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Uitgangpunt 

Gezien de groei in het aantal studenten op het SOMA College en de verwachting dat dit aantal blijft stij-

gen; naast het beperkt aantal slaapplaatsen die de campus kan bieden is het goed om criteria van uit-

sluiting helder te omschrijven. 

 

Afwegingen 

Wanneer krijgen aangemelde studenten te horen dat SOMA College geen verblijf op de campus kan 

aanbieden? En welke studenten worden in dat geval dan als eerste benaderd? Voordat duidelijk weer te 

geven is welke studenten geen gebruik van de faciliteiten zou kunnen maken is eerst omschreven aan 

wie we juist te allen tijde gebruik willen laten maken van de faciliteiten. 

 

Nadrukkelijk altijd de mogelijkheid geven om te overnachten: 

■ eerstejaars studenten BOL en BBL 

■ studenten die woonachtig zijn op de eilanden 

■ BBL studenten die geen recht hebben op OV 

 

Als studenten die passend binnen de drie bovengenoemde groepen gepland staan dan kan deze worden 

aangevuld met de overige studenten die zich uiterlijk 1 juli hebben aangemeld voor de campus. Blijkt dan 

dat de vraag groter is dan het aanbod dan zal in ondergenoemde volgorde de uitsluitcriteria van kracht 

moeten worden.  

 

Uitsluitcriteria 

Studenten die geen gebruik kunnen maken van de campusfaciliteit als er sprake is van overbezetting, 

dus meer vraag dan aanbod: 

1 studenten in een 4de leerjaar 

2 derdejaars studenten die minder dan een uur nodig hebben om aan te reizen naar het station van 

Harderwijk. 

3 tweedejaars studenten die minder dan een uur nodig hebben om aan te reizen naar het station van 

Harderwijk. 

 

Studenten die niet in aanmerkingen kunnen komen voor de campus worden tijdig, uiterlijk een maand 

voor aanvang van de opleiding in kennis gesteld middels een schriftelijk afwijzing met motivatie. 


