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Preambule 
 

In navolging van artikel 9 van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019 -2022 hecht Scalda eraan 

te benadrukken dat indien zich ontwikkelingen voordoen, endogeen en/of exogeen, die van invloed 

zijn op de situatie van de instelling en daarmee op de kwaliteitsagenda, zij hiervan melding zal doen 

en ervan uit gaat dat partijen zoals genoemd in de regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 in 

overleg treden over wijziging, bijstelling en (al dan niet) voortzetting van de kwaliteitsagenda. 

 

 

 

Voorwoord 

 

 

Kwaliteit is voor Scalda dat we zoveel mogelijk studenten helpen het beste uit zichzelf te halen. 

Daarmee halen we ook het beste uit elkaar, uit onszelf als medewerkers en uit onze organisatie. We 

doen dat in nauwe samenwerking met mensen, instellingen, bedrijven, organisaties, overheden.  We 

zijn van en voor Zeeland. Zonder dat partnerschap, zonder samenwerking is het niet mogelijk de 

bijzondere kwaliteit te leveren die de bijzondere Zeeuwse situatie vraagt. 

 

Ook dit kwaliteitsplan, deze agenda zou niet tot stand zijn gekomen zonder de inbreng en 

medewerking van velen binnen en buiten onze organisatie. We willen iedereen die op welke manier 

dan ook heeft meegewerkt, daarvoor enorm bedanken.  De inzet van velen geeft ons groot 

vertrouwen dat we onze belangrijke doelstellingen ook gezamenlijk gaan halen. 

 

 

Marijn Nelen 

&  Hendrik-Jan van Arenthals 

 

(lid en voorzitter College van Bestuur, Scalda)
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1. Inleiding 

In het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 van de Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, presenteert Scalda in dit document haar Kwaliteitsagenda, die daarmee tevens als 

subsidieaanvraag dient voor ‘De verstrekking van aanvullende middelen voor het verhogen van de 

kwaliteit van het beroepsonderwijs’. 

Edudelta heeft zijn onderwijsactiviteiten per 1 augustus 2018 beëindigd. Scalda verzorgt nu de 

groene mbo-opleidingen voor Zuid West Nederland. ‘Groen Onderwijs’ is dan ook als een van de 

thema’s opgenomen in deze agenda. 

Verder volgt Scalda in haar kwaliteitsagenda de thema’s en structuur zoals weergegeven in de bij de regeling 

behorende bijlagen: 

- Landelijke speerpunten kwaliteitsafspraken mbo 

- Beoordelingskader kwaliteitsagenda mbo 2019-2022 
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2. De positionering van de kwaliteitsagenda 

2.1. Strategie Scalda 2016 – 2020 en herijking van de strategie 

 

Scalda stemt als enig algemeen toegankelijk roc in Zeeland haar beleid, haar strategie, in nauwe 

samenspraak met interne en externe belanghebbenden, zo goed mogelijk af op haar studenten en hun 

‘student journey’, op het Zeeuwse ‘DNA’ en de Zeeuwse economie en op maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen. De kwaliteitsagenda 2019 – 2022 is geënt op de strategie 2016 – 2019. 

Bij het opstellen van deze agenda heeft Scalda die strategie opnieuw tegen het licht gehouden en afgezet 

tegen actuele landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de ook 

voor Zeeland erg belangrijke punten ‘kansengelijkheid’, ‘arbeidsmarkt van morgen’ en ‘jongeren in een 

kwetsbare positie’. De economische en maatschappelijke situatie in deze regio geeft daar ook alle 

aanleiding toe, zoals we in onze analyse zullen laten zien. Scalda heeft op grond daarvan ook een 

belangrijke focus aangebracht. 

Volgens de oorspronkelijke planning zou Scalda het proces van vernieuwing van de strategie 2016-2019 

in de tweede helft van 2018 uitvoeren. Daarmee zouden het vernieuwingsproces en de vernieuwde 

planning in het onderwijs samenvallen met het opstellen, afstemmen en extern beoordelen van de 

kwaliteitsagenda. Scalda vindt dat het efficiënt en inhoudelijk logisch is de kwaliteitsagenda te laten 

aansluiten op de huidige strategie en heeft daarom de looptijd van de strategie met een jaar verlengd. 

Als uitwerking van de strategie heeft Scalda in januari 2018 het veranderdocument “Scalda gereed voor 

de toekomst” vastgesteld. Vanuit haar vier strategische perspectieven (waardengedreven, 

kwaliteitsgericht, toekomstbestendig en zelfbewust) kijkt Scalda realistisch en proactief naar de 

toekomst en ziet dat externe en interne ontwikkelingen vragen om keuzes in ons onderwijsportfolio, 

onze organisatie en besturing. 

‘Onderwijs op maat’, ‘hybridisering’ en ‘doorlopende leerlijnen’ zijn de belangrijkste elementen van onze 

strategie en het daaruit voortgekomen het veranderdocument. In het kader van deze ontwikkellijnen 

heeft Scalda frequent overleg met interne en externe stakeholders. Dat overleg vindt zowel generiek 

plaats, zoals in het Zeeuws Bestuurdersoverleg en in de Economic Board Zeeland, als gericht op 

specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld wederom het Zeeuws bestuurdersoverleg, de commissie 

onderwijs en arbeidsmarkt van VNO/NCW en het zogenaamde 3O-overleg. Ook organiseert het bestuur 

van Scalda bijzondere, uitsluitend op Scalda gerichte stakeholdersbijeenkomsten, waarvan één  samen 

met de Raad van Toezicht. Dit overleg wordt voortgezet en wordt ook benut voor het verkrijgen van 

draagvlak voor de in de kwaliteitsagenda geschetste maatregelen. Scalda realiseert in de periode 2018–

2020 een groot deel van de voorgenomen veranderingen. Daarmee is de instelling voorbereid om haar 

strategische doelstellingen, en daarmee adequaat en kwalitatief goed onderwijs samen met partners uit 

overheid, ondernemingen, instellingen en onderwijs voor Zeeland goed vorm te kunnen geven. 

 

2.2. Scalda en de regio, in- en externe analyse 

2.2.1. Werkgebied 

Scalda is een school die grotendeels werkt vanuit Zeeland, maar niet alleen voor Zeeland. De school is 

stevig ingebed in de regio en opereert proactief vanuit een netwerk van vooral Zeeuwse 

samenwerkingspartners, die deels georganiseerd zijn in drie subregio’s: Walcheren, Oosterschelde en 
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Zeeuws-Vlaanderen. Door het realiseren van onderwijs dat mede ingekleurd is met het ‘DNA’ van 

Zeeland (Water, Groen, Ruimte, Rust, Centraal gelegen in de Delta tussen drie economische belangrijke 

gebieden) bereiken we dat Scalda niet alleen aantrekkelijk is voor studenten uit Zeeland maar ook voor 

mensen met een opleidingsvraag woonachtig buiten de provinciegrenzen. Dit geldt in het bijzonder, 

maar niet uitsluitend, voor de opleidingen die van oudsher een voedingsgebied hebben dat Zeeland 

overstijgt: Maritiem, CIOS, Zorg en Groen. Vanuit Vlaanderen is de opleidingsvraag richting Scalda klein, 

mede door het feit dat het beroepsonderwijs bij onze zuiderburen een geheel andere opzet en structuur 

kent en bovendien nagenoeg gratis is. Wel is het zo dat Scalda samenwerkt met Vlaamse werkgevers op 

het gebied van de bpv (vooral zorg, onderwijs, techniek en horeca). De Vlaamse arbeidsmarkt, die in ieder 

geval qua knelpuntberoepen sterk op de Zeeuwse lijkt, is voor de regio van wezenlijk belang. Dat blijkt ook 

uit het beleidsuitgangspunt van de Provincie Zeeland om toe te werken naar één grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt met Vlaanderen1. 

Zeeland is een voor Nederlandse begrippen dunbevolkt gebied met een relatief grote oppervlakte en een 

eilandenstructuur. Dat heeft op velerlei gebied gevolgen, bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van 

voorzieningen zoals onderwijs en in het bijzonder middelbaar beroepsonderwijs. De eilandenstructuur ligt 

van oudsher mede ten grondslag aan een zekere bestuurlijke versnippering. Wanneer Zeeland wordt 

geprojecteerd op de Randstad, bedekt dit de driehoek Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Echter met slechts 

zo’n 380.000 inwoners (zie afbeelding2). 

 

 

 

In Zeeland heeft elk gebied eigen kenmerken, kwaliteiten en aandachtspunten. Het heeft geen 

centrumstad of -gemeente, waar alle grootschalige voorzieningen zijn. Daar is de provincie te wijdvertakt 

voor. Wel zijn er steden en kernen met wisselende clusters van voorzieningen. Die diversiteit is een kracht, 

maar vraagt van Scalda ook om veel omgevingsbewustzijn en flexibiliteit. 

2.2.2. Verantwoordelijkheid 

Scalda is het enige algemeen toegankelijke roc in Zeeland. Het overgrote deel van de Zeeuwse mbo-

studenten kiest uit het opleidingsaanbod van Scalda, naast een groeiend aantal studenten van buiten 

Zeeland. De school is daarmee uniek in Nederland. Dat betekent in veel gevallen, dat wanneer Scalda 

een bepaalde opleiding niet (meer) aanbiedt, die opleiding ook niet (bij een ander roc) wordt gekozen. 

Scalda voelt dat als een grote verantwoordelijkheid en houdt dan ook een breed, op de regio 

toegesneden, aanbod aan opleidingen in stand. Die verantwoordelijkheid ligt mede ten grondslag aan 

de ontwikkeling van hybride onderwijs, waarover later meer. Scalda wil op deze manier onder meer 

                                                 
1 bron: Economische agenda 2017-2019 
2 Bron: Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 
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een breed opleidingsaanbod, maar ook ‘thuisnabij’, in stand houden en het onderwijs flexibiliseren. 

We hebben de ambitie dat jongeren in onze regio zo veel mogelijk gelijke kansen hebben op dat brede 

aanbod aan goed onderwijs, waar ze in Zeeland ook wonen. Hybride onderwijs is ook in dat opzicht 

voor veel jongeren een van de weinige mogelijkheden om hen die kansen te bieden. 

De unieke positie van Scalda in de regio leidt ook tot een ruim toelatingsbeleid. Immers, wanneer 

Scalda studenten niet toelaat, is er voor veel van hen nauwelijks een reëel alternatief. Het is vanuit 

deze verantwoordelijkheid dat Scalda in vele trajecten samenwerkt met onder meer de sociale 

werkbedrijven, de gemeenten, het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs om jongeren in een 

kwetsbare positie en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via onderwijs naar de arbeidsmarkt 

te geleiden. Ook hierover vertellen we later in dit kwaliteitsplan meer. Zaken als verzuim- en vsv-

cijfers moeten in het licht van deze positie en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid worden 

bezien. 

2.2.3.  Arbeidsmarkt 

Zeeland kent een regionale economie, waarin de sectoren zorg/welzijn, industrie/techniek, havens, 

handel, horeca/toerisme en groen de meeste werkgelegenheid bieden. Havens, industriële bedrijven, 

landbouw en recreatie vormen de economische motor van Zeeland. Zij dragen in gezamenlijkheid 

meer dan 60% bij aan het bruto regionaal product (met name de sectoren industrie/techniek en handel 

scoren hiermee ver boven het landelijk gemiddelde). 

Scalda bedient de regionale arbeidsmarkt vanuit een eigen clustering van opleidingen in vier sectoren. 

 Educatie 

 Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid (DVG) 

 Maritiem, ICT en Techniek (MIT) 

 Zorg, Welzijn, Sport (ZWS) 

De afdeling Groen is om praktische redenen tijdelijk gepositioneerd binnen het cluster Zorg, Welzijn en 

Sport. In het proces van ontwikkeling van het Groen College, dat in dit kwaliteitsplan wordt beschreven, 

wordt de definitieve positionering van het Groen College bepaald. 

In Zeeland ligt arbeidsparticipatie in de techniek zowel bij schoolverlaters (met name voor mbo- 

opleidingen techniek) als bij de gehele werkzame beroepsbevolking duidelijk boven het landelijk 

gemiddelde. Ook op het gebied van logistiek en transport heeft Zeeland een sterke positie. Vlissingen 

en Terneuzen nemen met hun havens een belangrijke plaats in. Zeeland kan hierbij profiteren van de 

sterke oriëntatie op de havengebieden van Antwerpen en Gent. Zeeland heeft ook een belangrijk 

voordeel van haar sterke industriële positie in vooral de chemie en de groeiende sector op het gebied 

van windtechnologie. Verder is de sector zorg belangrijk voor de regio. In Zeeland, Nederlands meest 

toeristische regio, valt op dat er ten opzichte van de rest van Nederland dubbel zoveel horecabedrijven 

zijn gevestigd. Dit biedt kansen voor (extra) werkgelegenheid in deze sector. De economische kracht 

van Zeeland ligt bij de industrie en de havens en de vrijetijdseconomie is vooral van belang voor ‘het 

gezicht’ van de provincie. 

Zeeland kreeg in de afgelopen jaren te maken met een sterk vergrijzende (beroeps)bevolking3. Daarnaast 

is er de verwachting dat de omvang van de beroepsbevolking de komende jaren afneemt. Er wordt de 

komende 10 jaar een daling voorzien van 16.000-17.000 personen. Op basis van voorlopige 

                                                 
3 Economische atlas, Zeeuws Planbureau 2017 
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berekeningen is een toekomstig tekort van 6.000 arbeidskrachten becijferd in de periode 2018-2022. 

De vergrijzing die een grote vervangingsvraag creëert, is de belangrijkste oorzaak van dit tekort. En 

hoewel mensen steeds langer blijven doorwerken, gaat van de sterk vergrijsde beroepsbevolking in 

Zeeland een belangrijk deel de komende jaren met pensioen. Tegenover de uittreders op de 

arbeidsmarkt staan veel minder schoolverlaters die op de arbeidsmarkt instromen. Zij hebben daarom 

in de meeste gevallen goede arbeidsmarktperspectieven. De Zeeuwse (ontslag)werkloosheid in juli 2018 

is gedaald naar 2,5%, een daling van 25% ten opzichte van juli 20174. Landelijk (3,1 %) is er ook sprake 

van een daling. De werkloosheid in Zeeland ligt structureel onder het Nederlands gemiddelde. Dit heeft 

een aantal oorzaken. De relatief negatieve bevolkingsontwikkeling zorgt ervoor dat in potentie minder 

mensen werkloos kunnen raken. Demografische ontwikkelingen, aard van bestuurlijk Zeeland en 

verschillen in organisatiegraad van sectoren spelen een rol bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. 

 

Bron: CBS 

De arbeidsmarkt is in Zeeland zeer ‘krap’, er is een structureel tekort aan personeel. In 2018 was dit 

tekort 1900 arbeidskrachten, in 2022 zal dit waarschijnlijk drastisch zijn opgelopen tot 6000. De opgave 

om dit gezamenlijk met werkgevers, marketingorganisaties, provincie, gemeenten, UWV en onderwijs 

op te pakken, is groot. Het arbeidsmarktperspectief voor mbo’ers in Zeeland is voor de sectoren groen, 

zorg, techniek (inclusief logistiek) en horeca goed tot zeer goed. Voor de sectoren sociaal, cultureel en 

economie zijn de vooruitzichten redelijk te noemen. Als gevolg van ontwikkelingen aan de vraagzijde 

van de arbeidsmarkt (flexibilisering, technologisering, veranderende kwalificatie-vereisten) is het de 

verwachting dat naast de kwantitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod ook de kwalitatieve 

krapte zal toenemen. De verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers in groen, 

techniek, zorg en horeca zijn groot.  

 

Bron: SBB 

                                                 
4 UWV 2018 
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2.2.4. Demografische context 

Zeeland kent ten opzichte van de rest van Nederland een lage bevolkingsdichtheid (26 tot 250 

inwoners, tegen Nederland 406,3 inwoners per vierkante kilometer). Daarnaast is er sprake van 

vergrijzing en ontgroening en is de Zeeuwse potentiële beroepsbevolking steeds minder vaak 

hoogopgeleid. Veel Zeeuwse jongeren verlaten Zeeland om elders in het hbo of wo te gaan studeren. 

Zij keren na hun studie lang niet altijd terug en gaan dan verloren voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. 

Daarnaast neemt het aantal mbo-studenten in Zeeland door demografische ontwikkelingen de 

komende decennia met 11 à 15% af. In de ‘Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs’ zien we dit beeld:5 

 

 

Deze rapportage bevat ook een beschrijving van de casussen ‘Voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen’ 

en ‘Edudelta Onderwijsgroep’, exemplarisch voor de Zeeuwse situatie. Parallel aan de fenomenen vergrijzing 

en ontgroening, daalt in absolute zin het aantal inwoners van Zeeland de komende decennia6. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 12-06-2018, Ministerie van OC&W 
6 Zeeuws Planbureau 2017 
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3. Beschrijving en analyse startsituatie landelijke speerpunten 

Vertrekkend vanuit de strategische uitgangspunten van Scalda, zoals verwoord in hoofdstuk 2, heeft 

Scalda gekeken naar de bestaande situatie, naar mogelijke uitbreiding, actualisering, aanscherping 

en/of verdieping. Ook is nagegaan welke versterking van onderlinge samenhang nodig is om de 

beoogde resultaten op de onderscheiden thema’s te kunnen realiseren. De ambities en beoogde 

resultaten zijn aangegeven door de onderwijsteams uit de verschillende onderwijsclusters in 

samenspraak met de ondersteunende diensten en de relevante (in- en externe) stakeholders. De 

ambities en beoogde resultaten vormen de voortzetting van eerder in gang gezette 

kwaliteitsverbetering. 

Bij het opstellen van de kwaliteitsagenda is, voor zover van toepassing, mede gebruikgemaakt van de 

instellingsgegevens van DUO, CBS, JOB-monitor en MTO. 

Uit ‘MBO-studentenprognoses uitgesplitst naar leerweg’7, blijkt dat de verwachte daling van 

studentenaantallen vanaf 2017 begint. In 2023 is er t.o.v. 2017 een daling van 11% voorzien. 

 

Tevens daalt het marktaandeel van Scalda van 1,82% (in 2017) tot 1,76% (in 2023). 

In de 3e tussentijdse rapportage Kwaliteits- en Excellentieplan 2015-2018 en in het Geïntegreerd 

Jaardocument 2017 heeft Scalda aangegeven de strategische koers, die mede wordt beïnvloed door 

de te verwachte studentenaantallen, te vertalen naar het opleidingsportfolio, de begeleiding van 

studenten en de inrichting van de organisatie. De strategische koers ‘Scalda gereed voor de toekomst’ 

en de in deze kwaliteitsagenda beschreven thema’s geven dan ook een antwoord op deze 

demografische ontwikkelingen. 

3.1. Landelijke speerpunten 

Scalda hanteert voor de drie landelijke speerpunten (jongeren in kwetsbare positie, gelijke kansen en 

opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst) mede het begrip ‘onderwijs op maat’. We willen, 

vanuit de (individuele) student geredeneerd, ons onderwijs wat de speerpunten betreft geïntegreerd 

en in onderlinge samenhang realiseren en bieden elke student in zijn ‘student journey’ maatwerk aan. 

 

Onderwijs op Maat 

In oorsprong is het begrip ‘onderwijs op maat’ bekend onder de naam ‘Passend onderwijs’. Scalda 

heeft dit begrip vertaald naar onderwijs dat voor alle studenten ‘op maat’ is: goed onderwijs in een 

passend pedagogisch-didactisch klimaat, een passend onderwijsprogramma voor iedereen, adequate 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), up-to-date informatievoorziening, een soepel lopend 

intakeproces en een passend aanbod voor iedere student bij zijn ondersteuningsvragen. 

                                                 
7 https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/mbo-plan-2.jsp 
 

Teljaar Teljaar Teljaar Teljaar Teljaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(Verwachte) studentenaantallen Scalda voor middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - TERNEUZEN
8.908 8.879 8.625 8.598 8.854 8.849 8.745 8.554 8.339 8.102 7.872

BOL 144 6.897 7.018 6.922 6.861 6.800 6.678 6.647 6.518 6.362 6.193 6.015

BBL 50 2.011 1.861 1.703 1.737 2.054 2.171 2.098 2.037 1.976 1.909 1.857

Aantal gemeenten 

in voedingsgebied

Studentenaantallen

Wat is voor Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie het verwachte studentenaantal?

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/mbo-plan-2.jsp
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Studentenbegeleiding waarbij iedere student een passend antwoord krijgt op haar of zijn 

ondersteuningsvragen, is van het grootste belang. Dit betreft zowel cognitieve als sociaal-emotionele 

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

gehele leer- en ondersteuningsproces als één geheel ervaart. Begeleiding is er niet alleen als er 

‘problemen’ zijn. Alle studenten krijgen, geïntegreerd in het primaire proces, begeleiding die bij hen 

past. Soms wordt deze begeleiding geïntensiveerd als het leerproces van de student hierom vraagt. 

Iedere student mag er zijn, is uniek, heeft talenten en mogelijkheden en ook ondersteuningsvragen 

die zoveel mogelijk in het onderwijsproces worden beantwoord. 

Vanuit dit perspectief geven we de begeleiding vorm: passend in een integrale visie op onderwijs, 

zoveel mogelijk gedecentraliseerd en geïntegreerd in de opleidingen vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van docent en begeleider. Eenheid in uitvoering en in ontwikkeling van 

professionaliteit wordt gecoördineerd vanuit een expertisecentrum dat is ondergebracht bij het 

cluster Educatie. 

Bindende en voorwaardelijke elementen in de ‘student journey’ zijn de volgende. 

 Goed onderwijs (differentiëren) 

 Een passend programma (aanbod) 

 Goede keuzes (LOB) aansluitend bij individu 

 Op de juiste plaats met de juiste informatie (intake en informatieoverdracht) 

 Elke student geholpen met zijn ondersteuningsvragen (begeleiding) 

 

Gelijke kansen voor iedereen 

 

Scalda voelt als gezegd een grote verantwoordelijkheid voor heel Zeeland, vanwege haar unieke positie 

in de regio. Vanuit die verantwoordelijkheid is het streven naar ‘gelijke kansen voor iedereen’ dan ook 

niet voor niets dat wat we in deze paragraaf op de eerste plaats zetten. Daarbij willen we uiteraard 

zoveel mogelijk voorkomen dat studenten voortijdig de opleiding afbreken. 

 

Uit onze analyse blijkt, dat studenten hun opleiding eerder afbreken om meerdere reden, waarbij er 

steeds meer sprake is van ‘multiproblematiek’: een complex van oorzaken. Duidelijk is dat een in meer 

of mindere mate gebrekkig studie- en of beroepsbeeld vrijwel altijd deel uitmaakt van de 

problematiek. Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) hangt voor Scalda dan ook zowel 

samen met het realiseren van ‘Onderwijs op maat’, zoals hierboven beschreven, alsook van een 

adequate loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De VSV-percentages zijn voor Scalda een 

belangrijke indicator in ons beleid ‘gelijke kansen voor iedereen’ na te streven.  

In de tussenrapportage kwaliteitsplan 2018 heeft Scalda verwezen naar het rapport ‘Monitoring en 

evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Overkoepelende samenvatting’, uitgevoerd door Panteia en SEOR’. 

Hieruit blijkt dat, over het algemeen, de inzet van mbo-instellingen veel heeft bijgedragen aan de 

daling van vsv in het mbo, maar ook dat het relatieve rendement van de onderscheiden maatregelen 

lastig te bepalen is. Zoals eerder aangegeven, leidt de unieke positie van Scalda in de regio tot een 

ruim toelatingsbeleid en dienen zaken als verzuim- en vsv-cijfers in het licht van deze positie en de 

daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid te worden gezien. 
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Uit: Onderwijs in Cijfers. Vsv-cijfers mbo per instelling afgelopen drie jaar8 

Voor Scalda, exclusief groen onderwijs 
 

2014-2015 

  

2015-2016 

  

2016-2017 

  

NORMCATEGORIE deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% 

MBO NIVEAU 1 151 48 31,79 112 40 35,71 120 31 25,83 

MBO NIVEAU 2 1.312 122 9,3 1.249 120 9,61 1.231 124 10,07 

MBO NIVEAU 3 1.834 49 2,67 1.909 64 3,35 1.895 71 3,75 

MBO NIVEAU 4 4.155 108 2,6 3.998 133 3,33 4.087 133 3,25 

 

Voor groen onderwijs  

2014- 

2015 

  

2015- 

2016 

  

2016- 

2017 

  

NORMCATEGORIE deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% 

MBO NIVEAU 1 10. 4. 40. 17 7 41,18   

  

MBO NIVEAU 2 168 16 9,52 210 13 6,19 199 7 3,52 

MBO NIVEAU 3 260 5 1,92 261 7 2,68 233 7 3 

MBO NIVEAU 4 214 2 0,93 198 6 3,03 185 9 4,86 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 wordt Scalda steeds meer aangesproken op het realiseren van 

opleidingen voor nieuwe doelgroepen en het verzorgen van onderwijs op maattrajecten met 

bijpassende begeleiding. Dit maakt dat onze ambities op het gebied van vsv er getalsmatig misschien 

niet ambitieus lijken, maar dat inhoudelijk wel degelijk zijn. Verder is het zo, dat in de overspannen 

arbeidsmarkt die Zeeland op dit moment kent, steeds meer studenten ‘zwichten’ voor de verleiding 

van het (volledig) gaan werken. We zien, hoewel ons ideaal altijd hoger ligt, het als een realistische 

ambitie, een ‘overwinning’ als we, bij alle ambities en ontwikkelingen in de Zeeuwse context, ons 

huidige niveau vsv kunnen handhaven.  

Succes 1e-jaars c.q. aandeel startersresultaat niveau 3 

Naast de VSV-percentages kunnen we tevens kijken naar het studiesucces van onze 

eerstejaarsstudenten. Wat kunnen we naar aanleiding daarvan opmerken? Wat is om te beginnen het 

‘aandeel startersresultaat bij niveau 3’?  Bij de niveau 3-opleidingen ligt dit nu voor de meeste 

opleidingen boven de 70%. Er zijn twee opleidingen die onder de 70% scoren: Koopvaardij (66,7%) en 

Mechatronica (50,0%). Deze laatste opleiding is een 100% bbl-opleiding. Een valide conclusie trekken 

is lastig, omdat het hier gaat om geringe aantallen studenten (in de meeste gevallen gaat het om 

minder dan 20-25 studenten). 

                                                 
8 https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-middelbaar-
beroepsonderwijs-per-instelling-afgelopen-drie-jaar  

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-middelbaar-beroepsonderwijs-per-instelling-afgelopen-drie-jaar
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-middelbaar-beroepsonderwijs-per-instelling-afgelopen-drie-jaar
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Bij de niveau 4-opleidingen ligt het minimum van alle opleidingen nu op 78,6%. 

Doorstroom en aandeel 1e-jaars succes niveau 4 

De doorstroom van niveau 3 naar niveau 4 concentreert zich voornamelijk op de opleidingen bij Zorg 

en Welzijn en het laboratoriumonderwijs. Opleidingen waarbij voor niveau 3-studenten, na behalen 

diploma, goede arbeidsmarktperspectieven zijn, laten een laag doorstroompercentage zien. 

Ook voor de niveau 4-opleidingen is, qua doorstroom naar het hbo, een vergelijkbare trend te 

herkennen, alhoewel hier ook opleidingen uit het domein Economie & Administratie, Veiligheid & 

Sport meer vertegenwoordigd zijn. 

Het aandeel eerstejaars succes laat een zeer divers beeld zien; variërend van 23,1 % (analisten) tot 

100% (operationele techniek en ondernemer horeca). Een valide conclusie hierover trekken is lastig, 

omdat het hier ook weer gaat om geringe aantallen studenten (in de meeste gevallen gaat het om 

minder dan 20-25 studenten). Daar waar het gaat om grotere aantallen (bijvoorbeeld bij sport & 

bewegen en pedagogisch werk) liggen de percentages boven de 74%. 

Aantal bbl’ers 

 2015 2016 2017 

NIVEAU 3 2486 2372 2358 

NIVEAU 4 4629 4730 4872 

 

Instroomgegevens studentenaantallen per 1 oktober van 

  BBL BOL BBL/BOL RATIO 

2014  1861 7018 21% / 79% 

2015  1703 6921 20% / 80% 

2016  1737 6860 20% / 80% 

2017  2046 6776 23% / 77% 

2018  2365 6498 27% / 33% 

 

Er is een duidelijke forse stijging van het aandeel bbl-studenten waarneembaar. De stijging loopt 

synchroon met de steeds grote vraag op de arbeidsmarkt. De stijging is in absolute zin niet gelijkmatig 

verdeeld over de onderwijsclusters, maar zit met name in het domein van Zorg en Welzijn. In relatieve 

zin stijgt het aandeel van de bbl vrijwel overal. De stijging compenseert getalsmatig de lagere bol-

instroom. Echter: bij een gelijkblijvend totaalaantal studenten daalt de bijdrage van de 

deelnemerswaarde in de bekostiging. 
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Jongeren in een kwetsbare positie 

Aan de ene kant zien we over alle niveaus en opleidingen een toename van problematiek, de 

multiproblematiek waar we eerder over spraken. Scalda bevordert daarbij de doorstroom van 

studenten naar een hoger niveau: ‘eruit halen wat erin zit’. Daardoor krijgen jongeren kansen om zich 

verder te ontwikkelen en te kwalificeren.  Ons hele concept van ‘Onderwijs op Maat’ is erop gericht 

ook deze jongeren adequaat te ondersteunen.  

Aan de andere kant vinden we ook binnen Scalda (en binnen Zeeland) verreweg de meeste jongeren 

in een kwetsbare positie binnen de Entree-opleidingen. Scalda heeft, zoals gezegd vanuit haar 

verantwoordelijkheid en waarden (toegankelijkheid, betrokkenheid) een ruimhartig toelatingsbeleid. 

Daarbij lopen er vele trajecten vanuit de samenleving (vmbo, praktijkonderwijs, VSO, 

reïntegratiebedrijven, reclassering) naar onze Entreeopleidingen en zijn er meerdere nieuwe in 

voorbereiding, zoals ook blijkt uit de maatregelen in dit kwaliteitsplan. 

Bij de Entreeopleidingen zien we de volgende instroomontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

We zien bij de Entree-opleidingen een toename van, onder andere, de volgende groepen. 

- Statushouders 

- Kwetsbare jongeren die via de participatiewet instromen. 

- Jongeren via re-integratie trajecten vanuit de gevangenis 

- Zij-instromers vanuit de ‘kaartenbakken’ gemeenten (participatiewet en UWV), meestal via 

de reïntegratiebedrijven 

Dit gebeurt naast de instroom uit de vso- en pro9-scholen.

                                                 
9 Pro = Praktijkonderwijs 

NUMMER STUDIEJAAR INSTROOM 

1 2014-2015 66 

2 2015-2016 78 

3 2016-2017 100 

4 2017-2018 114 

5 2018-2019 117 
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Uitstroom vso-pro naar Scalda mbo niveau 1 Zeeland okt 2017-okt 201810 

 ZEEUWS-VLAANDEREN OOSTERSCHELDEREGIO WALCHEREN ZEELAND 

 Totaal In 
procenten 

Totaal In 
procenten 

Totaal In 
procenten 

TOTAAL In 
procenten 

UITSTROOM 50 27% 57 30% 80 43% 187 100% 

WERK (ZONDER 
VERVOLGONDERWIJS) 

1 2% 3 5% 8 10% 12 6% 

WERK + VERVOLGONDERWIJS 9 18% 6 11% 11 14% 26 14% 

VERVOLGONDERWIJS MBO 19 38% 29 51% 33 41% 81 43% 

OVERIG 21 42% 19 33% 28 35% 68 36% 

 

Ter vergelijking: de uitstroom vso-pro naar Scalda mbo-niveau 1 in periode aug 2016 – okt 2017 

 
VERVOLGONDERWIJS MBO 23 37% 47 36% 31 32% 101 33% 

 

We zien een forse toename van de instroom in en daarmee de studentenaantallen van de 

Entreeopleidingen. Scalda wil echter de komende jaren nog meer jongeren in een kwetsbare positie 

een kans geven op een Entreediploma en zo mogelijk in vervolg daarop op een startkwalificatie. In de 

uitwerking van de thema’s, laat Scalda voor de komende jaren zien welke (concrete) doelen en ambities 

met het oog daarop geformuleerd zijn.  Dit alles zullen we als gezegd moeten realiseren  binnen de 

regionale context van een krapper wordende arbeidsmarkt11: 

 

Dat geeft enerzijds bedreigingen, door de grote druk op Scalda om vooral snel ‘te leveren’, de enorme 
groei van de bbl en de kwetsbaarheid, conjunctuurgevoeligheid die daarmee samenhangt. Anderzijds 
geeft het ook kansen, om nieuwe hybride onderwijsvormen te realiseren en daarbij jongeren in een 
kwetsbare positie te helpen passend werk te vinden. Daarmee hebben we tegelijk de brug geslagen 
naar het laatste speerpunt. 

                                                 
10 Bron: www.zsm.nu uitstroommonitor Scalda mbo niveau 1, okt 2017-okt 2018 
11 Gegevens uit: Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zeeland, Nieuwsbrief arbeidsmarkt januari 
2019 

http://www.zsm.nu/
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Arbeidsmarkt van morgen 

Tabel: Spanningsindicator 
 

 
Agrarische beroepen                                                                                                                    zeer krap 

 

 

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen                                                                                 krap 
 

 

Commerciële beroepen                                                                                                                       krap 
 

 

Creatieve en taalkundige beroepen                                                                                              gemiddeld 
 

 

Dienstverlenende beroepen                                                                                                          zeer krap 
 

 

Ict beroepen                                                                                                                               zeer krap 
 

 

Managers                                                                                                                                           krap 
 

 

Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen                                                                      zeer krap 
 

 

Pedagogische beroepen                                                                                                              gemiddeld 
 

 

Technische beroepen                                                                                                                   zeer krap 
 

 

Transport en logistiek beroepen                                                                                                    zeer krap 
 

 

Zorg en welzijn beroepen                                                                                                                    krap 
 

 

Totaal                                                                                                                                          zeer krap 
 

 

 

Kenmerkend voor Zeeland is dat er in de regio een sterk groeiend tekort is aan arbeidskrachten in alle 

sectoren en op alle opleidingsniveaus. Daarbij is er, zeker binnen het MKB, een sterke focus op de korte 

termijn en dikwijls onvoldoende oog voor de ‘beroepen van de toekomst’. De problematiek kan 

hierdoor mogelijk gelet op de sterke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld technologie en 

energietransitie, nog vergroot worden. Kennisinstellingen, waaronder Scalda, willen een wezenlijke 

bijdrage leveren aan innovatie en het oog voor de arbeidsmarkt van morgen. Ook (nog te ontwikkelen) 

cross-overs zullen ingezet worden om te blijven aansluiten op de arbeidsmarkt. 

Vanwege het grote tekort aan arbeidskrachten wordt er vanuit vrijwel iedere sector een steeds grotere 

druk uitgeoefend op Scalda. De geschetste problematiek maakt een intensieve samenwerking met de 

bedrijven en instellingen noodzakelijk. Hybridisering van het onderwijs is voor Scalda en het (regionale) 

bedrijfsleven, gelet op de eerdere analyse, de meest aangewezen mogelijkheid om deze intensieve 

samenwerking vorm te geven. Naast de initiële doelgroep (vmbo’ers) van Scalda, blijkt met name voor 

deze vorm van onderwijs ook veel belangstelling te bestaan bij andere doelgroepen.  

 

Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden (2015/'16) naar instelling, 201712 

 
aansluitend 
op opleiding 

      niveau 
gelijk of 
hoger dan 
opleiding 

      richting 
gelijk of 
verwant 
aan 
opleiding 

    

  betrouwbaarh
eidsinterval 

      betrouwbaarh
eidsinterval 

      betrouwbaarh
eidsinterval 

  

  ondergrens bovengrens     ondergrens bovengrens     ondergrens bovengrens 

                      

% van de 
werkzame 
beroepsbevol-
king 

                    

76 73 79   78 75 81   72 70 75 

                                                 
12Deze tabel is gebaseerd op het Schoolverlatersonderzoek (SVO) 2017. 
 

Zeeland 

Beroepsklasse 

2018-Q3 

file:///C:/Users/schuwi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/93D184A5.xlsx%23'Tabel%201'!A1


18 
 

Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden (2015/'16) naar instelling en niveau, 2017 

 
  aanslui-

tend op 
opleidin
g 
 
 

    niveau 
gelijk of 
hoger 
dan 
opleiding 
 

      richting 
gelijk of 
verwant 
aan 
opleiding 

    

    betrouwbaarheidsinterval   betrouwbaarheidsinterval     betrouwbaarheidsinterval 

    ondergren
s 

bovengren
s 

  ondergrens bovengrens     ondergrens bovengren
s 

                          

  % van de werkzame beroepsbevolking                                   

                      

Niveau                     

Niveau 1 68 55 80 58 45 72 
 

52 40 65 

Niveau 2 76 70 81 72 66 77 
 

60 55 65 

Niveau 3 80 76 83 77 73 81 
 

77 73 80 

Niveau 4 72 69 76 84 82 87 
 

77 74 81 

 

Jaar- en diplomaresultaat Scalda13 
JAARRESULTAAT 

 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 
 

INST. Vgl 
Grp 

Inst. Vgl 
Grp 

Inst. Vgl 
Grp 

Inst. Vgl Grp 
 

77,6% 73,3% 77,8% 74,0% 78,2% 73,2% 74,9% 73,0% 
 

 
DIPLOMARESULTAAT 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

INST. Vgl 
Grp 

Inst. Vgl 
Grp 

Inst. Vgl 
Grp 

Inst. Vgl 
Grp 

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

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat Scalda studenten, ook bij de niveau 2-opleidingen, 

bovengemiddeld scoren op jaar en diplomaresultaat, hun weg op de arbeidsmarkt goed kunnen vinden 

en dat de opleidingen van Scalda aansluiten op de vraag. Het aandeel startersresultaat niveau 214 voor 

de opleidingen bij Scalda laat bij de volgende opleidingen een score, in 2017, zien onder de 

signaalwaarde van 70%. 

 
BEROEPS 
OPLEIDING 
CODE 

BEROEPS 
OPLEIDING 
NAAM 

HOOFD 
GROEP 
CODE 

HOOFD 
GROEP 
NAAM 

NIVEAU AANDEEL 
WERKEND 
>12 UUR 
(CBS) 

TOTAAL 
SCHOOL 
VERLATERS 
(CBS) 

AANDEEL 
STARTERS 
RESUL 
TAAT 

AANTAL 
STARTERS 
RESUL 
TAAT 

AANDEEL 
KWALIFI 
CATIE 
WINST 

AANTAL 
KWALIFI 
CATIE 
WINST 

AANDEEL 
DOOR 
STROOM 

TOTAAL 
AANTAL 
GEDIPLO 
MEER 
DEN 

BC314 Bediening hg007 Horeca 
en 
bakkerij 

2 92% 10 53,8% 13 16,7% 12 26,7% 15 

BC325 Metselen hg004 Bouw en 
infra 

2     33,3% 3 100,0% 2   4 

BC413 Mecha 
tronica 

hg011 Techniek 
en 
proces 
industrie 

2     33,3% 3 50,0% 2   2 

                                                 
13 Bron: DUO: mbo-indicatoren per instelling 2018 
14 Bron: DUO: Scalda kwaliteitsafspraken mbo, bestand nr.2 
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Nadere analyse van deze (afwijkende) cijfers 

- De tussentijdse uitval bij deze groepen is relatief groot; dit heeft uiteenlopende redenen. Zo worden 

onder meer de volgende genoemd. 

o Werken is leuker dan school. Dit antwoord wordt veel gegeven bij bc 314 (bediening). Hier 

merk je dan ook de ‘arbeidskrapte’ in het toeristenseizoen, waarbij er op deze (veelal jonge) 

studenten druk wordt uitgeoefend door de horecabedrijven. Het blijft lastig om deze groep 

ervan te overtuigen dat het afmaken van de opleiding en het behalen van het diploma 

uiteindelijk betere arbeidsmarktperspectieven biedt. 

o Verkeerd beroepsbeeld en fysieke klachten. Dit komt voor bij bc 325 (metselen). Het nog 

beter van tevoren informeren over het beroep (in het kader van LOB-activiteiten) zal één 

van de oplossingsmogelijkheden kunnen zijn. 

- Het gaat hier om absoluut kleine groepen en aantallen, waardoor het effect op het percentage 

relatief groot is. De vraag is of bij een groepsgrootte van minder dan 20-25 aan de gevonden cijfers 

valide conclusies kunnen worden verbonden. 

Tenslotte 

We hebben hiermee gereflecteerd op de drie landelijke indicatoren vanuit de huidige analyse, waarbij 

we een enkele keer hebben gewezen op hoe de maatregelen uit dit plan daarop aansluiten. De reflectie 

op de laatstgenoemde indicator, de ‘arbeidsmarkt van morgen betreffende’, sluit goed aan op hoe 

Scalda op dit moment haar opleidingen in algemene zin ‘richt’. We willen niet reactief zijn, ‘volgend’ en 

defensief, maar juist proactief, innovatief anticiperen op de ‘wereld die we nog niet kennen’, op de 

arbeidsmarkt van morgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

4. Scalda anticipeert op de arbeidsmarkt van morgen 

 

De verschillende economische sectoren, binnen Zeeland en daarbuiten, zijn dus volop in beweging. 

Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Daarnaast zien we dat de beroepenvelden steeds 

meer en in een snel tempo in elkaar overlopen. Technologie speelt in vrijwel alle beroepen steeds 

meer een cruciale rol. Er worden mede door dit alles andere, steeds hogere eisen gesteld aan 

medewerkers en daarmee aan onze studenten. Het onderwijs van Scalda groeit mee en richt zich 

steeds meer op ‘een leven lang ontwikkelen’. Dit alles vormt een forse uitdaging, want we moeten 

studenten voorbereiden op en opleiden voor een wereld die wij nog niet goed kennen en voor 

beroepen die nu nog niet bestaan. 

4.1. Scalda, onderwijscluster Maritiem, ICT, Techniek 

Energietransitie 

De havens en industrie zorgen voor veel werkgelegenheid in Zeeland. Op de langere termijn ligt de 

focus steeds meer op de transitie naar een biobased en circular economy. Binnen de biobased 

economy speelt de upgrading van kwalificatie-eisen een belangrijke rol. Zeeland heeft de ambitie om 

onderzoek en kennisontwikkeling voor toepassingsmogelijkheden op het gebied van groene 

productiemethodes samen te brengen. Er is vraag naar gekwalificeerde vakmensen op ieder niveau. 
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Een nieuwe belangrijke landelijke en regionale ontwikkeling is de energietransitie die voor Scalda 

kansen biedt. In het najaar van 2016 legde de commissie Balkenende een stevig fundament onder de 

aanpak van de grootste macro-economische opgaven van Zeeland. In het rapport ‘Zeeland in 

Stroomversnelling’ werd de energietransitie, en dan met name de windenergiewinning op zee, 

benoemd als een van de belangrijkste Zeeuwse groeisectoren. Windenergieopwekking op zee (hierna: 

offshore wind) maakt een exponentiële groei door, passend binnen de grotere lijn naar duurzame 

vormen van energieopwekking. Veel bedrijvigheid rondom offshore wind zal plaatsvinden in Zeeland. 

Verschillende offshore windparken zijn in voorbereiding en gegund. Er zijn echter ook hier veel meer 

vakmensen nodig dan dat er op dit moment beschikbaar zijn of opgeleid worden. In zijn rapport stelt 

Balkenende dat de toekenning van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee cruciaal 

is voor de realisatie van projecten en het invullen van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve vraag 

naar human capital. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee, waarvan Scalda 

penvoerder wordt, gaat middels een publiek-private samenwerking invulling geven aan deze opgave. 

De focus daarbij ligt op het ontwikkelen en stimuleren van toekomstbestendig middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) in de regio. 

Scalda is een van de ondertekenaars van het landelijke manifest ‘De uitdaging’, waarin roc's, bedrijven 

en gemeenten samenwerken aan het klimaatakkoord. In dit programma gaan we samenwerken aan 

de ontwikkeling van de volgende zaken. 

-  Leermiddelen en de digitale ontsluiting daarvan in een leerplatform 

-  Experimenten met energie innovatieprojecten en leren van elkaar 

-  Een kwalificatiekader met meer vrijheidsgraden 

-  Een klimaat- en energieagenda als handreiking voor vmbo’s en mbo’s om zo focus aan te 

kunnen brengen in hun eigen (onderwijs)ontwikkelagenda’s. 

-  Fysieke infrastructuur (en tech hubs) zodat vmbo en mbo samen met bedrijven in learning 

communities alle verschillende vormen van leren (voor een diploma, in het werk en om te 

kunnen innoveren) kunnen faciliteren met goede voorzieningen. 

Water 

Zeeland (in samenwerking met de gehele regio Zuidwest Nederland) wil zich profileren als Energy Water 

Valley. Dit als proeftuin en etalage waar innovatieve ideeën en projecten van bedrijven worden getest 

en getoond. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio leveren hun bijdrage via gerichte les- en 

onderzoeksprogramma’s. Daarnaast worden jonge professionals aangetrokken om creatieve, 
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innovatieve deltatechnologieën te ontwikkelen. Vooral voor hogeropgeleiden biedt de sector ‘water’ 

naar verwachting in de komende jaren goede arbeidsmarktperspectieven. Goed inzicht in de doelen 

en wensen van het bedrijfsleven qua competenties van schoolverlaters in specifieke 

opleidingsrichtingen is hiervoor een vereiste. 

Havens, logistiek en maintenance 

Binnen de sectoren havens, logistiek en maintenance worden diverse initiatieven ondernomen op 

het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de verdere uitbouw van het ‘Maintenance 

Value Park’ in Terneuzen dat dé onderhouds-hotspot van Zeeland moet worden met een Kennis- en 

Innovatie Centrum Maintenance en Procesindustrie, de Leer- Werk Omgeving (LWO) en een 

bedrijventerrein. Het belangrijkste middel om de doelstellingen te bereiken, is het realiseren van 

nieuwe netwerkverbanden tussen aannemers, engineering bedrijven, procesindustrie en 

kennisinstellingen. De samenwerking, zoals onder andere vormgegeven in het Centrum voor 

TopTechniek Terneuzen, richt zich daarbij op innovatie, opleiding en kennisdeling. 

Zeeland Seaports (de havens van Vlissingen en Terneuzen) en het havenbedrijf van Gent zijn gefuseerd 

tot North Sea Port. Dit nieuwe havenbedrijf, in de Benelux de nummer 3 met een kleine 44.000 directe 

en ruim 53.000 indirecte banen verdeeld over ongeveer 525 bedrijven, heeft ambitieuze doelen op het 

gebied van economische groei en duurzame toename van werkgelegenheid. 

Maritiem 

Begin 2018 is het initiatief genomen om landelijk tot meer samenwerking en afstemming te komen 

tussen het maritiem beroepsonderwijs. November 2018 heeft dit geresulteerd in een 

intentieverklaring waarmee de betrokken instellingen de samenwerkingsintentie formaliseren en 

met elkaar hebben afgesproken een sectorplan op te zullen stellen waarin de (inhoudelijke) 

samenwerking en afstemming verder is uitgewerkt. De instellingen bieden gezamenlijk een breed 

maritiem portfolio van specifieke maritieme beroepsopleidingen en voorbereidende 

beroepsopleidingen aan. Het merendeel van die opleidingen wordt door meerdere instellingen op 

diverse locaties in Nederland verzorgd en enkele opleidingen op slechts 1 of 2 locaties. De 

inhoudelijke samenwerking richt zich in eerste aanleg op het huidige reguliere onderwijsaanbod, 

waarbij kwaliteit, doelmatigheid en duurzame instandhouding van de maritieme 

onderwijsinfrastructuur in Nederland belangrijke vertrekpunten zijn voor de samenwerking. 

ICT 

Volgens het UWV loopt landelijk de spanning ook op de ICT-arbeidsmarkt verder op. Ook in Zeeland 

is dat het geval. In de zoektocht van werkgevers om de tekorten te lijf te gaan, ontstaan er ook 

steeds meer kansen voor mbo-opgeleiden binnen de krapteberoepen op hbo/wo-niveau. Een 

(korte) opleiding en begeleiding is dan vaak wel noodzakelijk. Maar ook binnen de mbo-beroepen 

zelf nemen de kansen op werk in de ICT wat toe. Zo nam het aantal ontstane ICT-vacatures op het 

middelbare beroepsniveau tussen 2016 en 2017 toe met bijna 1.000 (+6%). Dit is ruim een derde 

van het totaalaantal ICT-vacatures dat er dat jaar bijkwam. De grootste vraagstijging deed zich voor 

bij servicedeskmedewerkers ICT, programmeurs Java (middelbaar), webdevelopers (middelbaar) 

en netwerkbeheerders (middelbaar). Zeeland wordt genoemd als een van de kraptegebieden. 

Duidelijk is wel dat er verschillen zijn tussen de mbo-niveaus. De kansen voor mbo-4 zijn 

bijvoorbeeld beter dan die voor mbo-2. SBB typeert de toekomstige arbeidsmarktkansen voor 
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afgestudeerde ‘ICT-beheerders’ (mbo-4) als voldoende en die voor afstudeerders vanuit de 

opleiding ‘medewerker ICT’ (mbo-2) als gering15. 

4.2. Scalda onderwijscluster Zorg, Welzijn, Sport 

In deze sectoren zien we de invloed van de parallelle trends vergrijzen-ontgroenen-bevolkingskrimp. 

Dit zal zorgen voor een daling van het zorgvolume en een verschuiving van het accent in de zorgvraag 

naar meer laag complexe (chronische) zorg voor ouderen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de 

aanwas van nieuwe medewerkers en het opleiden daarvan. Een tweede trend is de verandering in 

sociale waarden. Mensen hechten steeds meer waarde aan maatwerk en maken ook in gezondheid 

gerelateerde vraagstukken steeds vaker en meer gebruik van het internet en sociale media. Een derde 

trend is die van de technologie. Deze uit zich vooral in het meer toepassen van ICT- oplossingen in 

zorg en welzijn, bijvoorbeeld het verlenen van zorg op afstand. Tenslotte is er het veranderende 

landschap van wet- en regelgeving. Een van de belangrijke gevolgen is de opkomst van nieuwe 

behandelvormen door verschuiving van intra- naar extramuraal. 

“De zorg in Zeeland staat al geruime tijd onder druk. De druk op de Zeeuwse zorg in brede zin moet 

gezien worden in de context van een sterke vergrijzing met bijbehorende veranderingen in de 

zorgvraag in combinatie met een specifieke geografische setting16.” 

Door de hierboven beschreven invloeden van de parallelle trends zien we ook een verschuiving 

binnen de ‘kind-opleidingen’. Ook daar vraagt het werkveld om anders opgeleide jongeren die 

kunnen werken met kinderen van 0 tot 14 jaar binnen settingen van onderwijs en kinderopvang. 

Mede ingegeven door de sterke ontwikkelingen binnen Zeeland van ‘Integraal kindcentra’. 

 

De ontwikkeling van het CIOS kenmerkt zich door een sterke binding met de gehele regio Zuidwest 

Nederland, vanuit een streven naar behoud en verbetering van de breedte van het opleidingsaanbod 

en de kwaliteit daarvan. Het merk ‘CIOS’ weet niet voor niets vele studenten te trekken van ver 

buiten Zeeland. De opleidingen zijn daarbij steeds meer gericht op het realiseren van hybride 

leeromgevingen, in heel Zeeland zowel als in West-Brabant. 

4.3. Scalda onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid 

Vrijetijdseconomie 

Deze sector is voor Zeeland is twee opzichten van belang. De werkgelegenheid omvat 9,2% van het 

aantal banen in de provincie en genereert jaarlijks € 1,7 miljard aan bestedingen. Daarnaast is er de 

bijdrage aan een positief imago van Zeeland. De ontwikkeling van leisure hotspots staat de komende 

periode centraal. Toeristische promotie, kennisontwikkeling, revitalisering van de verblijfsrecreatie 

en het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van toerisme en topsport moeten een bijdrage 

leveren aan het behoud of zelfs de groei van de werkgelegenheid in de sector. De verwachte 

arbeidsmarktperspectieven voor mbo-toerisme en -recreatie in Zeeland zijn redelijk tot goed te 

noemen. 

Groot knelpunt in de sector is de aard van het werk: het is sterk seizoensgebonden. De sector is zeer 

populair onder Zeeuwse jongeren als het gaat ‘om een centje bijverdienen’. Zeeland is succesvol in 

de (door)ontwikkeling van zowel de horeca als het toerisme. Een goed voorbeeld hiervan is het 

                                                 
15 Bron: Agconnect (27-2-‘18). 
16 Fragment uit het voorwoord van “Visie op zorg in Zeeland in 2025”door de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland 
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voornemen om verschillende initiatieven rondom de opleidingen tot kok samen te brengen. In 

samenwerking tussen het onderwijs (van vmbo tot hbo), het bedrijfsleven, de Zilte Academie Zeeland 

en Foodlab Zeeland wordt ingestoken op scholing aan koks met betrekking tot het werken met 

typisch Zeeuwse producten, wordt een versneld traject vmbo-mbo ontwikkeld en wordt 

geïnvesteerd in  een talentopleiding voor toprestaurants. 

Binnen het Hospitality Pact werkt Scalda in afstemming met de Hogeschool Zeeland (hbo) en de 

provincie Zeeland samen met werkgevers om de beroepen in de sector aantrekkelijker te maken en 

daarmee meer gekwalificeerde medewerkers aan zich te kunnen binden. Goed werkgeverschap 

krijgt vorm door bijvoorbeeld vaste arbeidscontracten, betere beloning en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. De praktijk heeft uitgewezen dat bedrijven die zich hier sterk voor maken, 

duurzaam winstgevend worden of al zijn. 

Agro en Food 

“Landbouw en Visserij zijn onlosmakelijk met Zeeland verbonden. Onze provincie vormt de grootste 

akkerbouwprovincie van Nederland en één van de belangrijkste centra voor de handel in vis en schaal- 

en schelpdieren in Europa. De Foodsector, de hele keten van landbouw- en visserijbedrijven, is goed 

voor 15% van de werkgelegenheid in Zeeland. De producten die deze sector voortbrengt worden 

duurzaam geproduceerd en over de hele wereld geëxporteerd. Deze culinaire topproducten zijn voor 

honderdduizenden toeristen die onze provincie jaarlijks bezoeken een goede reden om dat te doen. 

Binnen het Zeeuwse Foodcluster werken het bedrijfsleven, de regionale overheden en de 

kennisinstellingen nauw samen om bedreigingen het hoofd te bieden en kansen te benutten. 

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat Zeeland zijn positie als belangrijke voedselproducent, -verwerker 

en -distributeur behoudt en uitbreidt17.” 

 

De landbouw en andere groene sectoren kenmerken zich door het grote aantal kleine 

ondernemingen. Landelijk gezien werkt twee derde van alle werknemers (69%) bij een vijfde van de 

bedrijven (23%), i.c. bedrijven met meer dan tien werknemers. In Zeeland komen vooral de sectoren 

met veel kleine bedrijven voor. Meer dan twee derde van alle werknemers met een vast 

dienstverband valt in de leeftijdsgroep 25 tot 55 jaar (70%), 17 procent is jonger dan 25 jaar en 13 

procent is 55 jaar en ouder. De leeftijdsverdeling is vergelijkbaar bij vrijwel alle deelsectoren. Het 

aandeel jongeren is met 17 procent hoger dan het aandeel jongeren onder alle werknemers met een 

vast contract in heel Nederland: 7 procent. Het aandeel ouderen is met 13 procent lager dan 20 

procent landelijk. De vergrijzingsproblematiek in de sector is landelijk gezien (wat werknemers 

betreft) minder groot dan in heel Nederland. Dit beeld is anders als er wordt gekeken naar 

bedrijfshoofden. In 2014 is 22 procent van de bedrijfshoofden 65 jaar of ouder.  Dit aandeel stijgt al 

enkele jaren. In Zeeland is de vergrijzingsproblematiek, op basis van overall cijfers, naar verwachting, 

nadrukkelijker aanwezig18.  

 

De land- en tuinbouw heeft te maken met een aantal trends en ontwikkelingen. 

 Specialisatie en schaalvergroting: agrarische bedrijven concentreren zich in toenemende 

mate op één specifieke productietak. Vooral in de veehouderij is de specialisatiegraad hoog. 

Het aantal bedrijven met meer dan tien banen is tussen 2008 en 2014 toegenomen met 220 

                                                 
17 Uit “Voedselrijk Zeeland, food agenda” 2018 van de provincie 
18 Gegevens CBS, Statline, cijfers ultimo 2015 
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procent. Het aantal kleine bedrijven neemt al jaren af, terwijl de productie (bbp) alsmaar 

toeneemt. Dit komt onder andere door technologische innovatie. 

 Verduurzaming en dierenwelzijn: in Nederland bestaat er vanuit burgers, media en politici 

grote aandacht voor het welzijn van pluimvee en koeien, de gezondheid van varkens en de 

grootte van stallen. De impact van de land- en tuinbouw op het milieu is groot. Zo wordt 90 

procent van de Nederlandse ammoniakemissies veroorzaakt door de agrarische sector. 

 Economie: productie en export. De land- en tuinbouw is een kapitaalintensieve sector, die 

sterk afhankelijk is van weers- en seizoensinvloeden. Productie, prijzen en inkomens van de 

ondernemers fluctueren hierdoor in sterke mate. 

 Politieke invloed: de politieke invloed op de sector, door het stellen van milieueisen en eisen 

aan dierenwelzijn, is groot. 

 Verbreding van activiteiten: steeds vaker kiezen agrarisch ondernemers ervoor om hun 

activiteiten te verbreden. Dit betekent dat ze naast agrarische werkzaamheden bijvoorbeeld 

een camping of bed&breakfast starten, recreatieve activiteiten aanbieden of een eet- of 

drinkgelegenheid inrichten. Door de verbreding van activiteiten treedt branchevervaging op. 

Agrariërs staan met een been in de sector Land en Tuinbouw en met het andere bijvoorbeeld 

in de sector Horeca, Recreatie of Zorg. 

 

Dit heeft zijn weerslag op de personeelsbehoefte. De behoefte aan mbo-opgeleide medewerkers 

en hbo-opgeleide ondernemers neemt toe. Daarnaast neemt ook de noodzaak voor cross-overs 

met andere sectoren toe. Ook is het belangrijk dat (toekomstige) medewerkers meegenomen 

worden in het maatschappelijk debat met betrekking tot milieu en dierenwelzijn. Het 

arbeidsmarktperspectief voor mbo groen opleidingen is in 2020 goed19. Hetzelfde geldt overigens 

voor het arbeidsmarktperspectief van de mbo- opleidingen in de sectoren techniek en 

gezondheidszorg. Behoud van mbo Groen is dan ook van belang voor de Zeeuwse economie. 

Het aantal leerlingen in ‘groene’ opleidingen laat echter niettemin een dalende tendens zien. De 

verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers in groene beroepen zijn dan 

ook groot (onvoldoende aanbod van gekwalificeerd personeel). ‘Groen onderwijs’ hoort thuis in 

Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn van groot belang voor de Zeeuwse 

economie en de Zeeuwse samenleving. Goed groen onderwijs is in het belang van de hele sector 

en daarmee van de provincie als geheel. Het mbo vormt een onmisbare schakel in de 

beroepskolom. Duurzaam kwalitatief goed groen mbo-onderwijs is alleen te realiseren, wanneer 

belangrijke partners daarin intensief samenwerken. Groen mbo-onderwijs dient zo ‘verankerd’ te 

worden in de regio. Scalda wil mededrager zijn van deze ‘groene beroepskolom’ en realiseert 

daarom in Zeeland sinds 1 augustus 2018 het mbo in deze sector. 

4.4. Scalda, onderwijscluster Educatie 

Educatie biedt uiteenlopende opleidingen voor diverse doelgroepen, biedt ondersteuning voor 

overbelaste studenten en/of studiekeuzeproblemen én vormt een centrum van expertise op het 

gebied van passend onderwijs en laaggeletterdheid. 

- Taalvaardigheid voor laaggeletterden; zowel voor autochtone Nederlanders als voor 

anderstaligen. Hiermee wordt een grotere zelfredzaamheid bereikt en wordt gewerkt aan 

verdere participatie in de samenleving. 

                                                 
19 ZB Zeeuws Planbureau 
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- Taalvaardigheid op de werkvloer (vaktaal), waardoor anderstaligen beter kunnen functioneren 

binnen hun (toekomstige) baan. 

- Inburgering voor statushouders. Het streven is om jongere studenten een doorlopende leerlijn 

aan te bieden naar een beroepsopleiding. Voor ouderen wordt gewerkt aan een goede 

voorbereiding op deelname aan de arbeidsmarkt. 

- Niveau 1-opleidingen (Entree) met uiteenlopende profielen. Ook hier wordt gestreefd naar 

doorstroom van studenten naar een niveau-2-opleiding, zodat een startkwalificatie binnen hun 

bereik komt. Speciale trajecten voor leerlingen van het Praktijkonderwijs, vso en het vmbo (Pre 

mbo) bieden de mogelijkheid om in aangepaste vorm kennis te maken met het mbo en een 

Entree-diploma te behalen. Bijna alle leerlingen stromen daarna door in een niveau-2-opleiding. 

- Een bijzondere vorm is het geïntegreerd aanbieden van inburgering en Entree voor 

statushouders. 

- Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die daar hun diploma niet hebben behaald krijgen in het 

Vavo de mogelijkheid alsnog een mavo/havo/vwo-diploma te behalen. 

- Schakelprogramma voor leerlingen vanuit de ISK20 die daarmee voorbereid worden op 

doorstroom naar het beroepsonderwijs. 

- Nieuwe programma’s worden ontwikkeld voor oud-vsv’21 ers, werknemers van (voorheen) de 

sociale werkplaatsen en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

In de context van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is het belangrijk om specifieke doelgroepen 

als uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers en mensen met een beperking te bedienen en in stelling 

te brengen. Educatie levert hieraan een belangrijke bijdrage. 

5. Scalda anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij 

5.1. Inspelen op ondersteuningsvragen 

Scalda wil als gezegd potentiele studenten binnen Zeeland zoveel mogelijk gelijke kans geven op een 

zo breed mogelijk aanbod van onderwijs ‘op maat’. Mede door de transities in onder meer de 

jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, het beleid rondom jongeren in een kwetsbare 

positie en rondom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, spreken gemeenten Scalda steeds meer 

aan om voor nieuwe doelgroepen opleidingen te realiseren. We maken enerzijds steeds vaker 

trajecten met onderwijs op maat voor deze bijzondere doelgroepen en investeren anderzijds meer in 

de begeleiding van studenten met bijzondere ondersteuningsvragen binnen ons reguliere onderwijs. 

Het feit dat we voor jongeren in een kwetsbare positie een uitgebreid pakket aan educatieve en 

ondersteunende activiteiten bieden met een uiterst laagdrempelig toegangsbeleid, maakt dat onze 

ambities op het gebied van vsv er getalsmatig op het eerste gezicht misschien niet ambitieus lijken, maar 

dat inhoudelijk wel degelijk zijn. Wij zouden het, zoals gezegd, als een ‘overwinning’ zien als we bij alle 

ambities en ontwikkelingen in de Zeeuwse context, waaronder een grote instroom van nieuwe 

doelgroepen, ons huidige niveau vsv zouden kunnen handhaven. 

5.2 Voorbereiden op impact daling leerlingenaantallen op instroom en bekostiging 

Er is in Zeeland sprake van een forse daling van het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs. In de 

regio’s Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland is deze daling al gaande en volgens het Zeeuws 

Planbureau zet ze vanaf 2020 ook in de andere regio’s in. Bij een gelijkblijvend marktaandeel leidt dit 

tot een daling van het aantal studenten. We houden rekening met zo’n 1000 studenten minder in acht 

                                                 
20 Internationale Schakelklas (voor anderstaligen) 
21 Voortijdig School Verlaters 
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tot tien jaar. De financiële middelen die we als onderwijsinstelling krijgen, nemen hierdoor fors af. Dit 

stelt niet alleen eisen aan hoe we met onze middelen omgaan, maar vraagt ook om andere vormen 

van onderwijs. Klassikaal onderwijs wordt minder ingezet. Een goede mogelijkheid ligt bijvoorbeeld in 

het realiseren van kleinschaliger onderwijs in hybride leeromgevingen, zoals praktijkroutes, in 

samenwerking met het werkveld in een realistische beroepscontext. Voor andere opleidingen is een 

mogelijkheid krachten te bundelen in bijvoorbeeld een brede basisopleiding met gespecialiseerde 

uitstroomprofielen of vorming van combigroepen waarbij studenten kennismaken met een breder 

werkveld en zo hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten. 

5.3 Aansluiten op de arbeidsmarktbehoefte van de toekomst 

 

We geven ons onderwijs zó vorm, dat we recht doen aan de behoeften van studenten en aan externe 

en interne ontwikkelingen. We willen samen over een langere termijn vooruitkijken naar de manier 

waarop we ons onderwijsaanbod en de ondersteuning organiseren. We willen daarbij niet alleen 

‘defensief’ kijken naar wat we kunnen behouden, maar juist ‘proactief’ vooruitkijken naar onderwijs 

dat aansluit bij onze studenten, bij de economie en ‘het DNA van Zeeland’. Vanuit onze waarden werken 

we samen met onze partners aan de ontwikkeling van onze studenten. Die partners zijn de scholen 

voor voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs, werkgevers, provincie en gemeentes.  

 

Onderstaande afbeelding vanuit werkgeversperspectief laat zien hoe wij aansluiten op de uitdagingen 

van de arbeidsmarkt van de toekomst. 
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In onze samenwerking profileren we ons met het volgende. 

 Kwaliteit is en blijft ons handelsmerk. 

 We zijn er in de eerste plaats ‘voor en van alle Zeeuwen’. 

 We bieden waar mogelijk opleidingen aan die aansluiten op de Zeeuwse economie/het 

Zeeuwse DNA. We streven naar een optimale doorstroming vmbo-mbo–hbo, waarbij de 

ontwikkeling van loopbaancompetenties essentieel is. 

 We ontwikkelen vormen van leren in een hybride leeromgeving, om onderwijskundige en 

demografische redenen en om ons studentnabij-aanbod te versterken. 

 Er moet veel aandacht voor en onderzoek naar hybride opleiden en werken en 

samenwerken zijn (bijvoorbeeld de hybride docent). 

 We investeren in een leven lang leren en ontwikkelen. 

 We zoeken in samenwerking met onze partners nieuwe oplossingen voor de bereikbaarheid van 

onze onderwijs- en stagelocaties. 

 We investeren in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers, in de 

wetenschap dat ook in onze eigen organisatie een grote toename in de uitstroom van AOW- 

gerechtigde medewerkers te verwachten is. 

 

6. Sterktes en zwaktes Scalda 
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SWOT Scalda
Belangrijkste sterktes

Stevig ingebed in Zeeuws netwerk 

Blokkerende wet- en regelgeving
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Grootste onderwijswerkgever Zeeland

Lek studenten naar buiten de 

provinciegrenzen

Belangrijkste marktkansen

Lastig om grenzen te bepalen in aanbod 
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Hybridiseren onderwijs

Bereikbaarheid voorzieningen

 Aansluiten bij Zeeuwse economische 
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Versnippering bestuurlijk Zeeland
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6.1. Confrontatiemix Scalda 
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7. Sterktes en zwaktes Zeeland 

In het Omgevingsplan Zeeland 2018 van de provincie zien we de volgende paragraaf: “Zeeland is een 

uitgestrekt gebied van land en zee (vergelijkbaar in omvang met de Randstad) met een relatief laag inwonertal 

(evenveel als de bewoners van Rotterdam Zuid). Dat is kracht en zwakte tegelijk. Kracht, omdat de lijnen kort 

zijn, men weet elkaar snel te vinden. Zelfredzaamheid en omzien naar elkaar passen de inwoners van Zeeland. 

Het gebied is een groenblauwe oase in het hart van een Europees stedennetwerk. Perfect om te recreëren voor 

veel stedelingen. Zwakte is het gebrek aan stedelijke massa die uiteraard voortkomt uit het eilandkarakter. 

Daardoor is het moeilijk concurreren met gebieden die wel agglomeratievoordelen kennen. Gebleken is ook dat 

de zwakte ligt in het ‘eiland- denken’. Bedreigingen zijn de relatief beperkte verbindingen van dit landsdeel met 

de rest van Nederland, de toenemende vergrijzing en ontgroening. En misschien het altijd op de loer liggende 

gevaar van de elementen. Het zijn urgenties die om een gezamenlijke lange termijnstrategie vragen.” 

 

7.1. Confrontatiemix Zeeland 
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8. Verbinding strategie met analyse en indicatoren 

8.0 Van de bedreiging een kans maken 
 

Vanuit onze sterktes 

Scalda heeft als eerder gezegd een zeer omvangrijk en intensief netwerk, zowel op provinciaal Zeeuws als op 

regionaal niveau, zowel op bestuurlijk als op uitvoeringsniveau. De strategie van Scalda is van zo groot belang voor 

de hele regio en iedere sector daarbinnen, dat overheden, ondernemingen/instellingen en andere 

onderwijsinstellingen, de ‘drie O’s’, zich intensief bij de ontwikkelingen van de school betrokken voelen. Scalda is 

op vele terreinen een belangrijk actor in maatschappelijke ontwikkelingen en is steeds beter in staat om met 

gemeenten, de provincie en partners uit de diverse sectoren integraal over de uitdagingen van deze tijd te spreken. 

Daarbij heeft Scalda dankzij haar medewerkers een naam van ‘doen wat je zegt’, daden bij woorden voegen en 

daarmee als samenwerkingspartner betrouwbaar zijn. 

Met oog voor onze zwaktes 

Scalda weet vanuit die positie en die intensieve samenwerking steeds beter duidelijk te maken wat de gevolgen zijn 

van haar beleid (zoals bijvoorbeeld de invloed op vsv-cijfers) en wat de grenzen daaraan zijn. In haar 

onderwijsvernieuwingen, zoals bijvoorbeeld hybridisering, wordt door flexibilisering van het onderwijs op termijn 

een adequaat antwoord gegeven op de kleinschaligheid en de gevolgen daarin van terugloop van 

studentenaantallen. Daarnaast geeft het een belangrijke innovatieve impuls aan het vaak nog traditionele, 

klassikale onderwijs, door de realistische praktijkcontext. Belangrijk daarbij is het wel om voldoende in te spelen op 

de karakteristieken van teams en individuele medewerkers die de vernieuwingen moeten doorvoeren. 

Professionalisering blijft dan ook cruciaal.  

 

Inspelend op kansen 

Door in de praktijk te werken, maar ook door samenwerking in doorlopende zorglijnen en ontschotting van 

onderwijs en zorg, sluiten we inhoudelijk optimaal aan bij de Zeeuwse samenleving en economie. In hybride 

situaties zorgen we niet alleen voor beter opgeleide studenten, we zorgen ook voor een grote binding van 

studenten met de bedrijven waar we onze onderwijsleeromgevingen realiseren en op die manier als gezegd ons 

onderwijs flexibiliseren en in hybride vorm afstemmen op de ontwikkelingen naar de arbeidsmarkt van de 

toekomst. 

Bedreigingen het hoofd biedend 

Zo zijn we niet alleen voorbereid op terugloop van studentenaantallen: we maken het onderwijs ook in belangrijke 

mate meer ‘thuisnabij’. Het onderwijs is bovendien aantrekkelijker, wat onze concurrentiepositie verstevigt. Scalda 

gelooft dat het door samenwerking optimaal binnen bestaande wet- en regelgeving kan opereren. Tegelijk gaat het 

met de overheid waar nodig het gesprek aan over deze regelgeving in een hybride context. Denk bijvoorbeeld aan 

regels voor toetsing en examinering. Tenslotte is de samenwerking die Scalda voorstaat en realiseert het enige 

antwoord op de bestuurlijke versnippering. In de termen van Scalda zelf: van woorden naar daden, zo is Scalda 

straks ‘gereed voor de toekomst’. 
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Zo komen we tot onze maatregelen: waardenvol en toekomstgericht! 

8.1 Waardenvol en toekomstgericht 

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'. 

8.2 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 begonnen met de eerste 

praktijkroute voor economische opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen. In de komende jaren ontwikkelen we 

verschillende vormen van hybride leeromgevingen waarbij de samenwerking met het bedrijfsleven verder 

geoptimaliseerd wordt. Verder worden er in heel Zeeland opleidingen gecombineerd en geconcentreerd. Door 

dit ‘slim organiseren’ zal slechts een enkele opleiding uit de provincie hoeven te verdwijnen. 

8.3 Dichterbij en efficiënter ondersteunen 

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

begeleiding en andere onderdelen van de ondersteuning mede daarom naar de onderwijsclusters. We voegen 

deze clusters samen tot vier grotere eenheden, die beter in staat zijn onderwijs en begeleiding efficiënt en 

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

maat blijft daarbij bepalend. We investeren, ondanks teruglopende bekostiging, waar dat nodig is gericht in 

het verminderen van de werkdruk in het onderwijs. 

8.4 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. 

8.5 Meer kwaliteit 

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

jongeren afneemt. We geloven in het samen met onze partners benutten van nieuwe kansen. Denk daarbij aan 

‘Wind op Zee’, de ontwikkeling van CIOS in diverse regio’s, de samenwerking in zorg, welzijn en toerisme en de 

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

opleidingen in de groene sector. We hebben vertrouwen in onze studenten, in onze partners en in elkaar. Van 

daaruit hebben we vertrouwen dat we ons onderwijs gereed kunnen maken voor een waardevolle toekomst. 
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8.6 Aansluiten bij landelijke indicatoren 

 

Bij het bespreken van onze streefdoelen ten aanzien van de landelijke indicatoren (hoofdstuk 9.6) zetten we uiteen 

dat vrijwel al onze maatregelen op ieder van deze indicatoren ‘scoren’. We maken de koppeling met die indicator 

waar deze relatie in onze optiek het sterkst is.  

Streven naar kansengelijkheid 

Vanuit onze kernwaarden en onze verantwoordelijkheid voor Zeeland vinden wij het belangrijk dat onze studenten 

zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen en dat we voortijdig schoolverlaten (vsv) zoveel mogelijk tegengaan. Omdat 

ieder mens eigen talenten en ondersteuningsvragen heeft, is ‘onderwijs op maat’ ook hierin van groot belang. 

Tevens vinden we het belangrijk dat onze studenten zoveel mogelijk gelijke kansen hebben qua bereikbaarheid, 

een groot issue in Zeeland. Hybride onderwijs maakt ‘thuisnabij’ onderwijs mogelijk. Ook geeft de keuze tussen 

hybride en meer traditionele vormen van onderwijs studenten met verschillende leerstijlen vergelijkbare kansen. 

Voor Scalda is er excellentie op ieder niveau mogelijk. Scalda wil haar studenten helpen het beste uit zichzelf te 

halen, iedere student gelijke kansen geven zich te ontwikkelen tot een vakvrouw of vakman die in staat is zich ‘een 

leven lang te ontwikkelen.’ Scalda acht het van groot belang dat leerlingen zich, juist om hun kansen optimaal te 

benutten, goed kunnen oriënteren op hun studie en beroep. Daarom zet Scalda zich in voor het Zeeuwsbrede LOB-

platform, een website en een geheel van activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 

waaraan alle Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs meewerken en dat in alle onderwijsclusters van Scalda 

en in het hbo (HZ) wordt voortgezet. Overigens is een adequate LOB voor Scalda ook een wezenlijk element in het 

voorbereiden van onze studenten op een ‘levenlang ontwikkelen’ (LLO). 

Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie 

Scalda voelt zich als gezegd verantwoordelijk voor alle jongeren in Zeeland. Wanneer Scalda als enig algemeen 

toegankelijk roc jongeren niet toelaat, is er in veel gevallen binnen een redelijke reisafstand geen andere opleiding 

van hun keuze. Vanuit met name haar kernwaarden ‘toegankelijkheid’ en ‘betrokkenheid’ investeert Scalda veel in 

‘onderwijs op maat’ voor jongeren in een kwetsbare positie. 

Scalda heeft een basisondersteuningsprofiel vastgesteld en een set aan onderwijsbegeleidingsarrangementen om 

ook hierin ‘de lat steeds hoger te leggen.’ In 2018 is de studentenbegeleiding gedecentraliseerd naar de 

onderwijsclusters. Begeleiding wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het primaire proces aangeboden. Het gaat om 

een blijvende, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze studenten, ook wanneer die naar tweede- of derdelijns 

begeleiding worden doorverwezen. 

Een belangrijke rol daarin heeft het expertisecentrum, dat sinds 2018 is verbonden aan het cluster Educatie. 

Cruciaal voor Scalda is niet alleen de opvang van jongeren in een kwetsbare positie, afkomstig uit het vmbo, het 

praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, maar ook van statushouders en mensen van reïntegratiebedrijven en met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat erom deze studenten voor zover aan de orde een zo goed mogelijke 

doorstroming binnen Scalda te bieden. Scalda koestert haar veelzijdigheid en wil duidelijk zijn over haar 

mogelijkheden en de grenzen daaraan. 

Overigens zijn we ervan overtuigd dat hybride onderwijs voor veel jongeren in een kwetsbare positie, mits ze goed 

begeleid worden, unieke mogelijkheden biedt, dikwijls goed aansluitend op hun leerstijl en competenties. 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen 

Zoals we eerder al constateerden gaan de technologische ontwikkelingen steeds sneller. Studenten hebben belang 

bij een attitude en skills die hen helpen zich ‘een leven lang te ontwikkelen.’ Scalda heeft als visie dat studenten 

deze kennis en skills nergens beter kunnen opdoen dan in de bedrijven en de instellingen zelf. Daar zijn zij immers 
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het meest up-to-date en leren zij in een beroepscontext. Naast andere overwegingen, zoals demografische, 

strategische en financiële, vormt deze onderwijskundige motivatie de belangrijkste grondslag voor de hybridisering 

van het onderwijs binnen Scalda. 

Deze praktijkroutes, hybride leeromgevingen en dergelijke passen goed bij de belangrijkste leerstijl van veel 

studenten: leren door te doen. Doordat Scalda in het hybride onderwijs beter kan aansluiten bij de studenten, hun 

talenten en hun motivatie, vergroot Scalda daarmee ook de gelijke kansen van studenten. Studenten kunnen 

immers binnen Scalda in veel gevallen kiezen uit meerdere ‘routes’. Voor jongeren in een kwetsbare positie binnen 

Entree zijn er bijzondere praktijkroutes. 
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9. Uitwerking Ambities en doelen kwaliteitsagenda 2019-2022 

9.1.  Preambule 

Scalda heeft zoals eerder opgemerkt in haar veranderdocument ‘Scalda gereed voor de toekomst’ een grote ambitie geformuleerd, in die zin dat het gaat om 
ingrijpende maatregelen, die veel van de organisatie en haar medewerkers zullen vragen. Voor de realisatie van de strategie zijn ze cruciaal. Hieronder zijn ze, veelal 
op hoofdlijnen, gegroepeerd in vier thema’s. Scalda streeft als gezegd, vanuit haar grote verantwoordelijkheid voor de regio, naar ‘gelijke kansen voor iedereen’ in 
Zeeland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor ‘jongeren in een kwetsbare positie’ en bereiden we onze studenten zo goed mogelijk voor op de ‘arbeidsmarkt 
van morgen’. We hebben de thema’s als volgt gegroepeerd, waarbij het thema dat voor Scalda het grootst in omvang en impact is als eerste wordt uitgewerkt: 

1. De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar hybride onderwijs 
2. Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
3. De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groen Delta 
4. Jongeren in een kwetsbare positie: onderwijs op maat 

Hoewel ieder van de vier thema’s direct is gelinkt aan een van de drie landelijke indicatoren, is de impact van elk thema groter dan dat. Zo verbetert onze hybridisering 
bijvoorbeeld zeker de kansengelijkheid voor iedereen. Dit is hoewel complex, van wezenlijk belang, wanneer we kijken naar de uiteindelijke effecten op deze drie 
landelijke indicatoren. Die effecten zijn immers voor een deel, maar niet uitsluitend terug te voeren op de maatregelen die onder het aan de indicator verbonden 
thema uitgewerkt worden. We komen daar later op terug. 

Onder elk van de genoemde maatregelen liggen uitgewerkte projectplannen. Tegelijk zijn veel van de maatregelen zo ‘groot’ en complex, dat het in veel gevallen lastig 
is in deze fase exact meetbare ‘doelen’ te formuleren. Het hele proces is wezenlijk om Scalda en daarmee het mbo in Zeeland en daar omheen ‘gereed te maken voor 
de toekomst’. Het staat vast dat de resultaten zeer ‘merkbaar’, zichtbaar zullen zijn: het zijn ingrijpende maatregelen. Dit is waar het voor Scalda om gaat. Dit is 
waarmee we onze kwaliteit, in de gegeven context, op niveau willen houden en verder versterken. 

Professionalisering 

Bij elk van de genoemde maatregelen is vermeld welke professionalisering we voor ogen hebben. De concrete uitwerking in een scholingsplan vindt jaarlijks plaats in 
samenspraak tussen de onderwijsclusters en ‘De Academie’, het Scalda trefpunt voor professionalisering van medewerkers. De Academie is onderdeel van de dienst 
Human Resources en Organisatie. Het onderdeel professionalisering staat steeds bij de maatregelen kort benoemd, maar is vanzelfsprekend cruciaal voor de realisatie 
van een en ander. Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs, uiteindelijk van het lesgeven zelf. Professionalisering staat in de begroting separaat benoemd. 

Leven lang ontwikkelen 

Een leven lang ontwikkelen (LLO) wordt de komende jaren voor Scalda steeds meer een ‘speerpunt’. Wanneer mensen bijblijven in hun vak, zich adequaat blijven 
bijscholen, blijven zij langer inzetbaar en blijft hun kennis op niveau. LLO draagt bovendien bij aan innovatie, en daarmee aan de ontwikkeling van de regionale 
economie. Daarbij sluit LLO aan bij hybridisering van het onderwijs, dat hierdoor flexibiliseert en, door inbedding in bedrijven en instellingen, actueel en up-to-date, 
blijft voor studenten maar ook voor medewerkers en de instelling in het algemeen. LLO past in en sluit aan op deze ontwikkeling. Door continue scholing kunnen de 
nieuwste inzichten uit onderzoek en onderwijs worden meegenomen in de praktijk. Maar dit werkt ook andersom; door intensieve interactie met de beroepspraktijk 
kan het onderwijs beter en actueler worden. Verder vindt Scalda het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om specifieke doelgroepen als nieuwkomers, 
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mensen met een beperking en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bedienen. Bij LLO gaat het op deze manier voor Scalda om het bijdragen aan de 
employability van de Zeeuwse beroepsbevolking gedurende de gehele loopbaan: van werkzoekenden en werkenden, en daarmee om het bijdragen aan de ontwikkeling 
van bedrijven en instellingen en de Zeeuwse economie in het algemeen. In haar strategie heeft Scalda het post-initieel onderwijs nadrukkelijk als speerpunt benoemd. 
Niet alleen om zoals hierboven geschetst inhoud te geven aan de maatschappelijke opgave van Scalda, maar ook als een manier om het geheel van de opleidingen van 
Scalda voldoende massa te kunnen blijven geven om mede daarmee de kwaliteit van de instelling te kunnen behouden en waar mogelijk te verhogen. 

Scalda gaat in haar relatie met bedrijven en instellingen waar mogelijk een ‘partnerschap’ aan, waarin we niet alleen onze studenten initieel opleiden met behulp van 
of zelfs in deze bedrijven en instellingen, maar als ‘partner’ ook een rol spelen bij het verdere, een leven lang ontwikkelen van hun werknemers. Het thema LLO sluit 
op deze manier qua proces direct aan bij het proces van onderwijsontwikkeling zoals we dat verder in dit kwaliteitsplan beschrijven. 

In directe relatie tot dit LLO-beleid ontwikkelt Scalda de komende jaren ook een alumnibeleid. 

Hoewel er binnen Scalda al veel gebeurt op dat gebied, is het kaderstellende beleid, inclusief de daaraan verbonden kwaliteitsdoelen nog sterk in ontwikkeling. Daarbij 
speelt ook een aantal landelijke onduidelijkheden een rol. In 2019 formuleren we een en ander in het kader van de strategie 2020-2023 nader. In het huidige 
kwaliteitsplan hebben we echter nog geen concrete maatregelen opgenomen. 

 

9.2. Thema 1:   De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs 

Bij haar onderwijsontwikkeling speelt Scalda in op de ontwikkelingen in de samenleving en in de regio in het bijzonder, waar het gaat om maatschappelijke, 
technologische, economische en demografische factoren en tegelijk op het belang daarbij de doorlopende leerlijn en de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van 
leerlingen verder te versterken. Zo bereiden we onze studenten voor op de arbeidsmarkt van morgen, zorgen we dat studenten ook in de toekomst een breed en 
kwalitatief aanbod houden dat hen zoveel mogelijk gelijke kansen biedt, ook in vergelijking met studenten in andere regio’s. Een groot deel van de uitwerking van onze 
strategie in het veranderplan ‘Scalda gereed voor de toekomst’ komt hierin terug. Een zeer groot deel van onze inspanningen de komende jaren zal op de realisatie van 
dit omvangrijke en complexe thema gericht zijn. 

Intern is draagvlak verkregen gedurende het traject van totstandkoming van de strategie, het traject naar het veranderplan ‘Scalda gereed voor de toekomst’ en 
daarbuiten in bijeenkomsten met teams, strategiedagen, de ondernemingsraad, studentenraad, managementteams en het bestuur- en managementteam. 

Extern is draagvlak verkregen in, het Zeeuws Bestuurdersoverleg, stakeholdersoverleggen van het CvB, het ‘drie O-overleg’ Zeeland, de Economic Board Zeeland, 
werkveldadviesraden, overleggen in het kader van de diverse hybride projecten en routes, het bestuur CTT, decanenkring en vele overleggen meer. 

 

Maatregelen 

1.1 Energietransitie en techniekonderwijs    2019:  Creëren van een netwerk van bedrijven op het gebied van de energietransitie in Zeeland. 
I.s.m. het bedrijfsleven ontwerp van onderwijsprogramma's. 

2020:   Actief ecosysteem van bedrijven en instellingen rondom de school t.a.v. het thema energietransitie. 
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I.s.m. het bedrijfsleven uitvoeren van nieuwe onderdelen in onderwijsprogramma's en vervolgens 
evalueren en bijstellen. 

2021:   Verdere implementatie onderwijs i.s.m. bedrijfsleven, vmbo en hbo 
2022:  Technische opleidingen zijn gereed om in te spelen op vraagstukken vanuit de energietransitie. 
 
Professionalisering (van docenten) en doorontwikkeling hiervan gericht op nieuwe technieken en nieuwe rol 
techniekmedewerkers in bedrijfsleven. Doorgaande leerlijn met vmbo en hbo ontwerpen. 
Borging professionalisering van docenten 
 
Nulsituatie: Hoewel er uiteraard wel een bedrijvennetwerk is rondom de sector techniek, is dat er nog niet 

    specifiek gericht op energietransitie, laat staan een ‘ecosysteem’ dat actief dit thema binnen de
    techniek reguleert en verder ontwikkelt. 

 

1.2 Hybridisering: CTT   Doorontwikkeling van de hybride leeromgeving binnen het Centrum voor TopTechniek (Terneuzen) waarin  
vmbo, mbo, bedrijfsscholen en bedrijfsleven, ondersteund ook door de lokale en provinciale overheden 
samenwerken in een vakmanschapsroute, ondersteund door onderzoek en een bedrijvenkring. Het is de bedoeling dit 
concept in 2019 en verder ook in te zetten voor een technologieroute in het CTT en in een eigen context ook toe te 
passen in het Technum in Vlissingen, ook hier samen met vmbo, bedrijfsschool en bedrijfsleven. Beide trajecten 
bevinden zich nu in een oriënterende fase.         
               
2019: Doorontwikkeling vakmanschapsroute naar mbo-niveau 2, 3 en 4 en ontwerpen van de 

technologieroute; pilot doorlopende lijn mbo-hbo, doorontwikkeling practoraat, advisering bedrijven 
apparatuur, twee innovatieve opdrachten uit de businessclub   

2020: Uitvoering doorstroomprogramma’s, pilot mbo –hbo, practoraat op stoom, samenwerking met 
bedrijven geborgd, totaal 4 innovatieve opdrachten uit de businessclub    

2021: Evaluatie en borging doorstroomprogramma’s en vakmanschapsroute, doorstroming mbo – hbo, 
totaal 6 innovatieve opdrachten         

2022: Vakmanschapsroute en doorstroom staande praktijk, in totaal 8 innovatieve opdrachten 
           

Professionalisering volgens uitgewerkt plan, met o.a. samenwerken, feedback geven, kwaliteitsgericht werken in de  
praktische leeromgeving CTT           
 
Nulsituatie: De vakmanschapsroute is gestart in het vmbo en moet nu worden doorgezet. Het practoraat richt zich

    tot nu toe vooral op de vmbo-docenten. In dit nieuwe traject wordt de doorlopende lijn naar het mbo
    doorgezet. 



38 
 

1.3 Hybridisering: Praktijkroute  2019:  Walcheren, Horeca, start februari       
DVG       Zeeuws-Vlaanderen, Commerciële en Zakelijke Dienstverlening uitbreiding met een tweede  

leerjaar en start Horeca en Toerisme, augustus 
Schouwen-Duiveland, Horeca en Toerisme, start augustus  
Voorbereiding overige regio’s en crebo’s 

2020:  Start implementatie overig Zeeland        
 2021:  Vervolg implementatie          
 2022:  Praktijkroute DVG draait in heel Zeeland.       
               
 Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op begeleiden in een hybride   
 leeromgeving 

Nulsituatie: De praktijkroute horeca was begin 2019 nog niet gestart, economie alleen in het eerste leerjaar. 
 

1.4 Hybridisering: Praktijkroute  2019:  Voorbereiding (samenwerking SW-bedrijven, scholing, organisatie, curriculum); eerste pilots in  
               Entree                                                                                       Walcheren en de Bevelanden voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd (20-25 studenten) 

2020:  Implementatie andere regio’s, uitbreiding van profielen als de arbeidsmarkt daarom vraagt. 
(25-30 studenten) 

      2021:  Voortzetting van bestaande en eventueel nieuwe profielen (25-30 studenten)   
      2022:  Voortzetting van bestaande en eventueel nieuwe profielen (25-30 studenten)   
        Na vier jaar zijn 95-115 studenten opgeleid in de praktijkroutes.                 
                    
      Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op begeleiden in een hybride   
      leeromgeving 

 Nulsituatie: De praktijkroute Entree is nog niet gestart. 
 

1.5 Hybridisering: Praktijkroutes  In augustus 2017 is gestart met de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg, in samenwerking met   
 Zorg en Welzijn    vijf grote Zeeuwse zorgbesturen en de Hogeschool Zeeland. 
      2019:  Tweede jaar pilot Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (MZ3/VZ3 50 – 65 studenten), evaluatie, 
        borging, uitbreiding naar niveau 4 en bbl, onderzoek en voorbereiding overige opleidingen 
        (met name regio Zeeuws-Vlaanderen), start pilot (augustus) 25 – 50 studenten vp en25 – 50 bbl vz  
        ig/mz3       

2020:  Voorbereiding aansluiting ZPO op niveau 5 en 6, start VP4, evaluatie pilots, voorbereiding en  
  start implementatie praktijkroutes overig Zeeland (75 – 100 studenten)    
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2021: Vervolg implementatie, evaluatie, bijstelling (150 – 200 studenten totaal in de opleiding n3 en 4 
samen)       

2022:  Afrondende fase waarna opleidingen in drie routes worden aangeboden: bbl, bol  
   regulier en bol – praktijkroute (225 – 300 studenten totaal).     
               
 Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op begeleiden in een hybride leeromgeving 

 
Nulsituatie: De ZPO is alleen in het eerste jaar gestart, in de andere opleidingen is er nog geen   

    praktijkroute. 
 

1.6 Hybride leeromgevingen Sport  In augustus 2018 is gestart met een eerste hybride leeromgeving in Roosendaal.   

       2019:  Eerste jaar Roosendaal (45 – 50 studenten), met gemeente en instellingen voor sport en 
        buurtwerk als partners (praktijklocaties), evaluatie, bijstelling     
        Voorbereiding leeromgeving Bergen op Zoom (vergelijkbaar met Roosendaal) en  
        Schouwen-Duiveland (watersport)        
        In augustus start tweede jaar Roosendaal (ca 75 studenten totaal), eerste jaar   
        Bergen-op-Zoom (ca 20 studenten) en Schouwen-Duiveland (5 – 10 studenten)   
        Onderzoek naar hybridisering Goes e.o. vanuit Omnium, pilot augustus (10 –20 studenten) 
      2020:  Vervolg eerste drie leeromgevingen, voorbereiding hybride leeromgeving Zeeuws-  
        Vlaanderen, evaluatie pilot Goes, in augustus start hybride leeromgeving Zws-Vlnd  
        (25 – 50 studenten) en borging hybridisering Goes e.o. (25 – 50 studenten)   
      2021:  Hybridisering sport (CIOS) voltooid, meerdere routes naast elkaar ingebed in het concept 
        20 – 30% van de CIOS-studenten krijgt een hybride opleiding: deels in een praktijkomgeving 
      2022:  Evaluatie, bijstelling, borging        
  
      Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op begeleiden in een hybride   
      leeromgeving   

  
Nulsituatie: De hybride leeromgeving CIOS is er alleen in het eerste jaar Roosendaal, verder niet. 
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9.3. Thema 2:  Kansengelijkheid door loopbaanoriëntatie en –begeleiding 

 

Maatregelen 

 

2.1 LOB Ontwikkeling en implementatie loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vmbo –mbo, mbo intern en  
  mbo – hbo, met inzet van een hierop gerichte webapplicatie, die in heel Zeeland door alle scholen  
  wordt gebruikt.             
                 

  2019:  Onderzoek loopbaancompetenties clusters Scalda, vertaling in beleidsplan   
    Webapplicatie voor vmbo – mbo gereed en voorbereiding voor mbo – hbo   
  2020:  Vertaling beleidsplan naar de onderwijsteams Scalda, vullen  van de applicatie   
    mbo met relevante opdrachten en voorbereiding implementatie,    
    pilot applicatie mbo – hbo         
  2021:  Implementatie LOB-beleid in alle onderwijsteams met gebruik applicaties   
  2022:  LOB is integraal onderdeel onderwijs en begeleiding.      
     
  Professionalisering gericht op LOB (loopbaancompetenties, gebruik LOB-website), voor alle mentoren/coaches 

 Nulsituatie: Begin 2019 is de LOB-scan nog niet uitgevoerd en het beleidsplan nog niet geschreven. De  
    webapplicatie wordt nog niet in heel Scalda gebruikt en is voor mbo – hbo nog niet   
    ontwikkeld. 
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9.4. Thema 3:  Arbeidsmarkt van morgen - Samenwerking in de Groene Delta 

In het thema Samenwerking in de Groene Delta neemt Scalda samen met partners uit ‘de drie O’s’ de inbedding en ontwikkeling van het ‘groene’ mbo ter hand. Scalda 
heeft op 1 augustus 2018 het ‘groene’ mbo in Zeeland overgenomen van de voormalige Edudelta Onderwijsgroep. In een breed project, samen met Pontes Scholengroep 
te Goes (dat het ‘groene’ vmbo realiseert sinds dezelfde datum), ZLTO Zeeland, FoodDelta (agrifood), Campus Zeeland (waarin de overheden zijn vertegenwoordigd) 
wordt gewerkt aan innovatie van het onderwijs en onderzoek en de onderlinge afstemming van deze twee. Vanwege het nieuwe, relatief omvangrijke en impactvolle 
karakter is dit een apart thema. Ook in het Groen College bereiden we onze studenten voor op de arbeidsmarkt van morgen, zorgen we ervoor dat studenten ook in de 
toekomst een breed en kwalitatief goed aanbod houden dat hen zoveel mogelijk gelijke kansen biedt, ook in vergelijking met studenten in andere regio’s. 

Intern is draagvlak verkregen gedurende het traject van besluitvorming over en voorbereiding van de overname van het groene mbo en daarbuiten in bijeenkomsten 
met het team van ons Groen College, de ondernemingsraad, studentenraad, managementteams, het bestuur- en managementteam en de Raad van Toezicht. 

Extern is draagvlak verkregen in het Zeeuws Bestuurdersoverleg, stakeholdersoverleggen van het CvB, het ‘drie O-overleg’ Zeeland, de Economic Board Zeeland, 
overleggen met FoodDelta, ZLTO, AgriFoodplatform Zeeland, Campus Zeeland, Begeleidingsgroep Joint Research Center en vele overleggen meer op diverse niveaus. In 
dat kader vindt ook externe monitoring plaats, gericht op het halen van doelen en het bewaken van kwaliteit van proces en inhoud. 
 
De planperiode van de hierboven genoemde stukken loopt tot 2021. In de onderstaande maatregelen hebben we de beoogde resultaten vertaald naar de looptijd van 
deze kwaliteitsagenda. 

 

Maatregelen 

      Het traject kent drie pijlers: (ontwikkeling van het) onderwijs, onderzoek en     
      hybridisering als middel om doelen in deze te realiseren.  In alle trajecten werken we    
      in de samenwerking bovendien aan een doorlopende leerlijn. Deze is in de doelen besloten. 
 
3.1 Onderwijs    2019:  Eerste leerjaar Groen College, 320 studenten, alle (13) opleidingen, geen cross-   
        overs (gestart augustus 2018); verkenning netwerk door kwartiermaker, start   
        ‘groene coalitie’ drie O’s – inclusief ook hbo, tweede leerjaar start     
      2020:  Onderzoek naar nieuwe programma’s mbo (keuzedelen, cross-overs) en keuze in  
        bestaande programma’s, keuze programma’s voor oktober, voorbereiding LOB-  
        programma en start voorbereiding AD-programma mbo – hbo (niveau 5)   
      2021:  Start nieuwe onderwijsprogramma’s (aug.) en evt. afbouw, start LOB- en excellentie  
        programma’s, voorbereiding AD-programma       
      2022:  Start AD-programma, implementatie, evaluatie, borging programma’s    
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Professionalisering gericht op de nieuwe programma’s (geldt ook voor opleidingen in Scalda   
 waarmee evt. een cross-over wordt gerealiseerd) en op het werken in een hybride leeromgeving. 

Nulsituatie: Scalda heeft de opleidingen overgenomen zoals ze zijn, zonder      
    doorontwikkeling, keuzes, cross-overs etc. 
 

3.2 Hybridisering    2019:  Aanpassingen gebouwen: gereedmaken voor Groen College     
        Onderzoek naar mogelijkheden hybride leeromgeving in Goes     
      2020:  Onderzoek naar mogelijkheden hybridisering per opleiding (afhankelijk van het gekozen 
        portfolio); waar mogelijk uitbreiding huidige hybride werkvormen en pilot(s)   
        Realisatie hybride leeromgeving Goes        
      2021:  Hybridisering voltooid en centrale huisvesting hierop aangepast    
      2022:  Evaluatie, bijstelling, borging etc. 

 
Nulsituatie: De huisvesting is zoals bij de overdracht. 

 

3.3. Onderzoek    2019:  Eerste afstemming met beoogde onderzoekpartners (sector, Rusthoeve, hbo, wo,  
        Joint Research Center i.o.)         
        Eerste verkenning Zeeuwse groene Onderzoeksagenda      
      2020:  Afstemming, uitwerking Onderzoeksagenda       
      2021:  Start uitvoering programma’s Onderzoeksagenda, aansluiting bij netwerk Joint    
        Research Center; Voorbereiding practoraat (en zo mogelijk lectoraat)    
      2022:  Start practoraat (en zo mogelijk lectoraat), evaluatie, bijstelling etc.  

 

 Nulsituatie: Er is nog geen verkenning uitgevoerd en er is nog geen ontwikkelagenda. 
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9.5. Thema  4:  Jongeren in een kwetsbare positie - Onderwijs op Maat 

 

In het thema ‘Onderwijs op maat’ geeft Scalda haar eigen invulling aan ‘passend onderwijs’ voor iedere student. We doen dat vanuit de verantwoordelijkheid die we 
voelen in de regio. Hoewel voor ons principieel iedere student recht heeft op ‘onderwijs op maat’ focussen we ons in dit kwaliteitsplan op jongeren in een kwetsbare 
positie en andere studenten met een bijzondere ondersteuningsvraag. Zo willen we bijdragen aan gelijke kansen voor iedere student in onze regio.  
 
Intern is draagvlak verkregen gedurende het traject van totstandkoming van de strategie, het traject naar het veranderplan ‘Scalda gereed voor de toekomst’ en 
daarbuiten in bijeenkomsten met teams, strategiedagen, managementteams en het bestuur- en managementteam. 

Extern is draagvlak verkregen in onder meer het vsv bestuurdersoverleg Onderwijs – Arbeidsmarkt, in vele overlegsituaties met het toeleverend VO (PRO) en VSO, met 
RBL (gemeenten), Zeeuwse Stichting Maatwerk, het Zeeuws Bestuurdersoverleg en in stakeholdersoverleggen van het CvB.  
 

Maatregelen 

4.1 Coachklas anderstaligen  Schakeltraject 18+ leerlingen met oriëntatie opleidingen, stage, intensief taalonderwijs, persoonlijke   
      begeleiding              
                    
      2019:  25 leerlingen deelgenomen, waarvan >90% verder gaat in het mbo    
      2020:  50 leerlingen totaal, evaluatie, bijstelling, borging      
      2021:  75 leerlingen totaal          
      2022:  100 leerlingen totaal          
                    
      Professionalisering met name gericht op gedrag van leerlingen 

      Nulsituatie: niet gestart 
                    

4.2 Pre Mbo    Doorstroomtraject vanuit vmbo, met entreediploma, naar niveau 2, wennen aan de cultuur, gestroom-  
      lijnde overgang             
                    
      2019:  50 – 75 leerlingen deelgenomen, waarvan >90% verder gaat in het mbo   
      2020:  100 – 150 leerlingen totaal         
      2021:  150 – 225 leerlingen totaal         
      2022:  200 – 300 leerlingen totaal         
                    
      Professionalisering met name gericht op gedrag van leerlingen 
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      Nulsituatie: niet gestart 
 

4.3 Afstemming VSO/PRO   Programmatische afstemming niveau 2 tot en met 4 gericht op betere organisatie van de ondersteuning 
      Daarnaast doorstroomtraject, wennen aan de cultuur, gestroomlijnde overgang 
 
      2019:  40 leerlingen , waarvan >90%* verder gaat in het mbo      
      2020:  80 leerlingen totaal, evaluatie, bijstelling, borging      
      2021:  120 leerlingen totaal          
      2022:  160 leerlingen totaal          
                    
      *Van de leerlingen die met een positief advies zijn begonnen.       
                    
      Professionalisering inzake kennis van aanpak binnen het VSO, o.a. door aansluiting docenten uit  
      het VSO zelf; in eerste instantie (tot 2020) met name gericht op gedrag, in tweede instantie op   
      verdieping ten aanzien van lesmethodieken en begeleidingsvaardigheden.     
      Daarnaast trainingen voor docenten om weerbaarheid van leerlingen te vergroten 

      Nulsituatie: niet gestart 
 

4.4. Maatoplossing switchers  Individuele begeleiding bij wisselen opleiding, coaching, voorbereiding nieuwe opleiding, zo mogelijk  
      starten onderdelen daarvan           
                    
      2019:  70 – 100 studenten          
      2020:  140 – 200 totaal          
      2021:  210 – 300 totaal          
      2022:  280 – 400 totaal  

      Nulsituatie: niet gestart  
             

4.5 Begeleiding overgangsfase  a. We verbeteren de aansluiting naar en vanuit niveau 1. Het resultaat moet zijn een doorlopende leer- en 
      ondersteuningslijn binnen Scalda, door ondersteuning, maar ook door pedagogische afstemming,   
      didactische afstemming en een ‘soepele doorstroming’ door heel het schooljaar.    
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      2019:  Overleg docenten niveau 1 en 2, uitwisselen good en bad practise, onderzoek naar beste 
        organisatie- en huisvestingsvorm voor niveau 1, gerelateerd aan niveau 2   
      2020:  Verhuizing niveau 1 naar nieuwe locatie(s), implementatie (nieuwe) samenwerkings- en  
        evt. organisatievorm niveau 1 gerelateerd aan niveau 2      
      2021:  Eerste instroomjaar niveau 1 naar 2 na implementatie, evaluatie, bijstelling   
      2022:  Tweede instroomjaar, idem         
                    
      b. Leerlingen in kwetsbare positie niveau 1 krijgen regelmatig individuele coaching en gesprekken,  
      contacten toeleverend onderwijs, onderwijsteam en interne begeleiders.     
                    
      2019:  Walcheren 100 – Oosterschelde 75 – Zeeuws-Vlaanderen 50 studenten    
      2020:  Walcheren 200 – Oosterschelde 150 – Zeeuws-Vlaanderen 100 studenten totaal  
      2021:  Walcheren 300 – Oosterschelde 225 – Zeeuws-Vlaanderen 150 studenten totaal  
      2022:  Walcheren 400 – Oosterschelde 300 – Zeeuws-Vlaanderen 200 studenten totaal  
                    
      c. Extra begeleiding niveau 2 leerlingen; ambulante begeleiding, coaching – er zijn diverse varianten in de 
      diverse clusters, waarbij de budgetten zijn ondergebracht in een zogenaamde ‘zorgtakenbox’.   

 

      Nulsituatie: niet gestart           
                    
      Het gaat in alle jaren om een pakket van maatregelen dat tot doel heeft de uitval in niveau 2 te beperken. 
      Scalda ervaart het effect van de invoering van de wetgeving rondom ‘passend onderwijs’ in 2014 in het  
      vmbo in het cohort 2018 in het mbo. Uitgaande van de verantwoordelijkheid die Scalda voelt voor de regio,  
      wil zij in de jaren 2019 tot en met 2022 het percentage vsv gelijk houden.      
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9.6 De landelijke indicatoren: wat is merkbaar en meetbaar? 
 

Samenhang tussen de landelijke indicatoren 

Zoals eerder aangegeven is het zo dat, hoewel ieder van onze vier thema’s direct gelinkt is aan een van 
de drie landelijke indicatoren, de impact van elk van die vier thema’s groter zal zijn dan dat. Dit is 
hoewel als gezegd complex, van wezenlijk belang, wanneer we kijken naar de uiteindelijke te 
verwachten effecten op deze drie landelijke indicatoren. Die effecten zijn immers voor een deel, maar 
niet uitsluitend terug te voeren op de maatregelen die onder het aan de indicator verbonden thema 
uitgewerkt worden.  

 

Confrontatiematrix vier thema’s met de landelijke indicatoren 

 Hybride 
onderwijs 

Loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding  

Samenwerking in 

de Groene Delta  

Onderwijs op 

maat 

Gelijke kansen 

voor iedereen  + ++ + ++ 
Jongeren in een 
kwetsbare 
positie 

+ + + ++ 

Arbeidsmarkt 
van morgen ++ + ++ + 

 

Hybride onderwijs en Groen onderwijs 

De doorlopende leerlijnen naar hybride onderwijs maken het onder meer mogelijk voor zij-instromers 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om (weer) een opleiding op te kunnen pakken. We 
zien dat bijvoorbeeld al in de praktijkroute in de ouderzorg, waar een belangrijk deel van de studenten 
uit zij-instromers bestaat. Waar een traditionele ‘schoolse’ opleiding minder bij hun leerstijl en 
persoonlijke situatie past, sluit het hybride onderwijs veel beter aan. Overigens is het zo dat dit ook 
geldt voor een belangrijk deel van de initiële studenten die uit het vmbo afkomstig zijn.  

Hybride onderwijs bevordert hun kansen en zorgt voor meer gelijke kansen voor iedereen: passend bij 
de leerstijl en situatie. Dat geldt zeker ook voor jongeren in een kwetsbare positie. Niet voor niets gaan 
we ook in Entree deels hybride werken. Aandachtspunt is daarbij wel, dat daarbij een adequate, meer 
intensieve begeleiding wordt gevraagd, ook vanuit de bedrijven en instellingen. Omdat de 
‘Samenwerking in de Groene Delta’ een vorm van hybride onderwijs behelst, geldt alles wat gezegd is 
ook voor dat traject. Daarbij zijn sommige opleidingen in het groene domein, bijvoorbeeld 
dierverzorging, bijzonder aantrekkelijk voor jongeren van de lagere niveaus. 

LOB 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding bereidt leerlingen (vmbo) en studenten voor op de keuzes die ze 
moeten maken in studie en beroep, uiteindelijk op een leven lang ontwikkelen (llo) in de arbeidsmarkt 
van morgen. Het gaat zeker niet alleen om kennis, maar juist ook om een attitude, om skills die ze 
nodig hebben om in die arbeidsmarkt van morgen succesvol te kunnen zijn en van waarde voor 
economie en samenleving. De Zeeuwse economie met haar overspannen arbeidsmarkt doet daarbij 
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steeds meer ook een beroep op jongeren in een kwetsbare positie. Juist ook voor hen is een adequate 
LOB belangrijk. We helpen hen zichzelf te ontdekken, het beste uit zichzelf te halen en een goede 
positie te verwerven. 

Onderwijs op maat 

De maatregelen die we uitgewerkt hebben bij dit thema zijn in het bijzonder gericht op jongeren (en 
ook volwassenen) in een kwetsbare positie. Door voor hen extra begeleiding en maattrajecten te 
bieden, bevorderen we hun kansen en daarmee de gelijke kansen voor iedereen. Zoals we eerder 
aangaven, willen we samen met bedrijven en instellingen uiteindelijk deze studenten laten instromen 
in de Zeeuwse arbeidsmarkt. We bereiden ze in hun opleiding (uiteindelijk gaat het toch om op maat 
gemaakte beroepsopleidingen) voor op de arbeidsmarkt van morgen, onder meer door een nadruk te 
leggen op het ontwikkelen van skills en een attitude die daarbij belangrijk zijn, ook weer mede gericht 
op een leven lang ontwikkelen. 

 

Waarneembare effecten van de maatregelen 

 
Onder ieder thema hebben we in de vorige paragraaf 9.5 maatregelen uitgewerkt. Daarbij hebben we 
de nulsituatie per maatregel summier beschreven. In hoofdstuk 10 werken we die nog verder uit, 
feitelijk als een bijlage bij de maatregelen en de relatie met de drie landelijke indicatoren. De 
waarneembare effecten van deze maatregelen worden grotendeels bij iedere maatregel genoemd. We 
sommen de kern van de direct aan die maatregelen gekoppelde effecten op, deels met kwantitatieve 
(meetbare) implicaties. 

 

 De arbeidsmarkt van morgen: Hybride onderwijs en groen onderwijs 

 

Zoals uit de arbeidsmarktanalyse (zie § 2.2.3) en de startsituatie blijkt (zie hoofdstuk 3) is 

kenmerkend voor de Zeeuwse arbeidsmarkt dat er een tekort is aan arbeidskrachten in alle 

sectoren en op alle opleidingsniveaus. 

 

Eind 2020 (midterm review) is het volgende merkbaar en meetbaar gerealiseerd:  

 

- Het practoraat hybride onderwijs van het Centrum voor Top Techniek is (volledig) 
operationeel. 

- Er zijn in totaal tenminste 300 studenten gestart in een hybride onderwijsvorm. 

- Er zijn minimaal twee cross-overs actief met een eerste cohort en minimaal drie in 

voorbereiding. 

- Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op begeleiden in een hybride 

leeromgeving is in alle opleidingsclusters gestart en in minimaal twee clusters geborgd. 

In 2022 is het volgende merkbaar en meetbaar gerealiseerd: 

- Naast de reguliere bbl- en bol-opleidingsroutes, biedt elk opleidingscluster van Scalda een of 
meer hybride onderwijsvormen aan. 

- Er zijn in totaal tenminste 500 studenten gestart in een hybride onderwijsvorm en tenminste 
300 volledig daarin opgeleid. 

- Er zijn minimaal twee practoraten of met Scalda verbonden lectoraten operationeel. 

- Er zijn minimaal vier cross-overs actief met een eerste, tweede of derde cohort. 

- Professionalisering docenten en bedrijfsbegeleiders gericht op begeleiden in een hybride 

leeromgeving is in alle opleidingsclusters actief en geborgd. 
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 Kansengelijkheid: LOB 

Tien Zeeuwse vmbo- en drie Zeeuwse mbo-scholen hebben de handen ineengeslagen voor de 

ontwikkeling van een uniform systeem voor het bijhouden van LOB-dossiers van individuele 

leerlingen/studenten. De ontwikkelde website is eenvoudig toegankelijk voor alle (25.000) vmbo-

leerlingen en mbo-studenten, en kan in de toekomst eventueel uitgebouwd worden voor havo-

/vwo-leerlingen en hbo-studenten. 

De website bevat een goed doorzoekbare opdrachtenbank met LOB-opdrachten, gekoppeld aan 

de competenties van leerlingen/studenten. Scholen kunnen het LOB-programma naar eigen inzicht 

invullen, per school, per klas of per individu. Ook is er een module waarin scholen hun LOB-

activiteiten kunnen presenteren om zo de keuze voor de student te vergemakkelijken. De 

(reflectie)opdrachten kunnen hierbij worden gekoppeld aan de activiteiten. Tot slot biedt de 

website de mogelijkheid eenvoudig een samenvatting van het LOB-dossier te genereren die 

gebruikt kan worden als intake-document. De leerling/student is en blijft eigenaar van de inhoud 

van het dossier, ook in verband met de doorlopende leerlijn. 

Scalda enquêteert sinds 2006 jaarlijks 1e-jaars studenten m.b.t. intake en aansluiting. Op de vraag 
“hoe tevreden ben je over de intake en aansluiting in je huidige opleiding bij Scalda?” was in 
2015 (op een 10 puntenschaal) de score 7,0 (N=1915). 
 

Zoals we eerder opmerkten, dragen in onze optiek al onze maatregelen bij aan het bevorderen van 
kansengelijkheid. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is weliswaar de enige die we hier 
‘exclusief’ aan koppelen in ons overzicht maar, zoals later in dit document zal blijken, is het effect 
op deze indicator veel groter en breder dan alleen vanuit LOB. Voor Scalda is LOB overigens veel 
meer dan alleen een oriëntatie op studie en beroep. LOB is het onze studenten bewust maken van 
het belang van een ‘levenlang ontwikkelen’ (LLO) en het aanleren van belangrijke skills om daar 
tijdens en na de Scalda-periode vorm en inhoud aan te geven. Juist voor mbo-studenten is het van 
groot belang om de kansen die ze in heel hun leven krijgen ook daadwerkelijk te kunnen pakken. 
 
 

Eind 2020 (midterm review) is het volgende gerealiseerd: 

- Beleidsplan webapplicatie mbo-hbo is gereed. Het beleidsplan bevat een planning van uren 
binnen de onderwijsprogramma’s op het gebied van LOB. 

- Het vullen van de applicatie met de eerste ronde relevante opdrachten mbo-hbo is 
gerealiseerd. 

- Pilot voor de implementatie van de webapplicatie mbo-hbo is afgerond. 
- In elk onderwijscluster is minimaal 50% van de mentoren en coaches (bij)geschoold op het 

gebied van LOB, met name op de onderwerpen loopbaancompetenties en gebruik van de LOB-
website. 

- De score op de vraag “hoe tevreden ben je over de intake en aansluiting in je huidige opleiding 
bij Scalda?” is minimaal een 7,1. 

In 2022 is het volgende gerealiseerd:  
 
- Het LOB-beleid is in alle onderwijsteams van Scalda geïmplementeerd en is een integraal 

onderdeel van onderwijs en begeleiding. Op jaarbasis wordt in de onderwijsprogramma’s een 

zichtbaar aantal uren ingezet op het gebied van LOB. 

- Alle onderwijsteams maken gebruik van de LOB-webapplicatie. 
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- De LOB-applicatie wordt toegepast in het Zeeuwse v(mb)o, mbo en havo. 

- 80% van de mentoren en coaches van Scalda is (bij)geschoold op het gebied van LOB, met 

name op de onderwerpen loopbaancompetenties en gebruik van de LOB-website. 

- Iedere nieuwe mentor of coach neemt deel aan scholing op het gebied van LOB. 

- Het aandeel 1e-jaars succes niveau 4 is met 5% toegenomen tot gemiddeld 75%. 
- De score op de vraag “hoe tevreden ben je over de intake en aansluiting in je huidige opleiding 

bij Scalda?” is minimaal een 7,2. 

 

 

 Kwetsbare jongeren: Onderwijs op Maat  

 

Zoals in hoofdstuk 3 (pagina 11 en volgende) is beschreven, heeft Scalda een unieke positie in de 

regio. Het hiermee samenhangende ruime toelatingsbeleid wat Scalda hanteert vanuit haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft mede effect op zaken als verzuim- en vsv-cijfers. In 

haar brief van 22 februari 2019 (ref. 1483873) beschrijft de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, dat het aantal vsv’ers in het mbo weer toeneemt. Afgelopen schooljaar (2017-2018) 

is het aantal gestegen naar 19.980 in het mbo. Met name bij de bol niveau 4 en in de bbl niveau 2 

en 3. Mogelijke oorzaken worden nader onderzocht omdat er nog geen eenduidige verklaring is. 

Ook bij Scalda zien we deze trend terug (zie tabel op pagina 12). 

 
Huidige situatie instroom/doorstroom/uitstroom Entree 

 

 
 
 

Eind 2020 (midterm review) is het volgende meetbaar en merkbaar gerealiseerd: 
 

- Vanaf 2019, tussen de 45 en 55 studenten de Praktijkroute Entree volg(d)en. 
- Minimaal 50% van de betrokken docenten en begeleiders volgt of heeft (bij)scholing gevolgd 

gericht op het gedrag van studenten. 

Traject

Aantal 

studenten 

16-17

Uitstroom 

ongediplomeerd

Uitstroom 

gediplomeerd

Doorstroom 

niet Niv2

Doorstroom 

gediplomeerd 

naar niv 2

Niet regulier 66 7 17 11 31

30,1% 10,6% 25,8% 16,7% 47,0%

Regulier 153 34 27 24 68

69,9% 22,2% 17,6% 15,7% 44,4%

Totaal 219 18,7% 20,1% 16,0% 45,2%

Traject

Aantal 

studenten 

16-17

Uitstroom 

ongediplomeerd

Uitstroom 

gediplomeerd

Doorstroom 

gediplomeerd

Doorstroom 

ongediplomeerd

Niet regulier 31 8 1 2 18

31,3% 25,8% 3,2% 6,5% 58,1%

Regulier 68 15 13 12 28

68,7% 22,1% 19,1% 17,6% 41,2%

Totaal 99 23,2% 14,1% 14,1% 46,5%

2017-2018 Niveau 2 vanuit Entree

2016-2017 Entree
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- Minimaal 50% van de betrokken docenten en begeleiders is ingepland voor (bij)scholing op de 

onderwerpen ‘Kennis van de aanpak VSO/PRO’ en ‘Weerbaarheid van docenten/begeleiders 

vergroten’. 

 
In 2022 is het volgende meetbaar en merkbaar gerealiseerd: 
 
- We hebben met de praktijkroute entree, in 2022 uiteindelijk (sinds 2019) in totaal tussen de 

95 en 115 studenten opgeleid. 
- Minimaal 50% van de betrokken docenten en begeleiders heeft (bij)scholing op de 

onderwerpen ‘Kennis van de aanpak VSO/PRO’ en ‘Weerbaarheid van docenten/begeleiders 
vergroten’ gevolgd, de overige 50% is hiervoor ingepland. 

- 90% van de betrokken docenten en begeleiders volgt of heeft (bij)scholing gevolgd gericht op 
het gedrag van studenten. 

 

Meetbare en merkbare effecten landelijke indicatoren 

Zoals we eerder in dit hoofdstuk aangaven wordt het effect op een landelijke indicator zeker niet 

uitsluitend bepaald door de maatregelen waarvan het thema aan die indicator is gekoppeld. Zie 

daarvoor ook de ‘confrontatiematrix’ eerder in dit hoofdstuk. Daarom willen we nu kort iets aangeven 

over de te verwachten effecten van alle maatregelen, dus de vier thema’s samen, op de landelijke 

indicatoren. Oftewel: wat gaat de kwaliteitsagenda, wat gaat dit plan voor die landelijke indicatoren 

betekenen? Daarbij grijpen we terug op hoofdstuk 3. 

Gelijke kansen voor iedereen 

Bij de analyse van de startsituatie (zie hoofdstuk 3) constateren we dat bij Scalda het startersresultaat 
voor niveau 3 voor de meeste opleidingen boven de 70% ligt en voor niveau 4 ligt het minimum van 
alle opleidingen op 78,6%. De interne doorstroom niveau 3 naar niveau 4 en de doorstroom naar het 
hbo concentreert zich voornamelijk bij de opleidingen Zorg en Welzijn en het laboratoriumonderwijs. 
Ook zien we sinds 2015 weer een stijging van het aandeel bbl-studenten; deze loopt synchroon met 
de economische omstandigheden op de arbeidsmarkt. Het aandeel 1e-jaars succes niveau 4 laat een 
zeer divers beeld zien, maar gemiddeld liggen de percentages rond de 70%. We streven ernaar dat het 
aandeel 1e-jaars succes niveau 4 in 2020 is met 1% toegenomen tot gemiddeld 71 % en in 2022 met 
nog eens 1% tot 72%. 
 
De belangrijkste indicator voor Scalda is die van de VSV-cijfers. Eerder hebben we, onder meer in 
hoofdstuk 3, betoogd waarom een consolidatie door ons gezien wordt als een ‘overwinning’. Scalda 
heeft als uitgangspunt geformuleerd het huidige niveau (2016-2017) van vsv te handhaven (niveau 1 
25,83%, niveau 2 10,07%, niveau 3 3,75% en niveau 4 3,25%) met als ambitie om de streefpercentages 
voor schooljaar 2019-2020 mbo te realiseren. 

 Niveau 1  26,2% 

 Niveau 2 8,45% 

 Niveau 3 3,1% 

 Niveau 4 2,55% 
Datzelfde geldt voor 2022: het (minimale) streven ligt bij de percentages van 2016-2017, de ambitie 

(‘de lat omhoog’) ligt bij de landelijke streefcijfers voor 2021-2022. 

Jongeren in een kwetsbare positie 

Het effect van de ‘Onderwijs op Maat’-maatregelen (coachklas, Pre Mbo, afstemming vso/pro en 
maatoplossing switchers) leidt er in 2020 toe dat er meer studenten doorstromen naar een niveau-2-
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opleiding, zodat een startkwalificatie binnen hun bereik komt. Een en ander leidt tot een hoger 
doorstroompercentage.  We streven naar de volgende aantallen per jaar. 

2019: totaal  185 - 240 studenten, waarvan > 75% verder gaat in het mbo. 
2020:  totaal  370 - 480 studenten, waarvan > 75% verder gaat in het mbo. (midterm) 
2021:  totaal  485 - 620 studenten, waarvan > 75% verder gaat in het mbo. 
2022:  totaal  740 - 960 studenten, waarvan > 75% verder gaat in het mbo. (endterm) 

 

 

Arbeidsmarkt van morgen 

 

Bij de maatregelen zelf hebben we reeds aangegeven waar we naar streven wanneer het gaat om de 
deelname aan hybride onderwijsvormen. In hoofdstuk 3 hebben we daarbij aangegeven hoe de 
aansluiting op het werk nu is, afgezet tegen de landelijke onder- en bovengrens. 

 
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden (2015/'16) naar instelling, 201722 

 
aansluitend 
op opleiding 

      niveau 
gelijk of 
hoger dan 
opleiding 

      richting 
gelijk of 
verwant 
aan 
opleiding 

    

  betrouwbaarh
eidsinterval 

      betrouwbaarh
eidsinterval 

      betrouwbaarh
eidsinterval 

  

  ondergrens bovengrens     ondergrens bovengrens     ondergrens bovengrens 

                      

% van de 
werkzame 
beroepsbevol-
king 

                    

76 73 79   78 75 81   72 70 75 

 

We geloven dat ons geheel van maatregelen ertoe zal leiden dat die aansluit meetbaar verbetert. We 

streven ernaar dat dit in 2020 zal zijn met 0,5% en in 2021 met nog eens 0,5%. We tekenen daarbij 

aan, dat de arbeidsmarkt dusdanig gespannen en dynamisch is, dat dit een niet eenvoudig toe te 

rekenen is. We zullen daar in onze analyse te zijner tijd aandacht aan besteden. 

Scalda streeft ernaar dat door met name hybridisering, onderwijs op maat en een goede LOB we nog 

beter en meer direct aan zullen sluiten op de (Zeeuwse) arbeidsmarkt van morgen.   

                                                 
22Deze tabel is gebaseerd op het Schoolverlatersonderzoek (SVO) 2017. 

 

file:///C:/Users/schuwi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/93D184A5.xlsx%23'Tabel%201'!A1
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10. Beschrijving startsituatie per thema (en maatregel) 

Vertrekkend vanuit de strategische uitgangspunten van Scalda, zoals verwoord in hoofdstuk 2, heeft 

Scalda gekeken naar de bestaande situatie, naar mogelijke uitbreiding, actualisering, aanscherping 

en/of verdieping. Ook is nagegaan welke versterking van onderlinge samenhang nodig is om de 

beoogde resultaten op de onderscheiden thema’s te kunnen realiseren. De ambities en beoogde 

resultaten zijn aangegeven door de onderwijsteams uit de verschillende onderwijsclusters in 

samenspraak met de ondersteunende diensten en de relevante (in- en externe) stakeholders. De 

ambities en beoogde resultaten vormen de voortzetting van eerder in gang gezette 

kwaliteitsverbetering. 

Bij het opstellen van de kwaliteitsagenda is, voor zover van toepassing, mede gebruikgemaakt van de 

instellingsgegevens van DUO, CBS, JOB-monitor, MTO. 

Uit ‘MBO-studentenprognoses uitgesplitst naar leerweg23, blijkt dat de verwachte daling van 

studentenaantallen vanaf 2017 begint. In 2023 is er t.o.v. 2017 een daling van 11% voorzien. 

 

Tevens daalt het marktaandeel van Scalda van 1,82% (in 2017) tot 1,76% (in 2023). 

In de 3e tussentijdse rapportage Kwaliteits- en Excellentieplan 2015-2018 en in het Geïntegreerd 

Jaardocument 2017 heeft Scalda aangegeven de strategische koers, die mede wordt beïnvloed door 

de te verwachte studentenaantallen, te vertalen naar het opleidingsportfolio, de begeleiding van 

studenten en de inrichting van de organisatie. De strategische koers ‘Scalda gereed voor de toekomst’ 

en de in deze kwaliteitsagenda beschreven thema’s geven dan ook een antwoord op deze 

demografische ontwikkelingen. 

 

10.1. Thema 1  Arbeidsmarkt van morgen - hybride onderwijs 

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

middelen binnen de organisatie verdelen op de te verwachten veranderingen aan. We flexibiliseren 

het onderwijs waar dat mogelijk en verstandig is. We realiseren steeds meer onderwijs in de praktijk, 

in de bedrijven en instellingen zelf. Na de onlangs gestarte ‘Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg’ 

beginnen we in 2018 met de eerste praktijkroute in Zeeuws-Vlaanderen. De komende jaren breiden 

we het onderwijs in de praktijk uit tot een belangrijke nieuwe vorm van onderwijs binnen Scalda. 

Verder worden er in heel Zeeland opleidingen gecombineerd en geconcentreerd. Door dit ‘slim 

organiseren’ hoeft slechts een enkele opleiding uit de provincie te verdwijnen. In 2018 zijn dan ook 

voor veel van de hierna volgende maatregelen de voorbereidende activiteiten gestart, zoals 

afstemming binnen de onderwijsteams om de onderwijskundige consequenties in beeld te brengen en 

het noodzakelijke overleg met de relevante regionale bedrijven.  

 

 

                                                 
23 https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/mbo-plan-2.jsp  
 

Teljaar Teljaar Teljaar Teljaar Teljaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(Verwachte) studentenaantallen Scalda voor middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - TERNEUZEN
8.908 8.879 8.625 8.598 8.854 8.849 8.745 8.554 8.339 8.102 7.872

BOL 144 6.897 7.018 6.922 6.861 6.800 6.678 6.647 6.518 6.362 6.193 6.015

BBL 50 2.011 1.861 1.703 1.737 2.054 2.171 2.098 2.037 1.976 1.909 1.857

Aantal gemeenten 

in voedingsgebied

Studentenaantallen

Wat is voor Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie het verwachte studentenaantal?

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/mbo-planning-/mbo-plan-2.jsp
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1.1 Energietransitie en techniekonderwijs 

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart. Vanaf 2019 gefaseerde implementatie. 

1.2 Hybridisering: CTT    

Na het opstartjaar in 2017-2018 is nu het tweede cohort ingestroomd en het eerste cohort 

ingestroomd in het mbo, via de vakmanschapsroute. Van daaruit wordt het verdere project 

geïmplementeerd. 

1.3 Hybridisering: Praktijkroute DVG 

In 2018 is een eerste groep Commerciële en Zakelijke dienstverlening in Zeeuws-Vlaanderen 

gestart. Voorbereidingen voor hybridisering bij Horeca en Toerisme, met pilots in januari 2019 

(gemeente Veere) en voorjaar 2019 (gemeente Oostburg). 

1.4 Hybridisering: Praktijkroute Entree 

In 2018-2019 starten de voorbereidingen, mede gerelateerd aan thema 1.5. De ontwikkelingen 

in problematiek in niveau 1 en 2 zijn van grote invloed op de te maken keuzes. 

1.5 Hybridisering: Praktijkroutes Zorg en Welzijn  

In schooljaar 2017/2018 hebben 50 bol-studenten niveau 3 deelgenomen aan de Zeeuwse 

Praktijkroute Ouderenzorg. De voorbereidingen voor uitbouw vinden in 2018 en 2019 plaats. 

1.6 Hybride leeromgevingen Sport   

In augustus 2018 is gestart met een eerste hybride leeromgeving in Roosendaal. De 

voorbereidingen voor verdere uitbouw in Bergen op Zoom, Goes en Schouwen-Duiveland 

vinden in 2018 plaats. 

 

10.2. Thema 2:  Kansengelijkheid door LOB 

2.1 LOB      

We streven naar een optimale doorstroming vmbo-mb-hbo, waarbij de ontwikkeling van 

loopbaancompetenties essentieel is. Samen met onze regio-contactpersoon LOB en het vmbo 

zijn we in 2017 al gestart met voorbereidende activiteiten ter ontwikkeling en implementatie 

van loopbaanoriëntatie en -begeleiding vmbo-mbo, mbo intern en mbo-hbo, met inzet van 

een hierop gerichte webapplicatie, die in heel Zeeland door alle scholen (vmbo, mbo en straks 

ook hbo) wordt gebruikt. 

 

10.3. Thema 3:  Samenwerking in de Groene Delta 

De ‘groene’ mbo-opleidingen van Edudelta Goes zijn per 01 augustus 2018 door Scalda overgenomen. 

Enerzijds vanwege de financiële situatie en de daarna genomen politieke besluiten over Edudelta, 

anderzijds vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Scalda draagt om de continuïteit van 

het (groen) mbo in de regio te behouden en zo een dekkend onderwijsaanbod voor de regio te 

garanderen. Om het groen mbo in de regio te continueren en verder te ontwikkelen is een tweetal 

documenten geschreven ‘Samenwerking in de Groene Delta’ (onderzoek en onderwijs gericht op 

innovatie voor een krachtige groene sector) en ‘Plan van aanpak Groen Onderwijs Zeeland’. 
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Deze stukken beslaan de planperiode 2018-2021 en schetsen de route en inhoud om te komen tot een 

krachtige toekomstbestendige groene sector in Zeeland. 

De weg naar een krachtige, toekomstbestendige, groene sector kent drie pijlers: (ontwikkeling van het) 

onderwijs, hybridisering en onderzoek als middel om doelen te realiseren. 

In alle trajecten werken we in de samenwerking bovendien aan een doorlopende leerlijn, die in de 

doelen is besloten. 

In 2019 worden de genoemde maatregelen verder uitgewerkt. De nulsituatie is als volgt. 

3.1 Onderwijs 

Het groene onderwijs is overgenomen zoals het is, zonder cross-overs, nieuwe opleidingen, LOB of 

doorlopende leerlijn. 

3.2 Hybridisering 

De huisvesting is zoals bij de overname, in het oude gebouw, niet hybride. 

3.3. Onderzoek 

Er is geen onderzoeksagenda. Onderzoek is nog niet in het groene onderwijs geïntegreerd. 

 

10.4. Thema 4: Onderwijs op Maat 

Scalda hanteert voor de drie landelijke speerpunten (jongeren in kwetsbare positie, gelijke kansen en 

opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst) het begrip ‘onderwijs op maat’. We kunnen en willen, 

vanuit de (individuele) student geredeneerd, ons onderwijs niet opknippen in verschillende 

speerpunten, maar bieden elke student een ‘student journey’ aan als maatwerk. 

In oorsprong is het begrip ‘onderwijs op maat’ bekend onder de naam ‘Passend onderwijs’. Scalda 

heeft dit begrip vertaald naar onderwijs dat voor alle studenten ‘op maat’ is: goed onderwijs in een 

passend pedagogisch-didactisch klimaat, een passend onderwijsprogramma voor iedereen, adequate 

loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), up-to-date informatievoorziening, een soepel lopend 

intakeproces en een passend aanbod voor iedere student bij zijn ondersteuningsvragen. 

Studentenbegeleiding waarbij iedere student een passend antwoord krijgt op haar of zijn 

ondersteuningsvragen, is van het grootste belang. Dit betreft zowel cognitieve als sociaal-emotionele 

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

gehele leer- en ondersteuningsproces als één geheel ervaart. Begeleiding is er niet alleen als er 

‘problemen’ zijn. Alle studenten krijgen begeleiding. Soms wordt deze begeleiding geïntensiveerd als 

het leerproces van de student hierom vraagt. Iedere student mag er zijn, is uniek, heeft talenten en 

mogelijkheden en ook ondersteuningsvragen die zoveel mogelijk in het onderwijsproces worden 

beantwoord. 

Vanuit dit perspectief geven we de begeleiding vorm: begeleiding passend in een integrale visie op 

onderwijs, zoveel mogelijk gedecentraliseerd en geïntegreerd in de opleidingen vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van docent en begeleider. Eenheid in uitvoering en in ontwikkeling 

van professionaliteit wordt gecoördineerd vanuit een expertisecentrum dat is ondergebracht bij het 

cluster Educatie. 

Bindende en voorwaardelijke elementen in de ‘student journey’ zijn de volgende. 
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 Goed onderwijs (differentiëren) 

 Een passend programma (aanbod) 

 Goede keuzes (LOB) aansluitend bij individu 

 Op de juiste plaats met de juiste informatie (intake en informatieoverdracht) 

 Elke student geholpen met zijn ondersteuningsvragen (begeleiding) 

In de tussenrapportage kwaliteitsplan 2018 heeft Scalda verwezen naar het rapport ‘Monitoring en 

evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Overkoepelende samenvatting’, uitgevoerd door Panteia en SEOR’. 

Hieruit blijkt dat, over het algemeen, de inzet van mbo-instellingen veel heeft bijgedragen aan de 

daling van vsv in het mbo, maar ook dat het relatieve rendement van de onderscheiden maatregelen 

lastig te bepalen is. Het is in de analyse niet mogelijk onderscheid te maken tussen vsv-middelen en 

financiering vanuit de reguliere lumpsumbekostiging. Ook wordt aangegeven dat het niveau van vsv 

per instelling wel afhankelijk is van de populatie en de bredere onderwijskwaliteit, maar niet van de 

keuze voor specifieke vsv-maatregelen. 

Zoals eerder aangegeven, leidt de unieke positie van Scalda in de regio tot een ruim toelatingsbeleid 

en dienen zaken als verzuim- en vsv-cijfers in het licht van deze positie en de daaruit voortvloeiende 

verantwoordelijkheid te worden gezien. 

Uit: Onderwijs in Cijfers. Vsv-cijfers mbo per instelling afgelopen drie jaar24 

Voor Scalda, exclusief groen onderwijs  

2014-2015 

  

2015-2016 

  

2016-2017 

  

NORMCATEGORIE deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% 

MBO NIVEAU 1 151 48 31,79 112 40 35,71 120 31 25,83 

MBO NIVEAU 2 1.312 122 9,3 1.249 120 9,61 1.231 124 10,07 

MBO NIVEAU 3 1.834 49 2,67 1.909 64 3,35 1.895 71 3,75 

MBO NIVEAU 4 4.155 108 2,6 3.998 133 3,33 4.087 133 3,25 

 

Voor groen onderwijs  

2014- 

2015 

  

2015- 

2016 

  

2016- 

2017 

  

NORMCATEGORIE deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv% 

MBO NIVEAU 1 10. 4. 40. 17 7 41,18   

  

MBO NIVEAU 2 168 16 9,52 210 13 6,19 199 7 3,52 

MBO NIVEAU 3 260 5 1,92 261 7 2,68 233 7 3 

MBO NIVEAU 4 214 2 0,93 198 6 3,03 185 9 4,86 

 

                                                 
24 https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-middelbaar-
beroepsonderwijs-per-instelling-afgelopen-drie-jaar 

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-middelbaar-beroepsonderwijs-per-instelling-afgelopen-drie-jaar
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/documenten/publicaties/2017/03/28/vsv-cijfers-middelbaar-beroepsonderwijs-per-instelling-afgelopen-drie-jaar
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Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 wordt Scalda steeds meer aangesproken op het realiseren van 

opleidingen voor nieuwe doelgroepen en het verzorgen van onderwijs op maattrajecten met 

bijpassende begeleiding. Dit maakt dat onze ambities op het gebied van vsv er getalsmatig misschien 

niet te al te ambitieus uit zien, maar dat inhoudelijk wel degelijk zijn. We zien het als een ‘overwinning’ 

als we, bij alle ambities en ontwikkelingen in de Zeeuwse context, ons huidige niveau vsv kunnen 

handhaven. 

4.1 Coachklas anderstaligen    

In september 2017 is gestart met 21 studenten in Middelburg. Doel is dat in 2019 ook 

Terneuzen mee gaat doen. 

 

4.2 Pre MBO     

In 2017 is de samenwerking met vmbo-scholen uitgebreid met scholen uit Oosterschelderegio 

en Zeeuws-Vlaanderen. Het grootste deel van de Zeeuwse vo-scholen participeert. Het betrof 

een pilot die in 2019 en verder geborgd, geëvalueerd en bijgesteld zal worden. 

  

4.3 Afstemming VSO/PRO    

Er is begin 2019 sprake van samenwerking met 18 scholen, waardoor meer leerlingen een 

diploma behalen. Verdere groei samenwerkingsverbanden wordt vanaf 2019 verwacht. 

 

4.4 Maatoplossing switchers   

Trajecten Pitstop (kalenderjaar 2016 49 aanmeldingen) en Keuzecarrousel (kalenderjaar 2017 

80 aanmeldingen) groeien nog steeds. Deze groei zal zich na 2019 naar verwachting 

voortzetten. 

 

4.5 Begeleiding overgangsfase   

Leerlingen in kwetsbare positie in niveau 1 krijgen regelmatig individuele coaching en 

gesprekken. Er is sprake van intensieve contacten met toeleverend onderwijs, onderwijsteam 

en interne begeleiders. De doorstroming naar niveau 2 is in de helft van de gevallen 

problematisch. In het cohort 2018-2019 zien we een sterke toename en ‘verdichting’ van 

problematiek in alle niveaus, maar met name niveau 2. 
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11. Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 

 
     

2019 2020 2021 2022          

AMBITIE 
1 

Arbeidsmarkt van 
morgen 

 
 €      

4.300.000  
 €      

4.200.000  
 €      

4.100.000  
 €      

4.300.000   
Hybride onderwijs 

      

         

         

AMBITIE 
2 

Kansengelijkheid door 
LOB 

 
 €          

100.000  
 €          

100.000  
 €          

100.000  
 €          

100.000           

         

AMBITIE 
3 

Arbeidsmarkt van 
morgen 

 
 €          

300.000  
 €          

600.000  
 €          

700.000  
 €          

600.000   
Samenwerking in de 
groene 

     

 
delta 

       

         

AMBITIE 
4 

Jongeren in een 
kwetsbare 

 
 €      

2.100.000  
 €      

1.900.000  
 €      

1.900.000  
 €      

1.800.000   
positie 

       

 
Onderwijs op Maat 

      

         

TOTALE BEGROTING 
   

 €      
6.800.000  

 €      
6.800.000  

 €      
6.800.000  

 €      
6.800.000  

 

Toelichting 

 

Arbeidsmarkt van morgen 

 

Zoals eerder aangegeven zijn alle maatregelen in het kader van de hybridisering van ons onderwijs 

erop gericht om dat onderwijs gereed te maken voor de ‘arbeidsmarkt van morgen’. Dat geldt ook voor 

het bijzondere project ‘Samenwerking in de groene delta’, waarin we dat doen voor ons Groen College. 

Bij zowel ambitie 1 als 3 zijn er vele ingrijpende maatregelen, zoals die zijn genoemd in het betreffende 

hoofdstuk, waarmee we deze ambities waar willen maken. Uit de kosten daarvan is de begroting voor 

deze ambities opgebouwd. Met de genoemde maatregelen zijn we er niet, ook niet waar het gaat om 

de kosten. Zowel middels subsidieaanvragen in het kader van het Regionaal Investeringsfonds MBO 

(RIF) als middels subsidieaanvragen bij de provincie Zeeland en Campus Zeeland trachten we 

voldoende middelen te genereren om de ontwikkeling en omvorming van ons onderwijs volledig te 

realiseren en Scalda daadwerkelijk ‘gereed te maken voor de toekomst’, zoals ons veranderplan heet. 

Kansengelijkheid 

In dit kwaliteitsplan hebben we eerder betoogd waarom we van mening zijn dat ook de andere 

maatregelen de kansengelijkheid voor jongeren (en volwassenen overigens) bevorderen. Evenzo 

draagt LOB veel bij aan het gereed zijn, de juiste keuzes maken voor de arbeidsmarkt van morgen. 

Omdat we echter de trajecten rondom LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) bij uitstek bij juist dit 
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thema en deze landelijke indicator vinden aansluiten hebben we dit traject ook in financiële zin volledig 

aan deze indicator toegeschreven. Feitelijk zijn echter veel meer van onze inspanningen ook hierop 

gericht. 

Jongeren in een kwetsbare positie 

Hier geldt iets vergelijkbaars als bij de bovengenoemde indicatoren en ambities. We zijn ervan 

overtuigd dat onze hybridisering, alsook een goede LOB zeker ook voor deze jongeren van belang zijn. 

Echter de maatregelen die wij nemen in het kader van ons ‘Onderwijs op maat’ zijn dermate specifiek 

op deze doelgroepen gericht, dat we deze volledig aan deze indicator toeschrijven. Bij onze 

praktijkroutes voor Entree hebben we een hybridiseringstraject specifiek voor jongeren in een 

kwetsbare positie. Deze maatregel staat genoemd bij de ‘arbeidsmarkt van morgen’. Daarnaast 

hebben we een subsidieaanvraag in het kader van het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) gedaan 

voor het ‘Participatielab’ voor weer een andere, specifieke doelgroep met een specifiek traject dat ons 

totaalaanbod van ‘Onderwijs op maat’ moet completeren.  

 

12. Sturing en borging 

Het kwaliteitsplan als zodanig is opgesteld in het kader van de afspraken die in het bestuursakkoord 

tussen de mbo-sector en de minister zijn vastgelegd. Inhoudelijk omvat het allerlei initiatieven die in 

het kader van de implementatie van de Scalda-strategie, specifieke actielijnen voortkomend uit de 

overname van de groene opleidingen en specifieke acties en doelen die in het kader van (of aangejaagd 

door) het kwaliteitsplan tot stand gekomen zijn. 

Sturing 

Het College van Bestuur stuurt globaal genomen langs de volgende twee hoofdlijnen. 

 Wat we ‘going concern’ noemen: alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de uitvoering van 

het reguliere onderwijsaanbod. Het overgrote deel van de beschikbare middelen wordt daarvoor 

ingezet, geflankeerd met ‘staand’ beleid, vanuit de ‘student journey’ gericht op realisatie van ‘de 

basis op orde’ waar dat nodig is en ‘de lat omhoog’ waar dat kan. Het geformuleerde beleid is daar 

(in samenhang) op gericht, net als ons kwaliteitszorgsysteem.  

 

 Een projectmatige aanpak voor alle activiteiten die in aanvulling daarop plaatsvinden. Het gaat dan 

om innovaties, vernieuwing, ontwikkelingen binnen omgeving, onderwijs en organisatie die in 

aanvulling op het ‘going concern’ worden geïnitieerd en uitgevoerd. Deze projecten kennen altijd 

een projectplan met begroting, een begin- en einddatum en een inhoudelijke en financiële 

evaluatie na afloop. We hebben hiervoor een aparte afdeling (Projectplus) ingericht waarin de 

projectleiders zijn ondergebracht en waarbinnen het projectleiderschap wordt 

geprofessionaliseerd. 

Voor de doelen en acties in het kader van ‘going concern’ ligt het primaat binnen de 

resultaatverantwoordelijke teams. De teams gaan aan de slag met de opdracht vanuit het bestuur en 

managementteam (BMT) over ‘de basis op orde’ en ‘de lat omhoog’, leggen de doelen en acties hiertoe 

vast in een jaarplan en leggen (via de lijn) hierover verantwoording af aan het CvB. Daarnaast is er 

ruimte voor het formuleren en realiseren van een eigen ambitie, hoewel die ruimte an sich wel beperkt 

wordt door de financiële kaders van de reguliere financiering. 
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Voor de projectmatige aanpak geldt dat het eigenaarschap te allen tijde belegd is binnen het BMT. Er 

wordt een projectleider aangesteld die verantwoording aflegt aan de projecteigenaar. Die legt op zijn 

beurt weer verantwoording af aan het BMT (in geval van interne financiering) of aan een externe 

organisatie (in geval van externe financiering). De financiën worden in een projectenadministratie 

bijgehouden en in de kwartaalrapportages zichtbaar gemaakt. 

Kwaliteitsagenda 

In de kwaliteitsagenda komen deze twee lijnen van sturing samen. Deels vinden activiteiten plaats 

binnen de staande organisatie, deels op projectbasis. Afhankelijk van de aard van de activiteit ligt het 

initiatief binnen of buiten de teams, maar in alle gevallen praten en denken zij mee over de manier 

waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden. 

Specifiek voor de kwaliteitsagenda zijn er bijeenkomsten belegd waarin de conceptagenda besproken 

is. Zo is er een dag georganiseerd waarbij de voorgestelde doelen en acties, zijn voorgelegd en 

besproken. De opbrengst van die dag is uiteraard in de agenda verwerkt. Voor die dag waren 

uitgenodigd: de Raad van Toezicht, alle directeuren, teamleiders en hoofden, de ondernemingsraad en 

de studentenraad. Daarnaast is in de diverse stadia van ontwikkeling de kwaliteitsagenda steeds 

besproken in de reguliere vergaderingen van de RvT, OR, SR en de managementteams van de clusters. 

Met betrekking tot de inhoudelijke aspecten is er een veelheid van contacten extern geweest zoals 

elders in het plan al is beschreven. 

 

Borging 

 

Zoals eerder vermeld vindt voor een deel (going concern) de borging van de opbrengst van de 

activiteiten plaats middels de reguliere kwaliteitszorgcyclus. Dat is het geval bij alle verbeteringsacties, 

dus ook bij de in de kwaliteitsagenda vermelde. 

 

Bij de acties en resultaten die op projectbasis tot stand gekomen zijn (of nog gaan komen) zijn er 

meerdere mogelijkheden.  

 

 Wanneer acties succesvol blijken te zijn, worden deze opgenomen in het organisatieonderdeel (of 

onderdelen) waarin ook het project is uitgevoerd. Wanneer geconcludeerd wordt dat het wenselijk 

is de opbrengst breder in de organisatie te implementeren, wordt de afweging gemaakt of dit 

direct in de going concern-aanpak kan, of dat hiertoe een nieuwe projectmatige benadering 

effectiever is. 

 

 Wanneer de actie niet succesvol blijkt te zijn (wat gelukkig niet vaak voorkomt), worden de ‘lessons 

learned’ beschreven en vastgelegd. In elke projectbeschrijving voor een nieuw project is verplicht 

opgenomen dat wordt verantwoord hoe de ‘lessons learned’ van eerder uitgevoerde projecten zijn 

meegenomen in het nieuwe project. 
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13. Nawoord 

 

Uiteindelijk zijn al onze plannen een ‘kwaliteitsplan’. Immers, heel het beleid van Scalda dient er niet 

alleen maar voor om ‘Scalda gereed voor de toekomst’ te maken, zoals de uitwerking van onze 

strategie heet, maar om de mensen in Zeeland te helpen zich een leven lang te ontwikkelen en 

daarmee het beste uit zichzelf te halen. En dat is voor Scalda echte kwaliteit. 

Scalda ontwikkelt niet zomaar ‘grootse’ plannen. We zeggen wat we doen, maar we doen ook wat we 

zeggen. Niet voor niets is de titel van ons jaarverslag over het jaar 2018 ‘In de praktijk’. Met de hashtag 

‘Scalda brengt het in de praktijk’ begeleiden we op sociale media de vele berichten over de realisatie 

van het mbo-onderwijs van de toekomst in onze provincie. Scalda, dat zijn, naast de duizenden 

studenten, honderden collega’s die samen onze school vormen en zich daar dag in, dag uit voor 

inzetten. Zonder hen zou dit plan slechts papier zijn. Dankzij hen is het een onderlegger voor een mooie 

en krachtige ontwikkeling! 


