvangen in 2018 Kosten in 2018
Totale kosten

31-12-2018
Nog te besteden per 

31-12-2018
Kenmerk Datum

€ € € € €

Regionaal Investeringsfonds MBO 704921-1 20-07-15 391.855 91.298 78.371 91.380 293.973 78.289

Regionaal Investeringsfonds MBO 1190770 23-05-17 1.352.805 182.773 270.561 295.521 586.231 157.812

Projectsubsidie 2017-2020 Oosterschelde 17712 U 14-11-16 1.097.360 307.416 274.340 274.991 516.256 306.764

Projectsubsidie 2017-2020 Walcheren 17711 U 14-11-16 1.097.360 242.723 274.340 295.943 601.900 221.120

Projectsubsidie 2017-2020 Zws_Vlaanderen 77710 U 14-11-16 1.097.360 363.459 274.340 230.557 415.777 407.243

Doorstroomprogramma MBO-HBO DHBO18033 15-03-18 199.850  - 199.850 25.617 25.618 174.233

Transitie overname Edudelta 1388136 07-08-18 1.478.378  - 1.478.378 1.478.378 1.478.378  - 

Totaal doorlopend 6.714.968 1.187.669 2.850.180 2.692.387 3.918.133 1.345.462
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Aansluiting met balans en staat van baten en lasten 2018

Kosten 2018
Nog te besteden 
per 31-12-2018

€ €

G1: geoormerkt 413.991 564.959

G2 A: aflopend in 2018 234.764  - 

G2 B: doorlopend na 2018 2.692.387 1.345.462

Niet geoormerkt 6.786.389  - 

Totaal 10.127.531 1.910.421

Realisatie 2018

*3) De bijdrage meerkosten hoofdkantoor en de besteding daarvan zijn als volgt te specificeren: 

Meerkosten 
hoofdkantoor

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

€ € € € € € € €

Meerkosten 
woon-werk

woon-werk 23.940 36.366 30.234 56.797 50.896 42.849 41.297 282.379

tol - 15.274 15.613 27.148 26.408 23.826 22.153 130.422

Totaal 23.940 51.640 45.847 83.945 77.304 66.675 63.450 412.801

Meerkosten 
dienstreizen

Medewerkers - 23.520 23.520 38.416 38.024 34.496 31.360 189.336

Directeuren/

managers
- 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 42.336

Totaal - 30.576 30.576 45.472 45.080 41.552 38.416 231.672

Meerkosten 
investeringen/
verhuiskosten/
huur M'burg

 660.000 56.233 27.412 31.470 31.470 31.470 53.010 891.065

Totaal 683.940 138.449 103.835 160.887 153.854 139.697 154.876 1.535.538

Bijdrage meerkosten hoofdkantoor

Totaal nog te besteden bijdragen per 01-01-2018 740.853

Ontvangen in 2018 : -

Realisatie in 2018 -154.876

Totaal nog te besteden bijdragen per 31-12-2018 585.977

Het bedrag nog te besteden bijdragen per 31 december 2018 ad € 585.977 is voor 

een bedrag van € 442.855 gerubriceerd onder de langlopende schulden en voor 

een bedrag van € 143.122 onder de kortlopende schulden. Het bedrag onder de 

kortlopende schulden betreft het ingeschatte bedrag met betrekking tot de 

realisatie 2019.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2018

Verplichtingen

Tussen Scalda en leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten. Onderstaand een 

opgave van de huurverplichtingen en overige verplichtingen:

De Huurverplichtingen per 31-12-2018:  

Verplichtingen die in komend jaar aflopen € 2.532.961

Verplichtingen huren met een eindtijd tussen 1-1-2020 en 1-1-2024 € 3.555.116

Huurverplichtingen met een eindtijd na 1-1-2024 € 9.495.029 

Totaal €  15.583.106

De overige verplichtingen per 31-12-2018:  

Verplichtingen die in komend jaar aflopen € 1.657.928

Verplichtingen met een eindtijd tussen 1-1-2020 en 1-1-2024 € 1.698.720

Overige verplichtingen met een eindtijd na 1-1-2024 € 42.558 

Totaal €  3.399.206
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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 Scalda Privaat Cluster Educatie 

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.

Overzicht verbonden partijen

Deelnemingen

Naam
Juridische  

vorm
Statutaire  

Zetel
Code  

Activiteiten

Eigen
Vermogen

31-12-18
€

Holding Scalda 

Privaat B.V.
B.V. Terneuzen 4 174.504

De Ruyter Training  

& Consultancy
B.V. Vlissingen 4 271.912

Naam
Exploitatie 2018

€
Verklaring 

art. 2.403 BW
Consolidatie  %

Holding Scalda  

Privaat B.V.
653.585 Nee Nee 100

De Ruyter Training & 

Consultancy
-57.342 Nee Nee 43,75
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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):

De activiteiten van Stichting STOeB betroffen het bevorderen van de instroom van 

deelnemers in de technische beroepsopleidingen. In 2018 is Stichting STOeB 

geliquideerd. 

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.
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Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat 
van baten en lasten

17. College-, cursus-,les-, en 
examengelden

2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Cursusgeld BBL 465.335 670.000 874.750

Cursusgeld VAVO 55.344 35.000 47.973

Cursusgeld Educatie 25.541 41.000 10.062

Cursusgeld uitbesteding 327.444 325.000 332.747

Cursusgeld Overdracht 352.900 409.000 256.233

Examengelden 39.975 11.000 56.529

Totaal 1.266.539 1.491.000 1.578.294

Het verschil van de geïnde wettelijke cursusgelden wordt met name verklaard doordat in 

2018 een correctie van de reservering vooruitontvangen cursusgelden BBL heeft 

plaatsgevonden. Overige verschillen ontstaan door mutaties in studentenaantallen.

18. Baten werk in opdracht van derden 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid  41.487  30.000  34.592 

CIOS  105.316  70.000  105.442 

Zorg en Welzijn  -  18.000  14.615 

Educatie  1.495.004  1.519.000  1.691.967 

Totaal 1.641.807 1.637.000 1.846.616

De baten werk in opdracht van derden ten behoeve van Educatie betreffen 

inburgeringsactiviteiten. Voor 2018 werd een daling verwacht, echter deze is uiteindelijk 

groter gebleken dan begroot.

15. Rijksbijdragen 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Rijksbijdrage OCW 68.898.688 67.156.000 66.237.978

Geoormerkte rijksbijdrage OCW 3.341.142 1.646.000 1.558.710

Niet-geoormerkte rijksbijdrage OCW 6.786.389 5.757.000 6.421.268

Totaal 79.026.219 74.559.000 74.217.956

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 toename van de normatieve rijksbijdragen ten opzichte 

van hetgeen begroot ontstaan door de bijstellingen van het Ministerie gedurende 

het boekjaar. De toename in de geoormerkte rijksbijdragen ontstaan door de 

ontvangen additionele middelen van het in 2018 overgenomen Groen College.

16. Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies

2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Gemeentelijke bijdrage Educatie  

(Web-budget)
716.699 640.000 715.067

Vergoeding projecten 793.928 610.000 758.519

Totaal 1.510.627 1.250.000 1.473.586

De gemeentelijke bijdrage voor educatieactiviteiten en vergoedingen projecten 

liggen in lijn met 2017. In de begroting was rekening gehouden met een daling.
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19. Overige baten 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Omzet maatwerktrajecten 296.316 335.000 256.864

Deelnemersbijdragen 1.108.981 1.644.000 1.623.879

Detachering  502.447  466.000  560.891 

Provisies  1.996  -  1.747 

Verhuur gebouwen / lokalen  737.299  761.000  667.724 

Overige exploitatiebaten  925.851  743.000  988.985 

Totaal Overige baten  3.572.890  3.949.000  4.100.090 

De realisatie van de overige baten in 2018 liggen lager dan in 2017. Het grootste verschil 

betreft de realisatie van de deelnemersbijdragen. De afname van de deelnemersbijdragen 

ontstaat door een afname van het factureren van schoolkosten vanuit de 

onderwijsinstelling. Studenten schaffen deze leermiddelen zelf aan bij een leverancier 

naar keuze. 

20. Personele lasten 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

De personele lasten zijn als volgt te 
specificeren:

Lonen en salarissen 41.896.143 51.864.000 41.723.186 

Sociale lasten 5.247.822 - 5.001.359 

Pensioenlasten 6.039.789 - 5.794.588 

Uitzendkrachten, gastdocenten en overige 

incidentele personele lasten
5.934.013 4.485.000 6.611.210 

Totaal 59.117.767 56.349.000 59.130.343 

Mutatie voorziening WW verplichting 957.041 322.000 420.924 

Mutatie voorziening doorbetaling bij ziekte 355.710  - 188.145 

Mutatie voorziening jubileauitkering -8.015  - -55.520 

Mutatie voorziening duurzame 

inzetbaarheid
 76.351  -  -313.787 

Mutatie voorziening personeel overig  1.419.000  -  -206.000 

Kosten WIA 45.298  - -22.810 

Deskundigheidsbevordering 911.253  2.054.000 1.002.945 

Bedrijfsgezondheidsdienst en Arbo 212.933 158.000 173.068 

Overige personele lasten 656.766 821.000 408.312 

63.744.104 59.704.000 60.725.620 

Af: uitkeringen -123.999 -106.000 -227.484 

63.620.105 59.598.000 60.498.136 
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In 2018 waren gemiddeld 750,9 fte (2017: 739 fte) in dienst van Scalda. 

Per 31 december 2018 waren 767 fte in dienst en per 31 december 2017 waren dit 

732 fte. De groei van de personele formatie is mede het gevolg van de 

voortzetting van de mbo-opleidingen van Edudelta per 1 augustus 2018.

Scalda heeft geen werknemers die werkzaam zijn in het buitenland (2017: nihil).

WNT-verantwoording 2018 Scalda stichting voor 

middelbaarberoepsonderwijs en volwasseneducatie

De WNT is van toepassing op Scalda stichting voor middelbaarberoepsonderwijs 

en volwasseneducatie. Het voor Scalda stichting voor middelbaarberoepsonderwijs 

en volwasseneducatie toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 171.000 

(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse F, complexiteitspunten per 

criterium: totaal baten 8; totaal aantal deelnemers 3; gewogen aantal 

onderwijssoorten 5).
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2017 
Bedragen x € 1

H.J. van Arenthals M.C.F. Nelen

Functiegegevens
Voorzitter  

College van Bestuur
Lid  

College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
134.383 116.146

Beloningen betaalbaar op termijn  17.423  16.927

Subtotaal 151.806 133.073

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
165.000 165.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 151.806 133.073

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

2018 
Bedragen x € 1

H.J. van Arenthals M.C.F. Nelen

Functiegegevens
Voorzitter  

College van Bestuur
Lid  

College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
134.646 117.786

Beloningen betaalbaar op termijn 18.544 18.063

Subtotaal 153.190  135.849

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
171.000 171.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 153.190 135.849

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
n.v.t. n.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 A.M. Demmers
G.A. Egas
 Reparaz

J.B. Makkink A.P. Vermeulen
A.M.T.
Duininck-Raas

H.J.S. Abbing J. De Waard

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 15.574 11.047 10.640 10.758 10.714 11.089 10.805

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
25.650 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/05 – 31/12 01/05 – 31/12 n.v.t

Totaal bezoldiging 2017 15.794 11.240 10.000 10.344 6.746 7.316 n.v.t

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
24.750 16.500 16.500 16.500 11.076 11.076 n.v.t
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21. Afschrijvingen 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

De afschrijvingen hebben betrekking op:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.067.750 1.981.000 1.991.901 

Machines en installaties 1.001.086 887.000 1.001.318 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  1.842.810 2.134.000  1.929.024 

Afboeking boekwaarde  247.191  -  -  

Totaal 5.158.837 5.002.000 4.922.243 

In 2018 zijn diverse materiële vaste activa gedesinvesteerd die buiten gebruik zijn gesteld 

of naar aanleiding van een verbouwing niet meer aanwezig zijn. De afboeking van 

boekwaarde die naar aanleiding hiervan heeft plaatsgevonden is separaat gepresenteerd.

22. Huisvestingslasten 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

De huisvestingslasten zijn als volgt 

samengesteld:

Huren 2.814.116  2.861.000 2.893.777 

Schoonmaakkosten 949.352  862.000 996.863 

Energie (gas, water en elektra) 710.979  709.000 740.361 

Heffingen i.v.m. huisvesting 349.667  327.000 346.086 

Beveiligingskosten 256.352  246.000 231.349 

Onderhoudskosten 650.222  528.000 614.434 

Overige huisvestingslasten 153.568  210.000 185.156 

Totaal 5.884.256  5.743.000  6.008.026 

Als gevolg van noodzakelijke reparaties zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen dan 

begroot. De totale huisvestingskosten liggen in lijn met de begroting 2018 en de realisatie 

2017.

23. Overige lasten 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

De overige lasten bestaan uit de 

volgende kostensoorten:

Administratie en beheer (*1)  6.300.759  6.823.000  7.080.626 

Samenwerkingsverbanden  293.125  222.000  102.466 

Projecten  354.727  128.000  149.775 

Inventaris en apparatuur  522.317  326.000  204.561 

Leer- en hulpmiddelen  3.116.714  3.417.000  3.595.463 

Totaal 10.587.642 10.916.000 11.132.891 

In samenhang met de overige baten, zijn ook de overige lasten afgenomen als 

gevolg van daling van de aanschaf en vervaardiging van leermiddelen. Daarnaast 

is, ten opzichte van 2017, minder gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

*1) Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van 

het resultaat gebracht voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.:

2018 2017

€ €

Controle van de jaarrekening 52.490 56.205

Andere controlewerkzaamheden  -  - 

Fiscale advisering  -  - 

Andere niet-controlediensten  -  - 

Totaal 52.490 56.205

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 
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accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele 

netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben 

betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018, ongeacht 

of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven 

over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de 

oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Financiële baten en lasten

24. Rentebaten 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Leningen uitstaande gelden  15.151  11.000  12.571 

Overige rentebaten  2.526  1.000  2.725 

Totaal  17.677  12.000  15.296 

25. Rentelasten 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Leningen opgenomen gelden 878.823 989.000 975.536 

Overige rentelasten  -  - 9

Totaal 878.823 989.000 975.545 

De onderschrijding op de rentelasten wordt veroorzaakt door lagere rentelasten 

dan begroot voor de lening afgesloten in relatie tot de verbouwingen aan panden 

in 2017.

26. Resultaat deelnemingen 2018 Begroting 2018 2017

€ € €

Resultaat deelneming Holding

Scalda Privaat B.V. 214.997  25.000 10 

Resultaat deelneming DRTC B.V. -28.037  - -109.012 

Totaal 186.960  25.000 109.002

Het resultaat van Holding Scalda Privaat B.V. wordt opgebouwd door het resultaat 

van de onderliggende dochtermaatschappijen. De resultaten van deze 

dochtermaatschappijen zijn positiever uitgevallen dan initieel begroot.

Vaststelling en goedkeuring van het Geïntegreerd Jaarrekeningdocument

Het College van Bestuur van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2018 

opgemaakt en vastgesteld op 27 juni 2019.

De Raad van Toezicht van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2018 

goedgekeurd in zijn vergadering van 27 juni 2019.
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Ondertekend door bestuurders en toezichthouders

Terneuzen, 27 juni 2019.

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 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 

 Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

 balansmutaties over 2018 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 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 31 december 2018;

• de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs & 

volwasseneneducatie, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 

als basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) 

Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT 
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en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet 

hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of 

de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen andere 

informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geïntegreerd 

jaardocument andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag (pagina 4 tot en met 83);

• de overige gegevens (pagina 118).

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 

 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 

ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 

de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 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 bestuursverslag en de overige gegevens in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige 

OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van 

toezicht voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 

weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor 

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en 

lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. 

Op grond van 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 
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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 fraude of fouten en zijn materieel 

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, 

van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 

omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is 

opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 27 juni 2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:

drs. Th.A.J.C. Snepvangers RA

10. Jaarrekening 
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Bijlage bij de controleverklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 

de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 

2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van  

 fouten of fraude,

 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de  

 balansmutaties, die van materieel belang zijn het in reactie op deze risico’s  

 bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van   

 controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij  

 fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt  

 groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in  

 geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk  

 verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de   

 controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in  

 de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel  

 uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de   

 onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële  

 verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren  

 van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de   

 toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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• het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde    

 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook 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.

10. Jaarrekening 
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Baten 2016 2017 2018

Rijksbijdragen 74.322.000 74.218.000 79.026.000

Overige overheidsbijdragen en-subsidies 1.413.000 1.474.000 1.510.000

College-, cursus-, les-, en examengelden 1.408.000 1.578.000  1.267.000

Baten werk in opdracht van derden 1.236.000 1.847.000 1.642.000

Overige baten 4.645.000 4.100.000 3.573.000

Totaal baten 83.025.000 83.217.000 87.018.000

Allocatie rijksbijdragen 2016 2017 2018

Begeleiding en zorg studenten, Scalda breed 4.139.000 4.910.000 4.700.000

Beleid onderwijs en organisatieontwikkeling, Scalda breed 3.348.000 2.999.000 2.895.000

HRM beleid, Scalda breed  1.655.000 1.638.000 1.898.000

Allocatie naar afzonderlijke onderwijsclusters 40.893.000 39.885.000 46.225.000

Huisvesting, ICT en facilitaire dientverlening 14.611.000 15.210.000 14.739.000

Overige diensten 9.677.000 9.576.000 8.568.000

Totaal 74.322.000 74.218.000 79.026.000

Lasten 2016 2017 2018

Personele lasten 61.114.000 60.498.000 63.620.000

Afschrijvingen 4.685.000 4.923.000 5.159.000

Huisvestingslasten 5.597.000 6.008.000  5.884.000

Overige lasten 10.567.000 11.333.000 10.588.000

Totaal lasten 81.962.000 82.562.000 85.251.000

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Baten, allocatie rijksbijdragen en lasten
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Ongewogen, gewogen 2016 2017 2018

Totaal, ongewogen 8.566 8.825 9.133

Totaal, gewogen 7.562 7.603 7.683

Verbijzondering naar leerweg 2016 2017 2018

Bol 6.862 6.779 6.706

Bbl 1.704 2.046 2.427

Totaal 8.566 8.825 9.133

Verdeeld naar niveau 2016 2017 2018

Niveau 1 160 223  232

Niveau 2 1.323 1.379 1.420

Niveau 3 2.363 2.358 2.551

Niveau 4 4.720 4.865 4.930

Totaal 8.566 8.825 9.133

Verdeeld naar onderwijscluster 2016 2017 2018

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 1.067 1.075 943

Welzijn 941 1.064 1.218

Zorg 1.417 1.421 1.550

Groen College - - 311

Totaal 3.425 3.560 4.022

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en 
Gastvrijheid

Economie 1.412 1.275 1.159

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 781 840 865

Totaal 2.193 2.115 2.024

Onderwijscluster Educatie

Totaal 146 214 221

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 847 876 854

Maritiem 646 647 667

Techniek 1.309 1.393 1.345

Totaal 2.802 2.916 2.866Verdeeld naar regio van herkomst 2016 2017 2018

Oosterschelderegio 2.379 2.444 2.629 

Walcheren 2.551 2.580 2.686  

Zeeuws-Vlaanderen 2.290 2.408 2.481 

Buiten Zeeland 1.346 1.393 1.337  

Aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs op 1 oktober

11. Overige bijlagen
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11. Overige bijlagen
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Studentenaantallen per teldatum

1 oktober 2018

Cluster BBL BOL Totaal

CIOS -  943  943

Economie  156 1.003 1.159

Educatie  56  165  221

Groen  76  235  311

HTV  119  746  865

ICT en EIS  323  531  854

Maritiem  184  483  667

Techniek  599  746  1.345

Welzijn  346  872 1.218

Zorg  568  982 1.550

Totaal 2.427 6.706 9.133

1 februari 2019

Cluster BBL BOL Totaal

CIOS -  913  913

Economie  159  972 1.131

Educatie  51  154  205

Groen  74  229  303

HTV  113  734  847

ICT en EIS  325  515  840

Maritiem  182  465  647

Techniek  578  745 1.323

Welzijn  319  844 1.163

Zorg  647  939 1.586

Totaal 2.448 6.510 8.958
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Aantal studenten Educatie

Aantal studenten Educatie 2016 2017 2018

Totaal 1.297 1.483 1.442

Verdeeld naar trajecten 2016 2017 2018

Educatieve trajecten 537 570 587

Inburgering 512 698  638

Specifieke trajecten 8 33  54

Vavo 240 221  219

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018



128

Personele formatie op 31 december 2016 2017 2018

Medewerkers 897 890 923

Gemiddelde leeftijd 49,1 50,4 49,1

Fulltime equivalenten (fte’s)

Totaal 744 732 767

Vast 681 663 664

Tijdelijk 63 69 103

Personele formatie op 31 december 2016 2017 2018

College van Bestuur 2 2 2

Mobiliteit en Transitie 6 1,4 -

Bestuurssecretariaat en Interne Controle 5,0 

Bestuurssecretaris 1 1

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport 246,9

CIOS 62 56,5

Welzijn 60 56,2

Zorg 80 85,5

Groen College

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en 
Gastvrijheid

143,8

Economie 82 77,4

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 55 57,1

Onderwijscluster Educatie 57 63,1 66,2

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek 180,6

ICT en Elektro- en Installatietechniek 43 43,1

Maritiem 35 38,3

Techniek 82 81,6

Personele formatie

11. Overige bijlagen
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Personele mutaties 2016 2017 2018

Aantal medewerkers op 31/12 voorafgaand aan kalenderjaar 923 897 890

Aantal medewerkers uit dienst kalenderjaar 58 73 76

Aantal medewerkers in dienst kalenderjaar 32 66 109

Aantal medewerkers op 31/12 897 890 923

Reden uit dienst 2016 2017 2018

Arbeidsongeschikt - 4 4

Einde tijdelijke aanstelling/benoeming  -  - -

Einde van rechtswege 7:66 BW 13 20 10

FPU/Flex-pensioen en pensionering 24 20 23

Op eigen verzoek 19 26 38

Op eigen verzoek deelname sociaal plan - - -

Redenen werkgever - - 1

Wederzijds goedvinden 1 - -

Onbekwaamheid/ongeschiktheid - - -

Overleden 1 3 -

Totaal 58 73 76

11. Overige bijlagen
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Personele formatie op 31 december 2016 2017 2018

Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 22,7

Dienst Finance & Control 19 18,9

Project Plus 7 7

Dienst Human Resources en Organisatie 37,5

Human Resources Management 12 12,6

Dienst Informatievoorziening en 
Studentenadministratie

60,0

Studentenadviesdienst 55 49,8

Ondernemingsraad 2,6

Bestuurlijke Ondersteuning (inclusief Ondernemingsraad) 25 22,1 *

Facilitair Bedrijf 58 56,1 *

* De diensten Facilitair Bedrijf en Bestuurlijke Ondersteuning zijn per 1 augustus 2018 opgeheven. De onder deze diensten 
ressorterende disciplines en medewerkers zijn verdeeld over de nieuwe diensten Financien, Inkoop en Projecten, Human 
Resources en Organisatie en Informatievoorziening en Studentenadministratie.
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Raad van
 Toezicht

College van
Bestuur

Bestuurs-
secretaris

Dienst Human 
Resources en 

Organisatie

Dienst
informatie-
voorziening

en Studenten-
administratie

Dienst 
Financiën,
 Inkoop en 
Projecten

Ondernemings-
raad

Studenten
-raad

Interne
controle

Bestuurs-
secretariaat

Onderwijscluster 
Educatie

Onderwijscluster 
Maritiem,

ICT en Techniek

Onderwijscluster 
Dienstverlening,

Veiligheid en 
Gastvrijheid

Onderwijscluster 
Zorg, Welzijn, Sport 
incl. Groen College

Organogram

De structuur van de rechtspersonen was op 31 december 2018 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

11. Overige bijlagen
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* Rechtspersoon ontbonden met ingang van 30-09-2018. Einde liquidatie met ingang van 01-01-2019.
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Directeuren diensten bedrijfsvoering

Dienst Finance, Inkoop en Projecten

• Drs. J. (Joost) Eijkhout (directeur a.i.)

Dienst Human Resources en Organisatie

• De heer M.J.H. (Maarten) Berendsen MHD

Dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie

• De heer drs. L.C. (Leen) Maas

College van Bestuur

• De heer H.J. (Hendrik-Jan) van Arenthals MEL (voorzitter)

• De heer M.C.F. (Marijn) Nelen MPM

Bestuurssecretariaat en Interne Controle

• Mevrouw mr. N.M. (Natasja) Duinkerke-van Hoesel

Directeuren onderwijsclusters

Onderwijcluster Zorg, Welzijn en Sport (inclusief Groen College)

• De heer R.W. (Ronald) Klomp MSc MBA

• Mevrouw F.B. (Ineke) Slager-van Waardenburg

• De heer R.A. (René) van der Waal MEd

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid

• De heer J.L.A. (Jean) de Houck

• De heer E.P.H. (Eric) Kerckhaert MSc 

Onderwijscluster Educatie

• De heer drs. D.J. (Dick) Hoogstrate MBA 

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

• Mevrouw ir. V.J.J.C. (Véronique) van de Reijt

• De heer A. (Arold) Versluys MSc 

Samenstelling Bestuur- en managementteam op 31 december 2018

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018



132

Samenstelling Studentenraad op 31 december 2018

11. Overige bijlagen
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Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport 
(inclusief Groen College)

Onderwijscluster Dienstverlening, 
Veiligheid en Gastvrijheid

Onderwijscluster Maritiem, ICT en 
Techniek

Onderwijscluster Educatie

Thomas Muir Max Huijsen Noa Hartsuijker (Voorzitter) Leandra van Leur

Noa Waterman Niquacha Laëtichia Bos Roxanne van Hulle Vacature

Collin bij de Vaate Ryan Goos Yke Stockman Vacature

Vacature Odin Spape Niels Focke Vacature

Vacature
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Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2018

De heer J.S.H. (Jeroen) Allaart

Mevrouw J.E.M. (Jacintha) Bogaert

De heer R. (Rob) van der Eijk (secretaris)

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

11. Overige bijlagen
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Diplomaresultaat 1) in peiljaar Diplomaresultaat 2017-2018 verbijzonderd naar onderwijscluster

Totaal

Scalda 75,9%

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 70,2%

Welzijn 79,9%

Zorg 81,8%

Groen College* -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid

Economie 70,7%

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 78,7%

Onderwijscluster Educatie 63,9%

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 75,1%

Maritiem 73,6%

Techniek 82,1%

Periode 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Norm

Totaal 79,2% 76,5% 75,9%  

Niveau 1 53,2% 67,7% 65,5 %

Niveau 2 76,5% 71,7% 75,5 % 61,0%

Niveau 3 79,6% 78,0% 74,7 % 70,0%

Niveau 4 81,9% 78,3% 77,9 % 70,0%

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.

11. Overige bijlagen
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Jaarresultaat 2017-2018 verbijzonderd naar onderwijsclusterJaarresultaat 1) in peiljaar

Periode 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Norm

Totaal 77,3% 74,7% 73,8%

Niveau 1 63,7% 82,0% 79,2%

Niveau 2 79,5% 74,2% 77,2% 67,0%

Niveau 3 76,0% 73,5% 69,4% 68,0%

Niveau 4 78,3% 74,7% 73,7% 68,0%

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.

11. Overige bijlagen
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Totaal

Scalda 75,9%

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 70,2%

Welzijn 77,9%

Zorg 75,3%

Groen College* -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid

Economie 63,6%

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 78,0%

Onderwijscluster Educatie 78,9%

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 72,8%

Maritiem 75,0%

Techniek 77,9%



136

Terugdringen voortijdig schoolverlaten* (bron: VSV verkenner)

2016 2017 2018

Norm Scalda Norm Scalda Norm Realisatie

Niveau 1 22,50% 35,40% 27,50% 25,83% 27,50% 25,0%

Niveau 2 10,00% 10,00% 9,40% 10,07% 9,40 % 9,7%

Niveau 3/4 2,75% 3,50% - - 3,50 % n.v.t.

Niveau 3 - - 3,5% 3,75% 2,75 % 4,8%

Niveau 4 - - 2,75% 3,25% 3,2%

* 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.

11. Overige bijlagen
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2014 2016 2018

Landelijke benchmark 7,0 7,0 7,1

Scalda 7,0 7,2 7,2

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,5 7,6 7,6

Welzijn 6,9 7,5 7,6

Zorg 7,1 7,3 7,2

Groen College* - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs nog verzorgd 

door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en 
Gastvrijheid

Economie 6,7 6,8 6,7

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 6,4 6,9 7,0

Onderwijscluster Educatie 7,2 7,4 6,9

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 6,7 6,7 6,8

Maritiem 7,6 7,6 7,5

Techniek 7,0 7,2 7,2

2016 2017 2018

Scalda 7,2 7,1 7,0

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,5 7,5 7,4

Welzijn 7,4 7,4 7,1

Zorg 6,9 6,9 6,8

Groen College* - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd de intake nog verzorgd door 

Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en 
Gastvrijheid

Economie 7,0 7,0 6,7

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 7,1 7,1 7,0

Onderwijscluster Educatie 7,1 6,7 7,2

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 7,3 6,9 6,9

Maritiem 7,5 6,9 7,3

Techniek 7,2 7,1 7,5

Rapportcijfer studenten mbo voor hun opleiding Rapportcijfer eerstejaarsstudenten mbo voor intake en 
introductie

11. Overige bijlagen
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Oordeel studenten over geborgenheid 2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 7,0 7,3 7,2 7,3

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,6 7,7 7,8 7,9

Welzijn 7,1 7,4 7,3 7,4

Zorg 7,1 7,2 7,2 7,4

Groen College* - - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs 

nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 6,5 6,9 6,9 6,9

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 6,4 6,9 7,1 6,7

Onderwijscluster Educatie 7,3 7,4 7,1 7,6

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 7,0 7,1 7,2 7,3

Maritiem 7,1 7,2 7,2 7,4

Techniek 7,0 7,2 7,2 7,2

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?

11. Overige bijlagen
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Oordeel studenten over informatievoorziening 2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 6,6 7,0 6,9 6,9

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,1 7,1 7,0 7,4

Welzijn 6,7 7,1 7,2 6,9

Zorg 6,7 6,9 7,0 6,9

Groen College*

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs 

nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 6,0 6,6 6,4 6,5

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 5,6 6,4 6,5 5,9

Onderwijscluster Educatie 7,3 7,3 7,1 7,6

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 6,3 6,6 6,8 6,6

Maritiem 6,7 7,1 6,6 7,0

Techniek 6,7 6,9 6,9 7,1

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?

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Oordeel studenten over voorzieningen 2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 6,4 6,9 6,5 6,8

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,1 7,4 7,2 7,4

Welzijn 6,4 6,9 6,6 6,9

Zorg 6,4 6,6 6,4 6,7

Groen College* - - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs 

nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 6,0 6,4 6,2 6,4

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 5,7 6,4 6,3 6,1

Onderwijscluster Educatie 7,2 6,9 6,8 7,5

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 6,3 6,9 6,7 6,6

Maritiem 6,0 6,5 6,2 6,3

Techniek 6,5 6,9 6,5 7,1

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?

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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 

2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 6,2 6,4 6,3 6,5

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 6,7 6,9 6,6 7,0

Welzijn 6,2 6,5 6,3 6,3

Zorg 6,2 6,5 6,1 6,5

Groen College* - - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs 

nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 5,8 6,2 6,2 5,9

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 6,0 5,9 6,2 6,4

Onderwijscluster Educatie 6,5 6,5 5,2 6,8

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 6,1 6,4 6,3 6,4

Maritiem 6,6 6,9 6,7 7,0

Techniek 6,3 6,5 6,3 6,4

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Oordeel studenten over betrokkenheid docenten 2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 6,7 7,0 7,0 7,0

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,1 7,1 7,4 7,4

Welzijn 6,9 7,7 7,2 7,2

Zorg 6,8 7,1 7,1 7,1

Groen College* - - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs 

nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 6,1 6,6 6,4 6,4

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 5,8 5,8 6,1 6,1

Onderwijscluster Educatie 7,4 7,5 7,7 7,7

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 6,4 6,4 6,7 6,7

Maritiem 6,7 6,9 7,0 7,0

Techniek 6,6 6,9 6,9 6,9

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?

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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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

2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 6,8 6,9 6,9 7,1

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 7,2 7,2 7,1 7,5

Welzijn 6,8 7,1 7,1 7,1

Zorg 6,8 6,9 6,9 7,1

Groen College* - - - -

*In het schooljaar 2017-2018 werd dit onderwijs 

nog verzorgd door Stichting Edudelta.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

Economie 6,3 6,6 6,4 6,8

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 6,0 6,5 6,5 6,4

Onderwijscluster Educatie 7,2 7,0 6,8 7,5

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek

ICT en Elektro- en Installatietechniek 7,0 7,0 7,3 7,3

Maritiem 6,9 7,1 6,8 7,2

Techniek 6,9 7,0 7,1 7,2

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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Oordeel medewerkers over professionele 
ruimte/autonomie 

2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 6,9 7,0 7,1 7,2

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport 7,0

CIOS 7,3 7,5

Welzijn 6,8 7,2

Zorg 6,9 7,0

Groen College - - -

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

6,9

Economie 6,9 6,9

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 6,5 6,7

Onderwijscluster Educatie 7,0 7,1 6,9

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek 7,1

ICT en Elektro- en Installatietechniek 6,8 6,9

Maritiem 5,8 6,2

Techniek 6,9 6,9

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

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Oordeel medewerkers over professionele 
ruimte/autonomie 

2014 2016 2018 Doel 2018

Diensten  

Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 7,2

Finance & Control 8,3 7,9 8,6

ProjectPlus

Dienst Human Resources en Organisatie 7,7

Human Resource Management 8,0 7,5 8,3

Dienst Informatievoorziening en 
Studentenadministratie

6,8

Studentenadviesdienst 6,5 7,1 6,8

Ondernemingsraad

Bestuurlijke Ondersteuning 6,8 7,6 7,1

Facilitair Bedrijf 6,7 6,6 7,0

Technum
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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

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Oordeel medewerkers over bevlogenheid 2014 2016 2018 Doel 2018

Scalda 7,6 7,7 7,4 7,9

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport 7,5

CIOS 7,7 7,7

Welzijn 7,5 7,8

Zorg 7,6 7,6

Groen College - - -

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid 
en Gastvrijheid

7,6

Economie 7,6 7,6

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 7,5 7,8

Onderwijscluster Educatie 7,5 7,8 7,6

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek 7,3

ICT en Elektro- en Installatietechniek 7,2 7,4

Maritiem 7,2 7,3

Techniek 7,6 7,5

Oordeel medewerkers over bevlogenheid 2014 2016 2018 Doel 2018

Diensten  

Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 7,4

Finance & Control 8,3 8,2

ProjectPlus

Dienst Human Resources en Organisatie 7,4

Human Resource Management 8,3 7,9

Dienst Informatievoorziening en 
Studentenadministratie

6,4

Studentenadviesdienst 7,2 7,5

Ondernemingsraad

Bestuurlijke Ondersteuning 7,8 8,4

Facilitair Bedrijf 7,1 7,2

Technum
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2016 2017 2018

Scalda 4,50% 5,57% 6,18%

Onderwijscluster Zorg, Welzijn en Sport

CIOS 4,00% 4,30%

Welzijn 5,17% 3,90%

Zorg 3,64% 9,90%

Groen College* - - -

*Deze medewerkers zijn in dienst van Scalda sinds 1 

augustus 2018. Daarom wordt over deze medewerkers nog 

geen gemiddeld verzuimpercentage gerapporteerd.

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en 
Gastvrijheid

7,24%

Economie 4,75% 7,50%

Horeca, Toerisme, Voeding en Dienstverlening 4,43% 6,80%

Onderwijscluster Educatie 3,99% 3,50% 6,17%

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek 5,75%

ICT en Elektro- en Installatietechniek 4,29% 2,80%

Maritiem 7,48% 8,50%

Techniek 3,41% 1,90%

Verzuimpercentage medewerkers

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018

Diensten 2016 2017 2018

Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 7,33%

Finance & Control 1,09% 1,10%

ProjectPlus 11,86% 12,70%

Dienst Human Resources en Organisatie 4,51%

Human Resource Management 3,34% 1,90%

Dienst Informatievoorziening en 
Studentenadministratie

6,92%

Studentenadviesdienst 4,36% 5,40%

Ondernemingsraad 7,26% 6,62%

Bestuurlijke Ondersteuning* 2,40% 5,50%

Facilitair Bedrijf* 6,64% 7,80%

Technum 1,91% 4,10%

* Op 1 augustus 2018 zijn de diensten Bestuurlijke Ondersteuning en Facilitair Bedrijf opgesplitst en ondergebracht bij de nieuwe 

diensten Human Resources en Organisatie en Informatievoorziening en Studentenadministratie.
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JOB Monitor 2016 2018

Heb je goed contact met je docenten? 3,8 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 bereiken? 3,9 3,7

Helpt de school je bij het vinden van een stage/bpv plaats? 3,9 4,0

Vind je dat jouw begeleider op school en je stagebegeleider voldoende contact hebben? 3,3 3,3

Kun je jouw werkervaringen voldoende op school bespreken? 3,8 3,7

Vind je dat de school en jouw leerwerkbedrijf voldoende contact hebben? 3,3 3,3

Ben je goed geïnformeerd over je rechten en plichten? 3,4 3,3

Voel je je veilig op school? 4,1 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 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 2018

Ik voel dat ik gewaardeerd word door mijn mbo school. 6,2 6,0

Als directe collega’s kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken 6,7 6,8

Ik voel me veilig op school 8,1 7,9

Als mijn directe collega’s hulp nodig hebben, kunnen ze bij mij terecht 8,3 8,4

Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,1

Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,4 5,3

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 6,9

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.

11. Overige bijlagen
Geïntegreerd Jaardocument Scalda 2018
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