
OP WEG NAAR VERANDERING

Dé vakopleiding voor de infra.

verkort jaarverslag 2015 SOMA College



Infra en onderwijs. Het zijn twee werelden die allebei volop in beweging 
zijn. Dat zag je in 2015 duidelijk op het SOMA College terug. Het was 
een uitdagend jaar dat in het teken stond van de voorbereiding op twee 
belangrijke veranderingen: de bezuiniging door het O&O-fonds en de 
herinrichting van het mbo-onderwijs. Maar uiteraard ging natuurlijk de 
meeste aandacht naar ons infraonderwijs en de deelnemers zelf. Je leest er 
meer over in dit korte jaaroverzicht. Meer weten?  
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Dit is wie we zijn
Nederland is een echt infraland. Met mooie bedrijven in de grond-, 
water- en wegenbouw maken we mogelijk dat alles in beweging 
blijft. Het SOMA College zorgt dat deze belangrijke bedrijven 
kunnen blijven beschikken over goedopgeleide en gemotiveerde 
vakmensen. Op het SOMA College kun je opleidingen volgen op 
mbo-niveau 2, 3 en 4. Dat kan zowel via de beroepsopleidende 
leerweg (BOL) als de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

Onze missie en visie
Het SOMA College is een begrip in 
de wereld van de infra, een merk 
wellicht. Onze ambitie is om hét 
opleidingsinstituut voor hoog-
waardig personeel in de grond-, 
water- en wegenbouw (GWW) te 
zijn. De opleidingen leggen de lat 
hoog, wat betekent dat het onder-
wijs:
■  wordt erkend door de branche 

als dé school voor infra-
onderwijs

■  aansluit op de beroepspraktijk
■  inspeelt op vragen van het 

bedrijfsleven en inspeelt op 
innovaties 

■  het beste uit de deelnemers 
haalt door intensieve begeleiding 

■  deelnemers opleidt tot zelfbe-
wuste werknemers en burgers

Onze strategie
en kernwaarden
De infrasector in Nederland stond 
door de economische crisis van 
de afgelopen jaren onder druk en 
dat heeft ook gevolgen voor het 
SOMA College. Daarom werken we 
sinds 2012 hard aan het vergroten 
van onze continuïteit en profilering 
als excellente infraopleiding waar 
vakmanschap en kwaliteit centraal 
staan. Dat doen we aan de hand 
van ons strategische beleidsplan: 
‘Leren excelleren’ dat nog loopt tot 
en met eind 2016. Daarbij zijn onze 
drie kernwaarden (betrouwbaar, 
betrokken en innovatief) leidend 
voor het denken en handelen van 
medewerkers. In 2015 is gestart 
met de ontwikkeling van een nieuw 
strategisch plan voor de periode 
2016-2020. 



                                                                                  

Aantal deelnemers in 2015
Niveau Opleiding Leerweg 2014 Leerweg 2015

  BOL BBL BOL BBL

2 Opperman bestratingen  15  17

Vakman GWW  60  88

3 Straatmaker  18  8

Allround Vakman GWW  14  11

Machinist GWW 293  300  

Machinist grondverzet  262  253

Machinist hijswerk 5  2  

Machinist hijswerk  22  22

Machinist wegenbouw 2  0  

Machinist wegenbouw  6  8

Allround Monteur Mobiele
Werktuigen

75  79  

 Allround Monteur Mobiele
Werktuigen

 54  49

4 Kaderfunctionaris Uitvoering 
Bouw en Infra

41  35  

Kaderfunctionaris Uitvoering 
Bouw en Infra

 54  43

Middenkaderfunctionaris
Landmeetkunde 

7  2  

Middenkaderfunctionaris
Landmeetkunde 

0  10  

Technicus Mobiele Werktuigen  0  32

Totaal BOL 423 428

Totaal BBL 505 531

Totaal aantal inschrijvingen 928 959 7

Promotie onder jongeren
Jongeren warm krijgen voor een toekomst in de infra. Daar maakte het 
SOMA College zich ook in 2015 sterk voor. Tijdens onderwijsbeurzen lieten 
we zien welke kansen de sector te bieden heeft en gaven we voorlichting 
op middelbare scholen. Ook experimenteerden we met meeloopdagen voor 
geïnteresseerde vmbo’ers. 

Groeien tegen de stroom in 
En het goede nieuws is: het werkt! In totaal mocht het SOMA College 452 
nieuwe deelnemers verwelkomen. Daardoor waren er in 2015 428 BOL-
deelnemers en 531 BBL-deelnemers. Dat zijn er ruim 30 meer dan vorig 
jaar. Vooral de BBL opleidingen (allround) vakman GWW, machinist grond-
verzet en de nieuwe opleiding technicus mobiele werktuigen droegen bij 
aan de groei. 

Streven naar een hoger niveau
Goede prestaties zijn geen reden om achterover te leunen. Naar ver-
wachting blijft het aantal jongeren dat kiest voor de infrasector dalen. 
Bovendien komen de meeste deelnemers van het SOMA College uit krimp-
regio’s (Oost- en Zuid-Nederland). Omdat andere onderwijsinstellingen 
infra-opleidingen afstoten, verwachten we desondanks dat het aantal deel-
nemers van het SOMA College zich stabiliseert. We streven er daarbij naar 
om meer deelnemers op te leiden op mbo niveau 4. 

Het aantal jongeren dat kiest voor een baan in de infra, daalt al jaren. 
Maar het SOMA College groeit juist tegen deze stroom in. Ook in 2015 
nam het aantal deelnemers, dat bij ons een opleiding volgt, toe. 

Onze opleidingen
en deelnemers



Naam opleiding Geslaagd

BBL machinist 99

BOL machinist 91

BOL kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra 37

BOL middenkaderfunctionaris landmeetkunde 7

Derde leerweg kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra 53

(allround) vakman infra opperman straatwerk/straatmaker 38

BOL allround monteur mobiele werktuigen 24

BBL allround monteur mobiele werktuigen 24

Opleidingen t.b.v. defensie 15

evc kandidaten 29

Lees meer in het volledige geïntegreerd jaardocument
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De beste graadmeter van het SOMA College? Dat zijn de prestaties van 
onze deelnemers. Ook in 2015 was er veel om tevreden over te zijn, al 
blijven er altijd aandachtspunten.

Zo presteren
onze deelnemers

Er haken minder deelnemers af
Een diploma halen is belangrijk. Daarom doen we er alles aan om te voor-
komen dat deelnemers halverwege stoppen met hun opleiding. In 2015 
daalde het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV’ers) op het SOMA College 
bij zowel de niveau 3 als de niveau 4 opleidingen. Op mbo niveau 2 haakten 
iets meer deelnemers af dan vorig jaar, maar ook hier doen we het beter 
dan gemiddeld en blijven we onder de streefnorm van het ministerie. 

VSV SOMA College Landelijk Streefnorm ministerie

mbo niveau 2 10,00% 10,08% 11,50%

mbo niveau 3/4 1,86% 3,40% 2,75%

Stageplaats zoeken is soms lastig 
Door de economische malaise in de infrasector staan stageplaatsen in de 
grond-, weg- en waterbouw al jaren onder druk. Ook in 2015 bleek het voor 
een deel van de BBL-deelnemers lastig om een leerplek te vinden. Een 
enkele deelnemer raakte halverwege de opleiding zijn stageplaats kwijt en 
moest noodgedwongen de opleiding staken. 

Een baan vinden lukt 
Het uitreiken van diploma’s is één van de hoogtepunten van het jaar op  
het SOMA College. Voor deelnemers, maar ook voor medewerkers. In 2015 
rondden 417 deelnemers met succes hun opleiding af. Een diploma van  
het SOMA College is wat waard. Het grootste gedeelte van onze deel- 
nemers die in 2015 afstudeerden, vond een baan (73%) of begon aan  
een vervolgopleiding (23,6%). 

Bron: mutatieformulieren



                                                                                  

Vervolg na opleiding Percentage

Doorstuderen in hbo 2,3%

Doorstuderen in mbo BOL 13,3%

Werken en leren mbo, BBL 8,0%

Werken, ik heb een baan gevonden 73,3%

Iets anders 1,3%

Werk zoeken; geen UWV 0,7%

Aangemeld bij UWV 0,0%
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Streven naar grotere doorstroom richting hbo
Het zijn cijfers waar we trots op zijn, maar het kan altijd beter. Het SOMA 
College wil bijvoorbeeld graag dat meer deelnemers doorstromen naar het 
hbo, om zo te voorzien in de vraag vanuit het werkveld naar hoger opgeleide 
professionals. Met de Hogeschool Utrecht zijn we in gesprek over wat er 
nodig is om dat te bereiken. 
 

Lees meer in het volledige geïntegreerd jaardocument
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2015 was het jaar waarin we ons voorbereidden op twee grote 
veranderingen: de nieuwe inrichting van het mbo-onderwijs 
én teruglopende inkomsten vanuit de branche. Voor mede-
werkers en deelnemers gaan beide zaken de komende jaren 
grote impact hebben. 

Klaar voor 
veranderingen in 
het mbo
De komende jaren gaat het 
mbo-onderwijs in Nederland op 
de schop. Er komt een nieuwe 
kwalificatiestructuur die onder 
meer moet zorgen dat onderwijs en 
praktijk beter op elkaar aansluiten 
en minder deelnemers zonder 
diploma afhaken. In 2015 bereidde 
het SOMA College zich voor op de 
naderende onderwijsveranderingen. 
Die raken alle facetten van de 
school. Van teamstructuur tot 
campusorganisatie en van tutoraat 
en studieloopbaanbegeleiding 
tot stages en examinering. Bij 
het voorbereiden van ons nieuwe 
onderwijsprogramma zijn we 
ondersteund door een externe 
programmamanager en enkele 
inhoudelijke experts. 

Zeven weken per jaar 
langer in bedrijf
Het SOMA College krijgt vanaf 
volgend jaar te maken met dalende 
inkomsten, omdat de bijdrage 
vanuit het O&O-fonds terugloopt. 
We anticipeerden daarop door een 
nieuw bedrijfsvoeringsmodel te 
ontwikkelen. Vanaf 1 augustus 2016 
is het SOMA College 47 in plaats van 
40 weken per jaar in bedrijf. 

Zowel voor medewerkers als 
deelnemers zal dit wennen zijn. 
Maar door middelen en mensen 
efficiënter in te zetten, kunnen we 
bezuinigingen realiseren zonder 
dat dit ten koste gaat van onze 
onderwijskundige plannen. 

Zo verandert 
ons onderwijs
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Kwaliteit & examinering
Het SOMA College werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar 
opleidingen. Om die kwaliteit te borgen is een taakgroep kwaliteitszorg in 
het leven geroepen. Het SOMA College deed bovendien mee aan de pilot 
waarderingskader mbo 2016 van de Onderwijsinspectie. Ook is in 2015 
veel aandacht besteed aan de examinering. Er is een adviescommissie 
examinering in het leven geroepen. 

Verbeteren van taal- en rekenonderwijs
Deelnemers van het SOMA College zijn over het algemeen doeners die het 
liefst met hun handen werken. Toch is het belangrijk dat ze ook goed sco-
ren als het gaat om taal en rekenen. Daarom was er in 2015 opnieuw veel 
aandacht voor het verbeteren van ons taal- en rekenonderwijs. Zo heb-
ben docenten meer mogelijkheden gekregen om deelnemers individueel 
te begeleiden en zijn we gestart met het combineren van algemene en 
beroepsgerichte vakken, waardoor deelnemers nog praktijkgerichter leren. 

Toekomstbestendig BPV tot stand brengen
Stages zijn in de visie van het SOMA College cruciaal om het infravak te 
leren. Door de uitdagende economische omstandigheden merken we ech-
ter dat stageplekken bij bedrijven onder druk staan. Begeleiden kost nu 
eenmaal tijd en die is er minder. Het SOMA College denkt daarom na over 
oplossingen. We willen bijvoorbeeld infrabedrijven zoveel mogelijk ontzor-
gen als het gaat om de examinering. Ook stemmen we het curriculum nog 
beter af op de stages en hebben we nog duidelijker gemaakt wie welke rol 
en verantwoordelijkheid heeft in het proces. 



 2015 2014

Aantal fte 65,13 68,6

Gemiddelde leeftijd 48 48

Verhouding man-vrouw 72-28% 72-28%

Lees meer in het volledige geïntegreerd jaardocument
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De campus, de moderne machines, eigen oefenterreinen; het is allemaal 
belangrijk. Maar uiteindelijk maken docenten en onderwijs ondersteunend 
personeel het verschil. Daarom is in 2015 opnieuw veel aandacht besteed 
aan scholing en ontwikkeling.  

Weinig verloop, aandacht voor vergrijzing
Medewerkers werken graag bij het SOMA College. Het aantal mensen dat 
op zoek ging naar een nieuwe uitdaging was mede daardoor ook in 2015 
laag. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers bleef echter stabiel 
op 48 jaar, doordat er enkele jongere nieuwe docenten in dienst traden. 
De ‘vergrijzing’ binnen het SOMA College blijft de komende jaren een punt 
van aandacht: hoe zorgen we ervoor dat oudere medewerkers vitaal én 
inzetbaar blijven? Een ander aandachtspunt is het ziekteverzuim onder 
medewerkers. Dat steeg met 0,9% naar 4,3%. Er is daarom een case-
manager ingezet. Die zal zich vooral bezighouden met preventie.  

Training en coaching voor medewerkers
Omdat we als school streven naar excellentie en het beste uit onze deel-
nemers willen halen, ligt het voor de hand dat we zelf het goede voorbeeld 
geven. Daarom is in 2015 opnieuw geïnvesteerd in professionalisering. 
Docenten kregen individuele coaching, waarbij ze feedback kregen op hun 
didactische vaardigheden. Er waren studiedagen over thema’s als kwaliteit 
van onderwijs, herontwerp mbo, het puberbrein, onderwijs rondom leren 
en burgerschap (Leslab) en samenwerken in teams. En ook directieleden, 
managers en leidinggevenden volgden trainingen op het gebied van leider-
schap en samenwerking. 

Werken aan flexibiliteit met zzp-pool
Zzp’ers zijn belangrijk voor het SOMA College. Ze zorgen ervoor dat we snel 
en flexibel kunnen inspringen op ontwikkelingen en brengen technische 
kennis en vaardigheden mee die we zelf niet in huis hebben. Om te zorgen 
dat we ook in de toekomst over de juiste zzp’ers kunnen beschikken, is een 
zzp-pool opgezet. Ook is gecheckt of onze contracten met zzp’ers voldoen 
aan de nieuwe eisen die de overheid stelt op het gebied van externe inhuur. 

Uitkomsten onderzoek onder medewerkers
Medewerkers van het SOMA College zijn trots op hun school. Dit blijkt uit 
het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2015 is afgenomen. De 
rapportcijfers? En 7.5 voor bevlogenheid, een 7.9 voor betrokkenheid en een 
7.6 voor tevredenheid. Natuurlijk kan het altijd beter. Medewerkers geven 
bijvoorbeeld aan dat er meer aandacht nodig is voor ontwikkelmogelijk-
heden en de interne communicatie.

Dit zijn onze medewerkers
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Het SOMA College hecht grote waarde aan goede relaties. Daar 
investeren we dan ook in. Zo denken we actief mee over ontwik-
kelingen in het mbo-onderwijs. Op onze beurt betrekken wij 
infrabedrijven, medewerkers, ouders en deelnemers bij de ont-
wikkeling van en veranderingen binnen het SOMA College.  

Deelnemers
Zonder deelnemers geen SOMA 
College. Hun mening telt dan 

ook zwaar voor ons. Die achter-
haalden we in 2015 onder meer 
via panelgesprekken. Deelne-

mers waarderen het SOMA College 
met een 7.4 en de opleidingen met 
een 7.7. Een mooi resultaat! Verbe-
teringen kunnen we nog doorvoeren 
als het gaat om roosters en rooster-
wijzigingen en de begeleiding BPV. 

Ouders
Via ouderdagen en een klankbord-
groep ouders betrekken we ook 
ouders bij het SOMA College. In 
2015 groeide de ouderbetrokkenheid 
verder. Zo waren dit jaar ook BBL-
deelnemers vertegenwoordigd in de 
klankbordgroep. De deelnemende 
ouders bespraken onder meer het 
Herontwerp SOMA College.

Medewerkers
De ontwikkelingen in de bouw-cao 
en de ingrijpende vernieuwing van 
het mbo-onderwijs zijn twee belang-
rijke thema’s die medewerkers in 
2015 bezighielden. Niet in de laatste 
plaats omdat het onderwijs en de 
organisatie van het SOMA College er 
de komende jaren door verandert. 
Met projecten, brainstormbijeen-

komsten, inloopochtenden en 
infobijeenkomsten zijn medewerkers 
betrokken bij die veranderingen. 

Bedrijven
Infraonderwijs moet naadloos aan-
sluiten op de infrapraktijk. Daarom 
betrekt het SOMA College bedrijven 
bij haar beleidskeuzes, processen 
en de invulling van het onderwijs. 
In 2015 is die samenwerking ver-
sterkt door het instellen van een 
adviescommissie examens. In deze 
commissie denken vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven mee. 

Samenwerkings-
verbanden
Het SOMA College participeerde in 
2015 in verschillende organen. Het 
gaat onder meer om het sectorplat-
form infra, het vakscholenoverleg, 
het kwaliteitsnetwerk en overleggen 
rond infraonderwijs vanuit Bouwend 
Nederland. Het SOMA College is 
bovendien lid van de MBO Raad en 
onderhoudt contacten met andere 
mbo-scholen. 

Zo werken we samen
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Kengetallen 2015 2014 2013 2012 2011

Solvabiliteitspercentage 57,34% 53,28% 54,50% 52,77% 42,85%

Liquiditeit - Current Ratio 2,14 1,84 1,64 1,32 1,07

Netto werkkapitaal (in €)   2.683.236 2.176.577 1.675.045 1.076.967 337.486

Weerstandsvermogen 38,71% 37,73% 38,65% 38,38% 31,00%
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Kosten huisvesting 
onder de loep
Oefenterreinen, eigen onder-
houdshallen plus een modern 
machinepark, een campus waar 
deelnemers kunnen wonen; 
het SOMA College heeft in Har-
derwijk een unieke locatie die 
er mede voor zorgt dat deel-
nemers voor onze opleiding 
kiezen. Omdat onze inkom-
sten onder druk staan, kijken 
we echter kritisch naar onze 
huisvesting. Mede daarom is 
in 2015 de opknapbeurt van de 
woongebouwen uitgesteld. Ook 
onderhandelen we over de rela-
tief hoge huurkosten van onze 
onderwijsgebouwen. Doordat 
we dit jaar besloten hebben om 

ons onderwijs anders te plannen 
en te organiseren, kunnen we 
bovendien vanaf het schooljaar 
2016-2017 ruimte afstoten.

Hier komt nog een alinea met 
uitleg cijfers 2015 In 2014 boekte 
het SOMA College een negatief 
financieel resultaat van 25.025 
euro. Desondanks is het SOMA 
College een financieel gezonde 
onderwijsinstelling. Hierbij moet 
aangemerkt worden dat de jaar-
lijkse subsidie van de bedrijfstak 
voor de continuïteit van de 
school van cruciaal belang is.

De volledige financiële 
verantwoording staat in het 
geïntegreerd jaardocument 2014.

Financiële kengetallen

Uitleg begrippen
Solvabiliteitspercentage = eigen vermogen / totaal vermogen
Liquiditeit-current ratio =  (vlottende activa + liquide middelen) / schulden 

op korte termijn
Netto werkkapitaal =  (eigen vermogen + voorzieningen + langlopende 

schulden) -/- vaste activa
Weerstandsvermogen =   reserveringen in percentage van de 

schoolexploitatie

Zo staan we er 
financieel voor



                                                                         

2322

klik hier

■  We geven onderwijs, begeleiden en examineren volgens 
de nieuwe standaarden voor het mbo.

■  We werken op een nieuwe, efficiëntere manier en 
medewerkers, deelnemers en bedrijven weten wat dat 
van hen vraagt.  

■  We halen onze kwaliteitseisen en blijven ons ontwikkelen 
om dat ook in de toekomst te doen. 

■  We maken onze kostenstructuur helder bij belangrijke 
organisaties in de infrawereld.

■  We zorgen dat onze campus en de begeleiding die we er 
geven aansluit bij deze tijd. 

■  We zijn voorbereid op nieuwe ICT-regelgeving en zorgen 
dat data bij het SOMA College goed beveiligd blijven.

■  We ontwikkelen een digitale leer- en werkomgeving, zodat 
ons onderwijs nog efficiënter en effectiever onderwijs wordt. 

Dit gaan we doen in 2016

Lees meer in het volledige geïntegreerd jaardocument
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