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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar 
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting SOMA College. We hebben 
onderzocht of het bestuur bij zijn opleidingen zorgt voor onderwijs 
van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de 
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur zorgt voor voldoende onderwijs, tevreden studenten en 
een tevreden werkveld. Bijna alle studenten verlaten de school met 
een diploma.  
 
Het SOMA College werkt samen met bedrijven en organisaties in het 
hele land. Het stemt het aanbod van de opleidingen af op de 
ontwikkelingen in het werkveld. Ook zorgt het bestuur op tijd voor 
verbetering van het onderwijs. De docenten verstaan hun vak en 
geven goede lessen. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. 
 
Wat moet beter? 
De examencommissie moet de examens beter borgen. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur kan duidelijker communiceren met de teams en vaker met 
hen in gesprek gaan. Ook leren van elkaar, informatie delen en 
samenwerken tussen de teams kan beter. Daarnaast kan de 
verantwoording over de onderwijskwaliteit binnen het SOMA College 
steviger. Tot slot kan communicatie over de schoolkosten bij Vakman 
Grond - water - en wegenbouw duidelijker. 
 
In het jaarverslag kan meer geschreven worden bij de 
meerjarenbegroting over de belangrijkste ontwikkelingen van 
de komende jaren. 

Bestuur: Stichting SOMA College te 
Harderwijk 
bestuursnummer: 34386 
BRIN: 04NZ 

 
Aantal opleidingen onder bestuur: 
9 
 
Totaal aantal studenten: 
1000 (teldatum 1 oktober 2018) 

Lijst met onderzochte opleidingen: 

 

Vakman Grond -, water- en 
wegenbouw - 25097 - niveau 2, 
bbl 

 

Allround monteur mobiele 
werktuigen - 25241 - niveau 3, 
bol 

 

Technicus mobiele werktuigen - 
25247 - niveau 4, bbl 

  

Onderzoeksnummer:296581 
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Vervolg 
We voeren herstelonderzoeken uit op de onderwerpen die niet aan de 
wettelijke eisen voldoen en daarom als onvoldoende zijn beoordeeld. 
Ook hebben we het bestuur een herstelopdracht gegeven evenals 
de opleiding Vakman GWW. In hoofdstuk 2.3 staat vermeld wat en 
wanneer we gaan onderzoeken. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Bestuur 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid ● 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft van 5 maart tot en met 26 maart 2019 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting SOMA College (hierna: 
SOMA College). In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag 
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van 
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de 
hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft 
het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op opleidingsniveau. Op het niveau van het bestuur richt het 
onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Tabel overzicht standaarden bestuur 

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet 
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken 
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de opleidingen 
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het 
vierjaarlijks onderzoek op opleidingsniveau verschillende typen 
onderzoek: 
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• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
opleiding. Voor het verificatieonderzoek sluiten we aan bij het 
belangrijkste beleidsthema van het SOMA College. In het kader van 
het beleidsthema “uitdagend en toekomstgericht onderwijs; buiten 
naar binnen halen: inspelen op de veranderende behoeften van het 
beroepenveld” onderzoeken wij het Onderwijsprogramma (OP1) en 
Didactisch handelen (OP3) en het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie (KA1, KA2 en KA3). 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij opleidingen en besturen 
waar het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. Bij 
het SOMA College voeren wij géén onderzoek uit naar een risico-
opleiding, omdat er geen sprake is van een opleiding met risico’s. 
 
• Onderzoek op verzoek goede opleiding 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij opleidingen die naar de 
mening van het bestuur goed zijn. Het SOMA College heeft ervoor 
gekozen geen opleidingen voor te dragen. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. Dit is 
niet het geval bij het SOMA College. 
 
• Stelselonderzoek 
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de 
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij 
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in 
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een 
steekproef opleidingen voor deze onderzoeken. Dit schooljaar richten 
wij ons op het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering (ED1, ED2 
en ED3), op de standaarden Didactisch handelen (OP3) en 
Beroepspraktijkvorming (OP7) binnen het kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces en op de naleving van de wettelijke vereisten 
rondom schoolkosten/vrijwillige bijdrage. 
Bij een opleiding is onderzoek gedaan naar de registratie en melding 
ongeoorloofd verzuim. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
opleidingen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze 
opleidingen betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van 
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Verificatie Stelsel 

Opleiding→ 1 2 3 1 3 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ● 

OP7 Beroepspraktijkvorming ● ● 

Examinering en diplomering Examinering en diplomering 

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering ● ● 

ED2 Exameninstrumentarium ● ● 

ED3 Afname en beoordeling ● ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid 

SK2 Leerklimaat 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Studiesucces 

OR3 Vervolgsucces 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● 

1. Vakman Grond -, water- en wegenbouw - 25097 - niveau 2, bbl 
2. Allround monteur mobiele werktuigen - 25241 - niveau 3, bol 
3. Technicus mobiele werktuigen - 25247 - niveau 4, bbl 
 
We hebben de stelselonderzoeken ook als verificatieonderzoek 
ingezet voor het thema. Bij de stelselonderzoeken is onderzoek 
gedaan naar de schoolkosten. Bij de opleiding Allround monteur 
mobiele werktuigen is onderzoek gedaan naar de registratie en de 
melding van ongeoorloofd verzuim. 

het Onderwijs. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op 
de verschillende opleidingen. Ook is aangegeven welk type onderzoek 
is ingezet.  

Tabel overzicht standaarden opleiding 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we bij 
verschillende opleidingen, sectoren, leerwegen en niveaus onderzoek 
uitgevoerd. De keuze voor de opleidingen is gebaseerd op de 
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expertanalyse, het startgesprek met de instelling en de organisatie 
van de instelling. 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met studenten en 
docenten en verschillende lessen bezocht. 
Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met opleidingsmanagers 
en de onderwijsdirecteur. We hebben ook gesproken met de 
examencommissie, de controller, de studentenraad, de 
ondernemingsraad en de raad van toezicht en het college van bestuur. 
We hebben een analyse gemaakt van informatie die bij de inspectie 
aanwezig is, bijvoorbeeld het studiesucces, de tevredenheid van de 
studenten en de eerder gegeven inspectieoordelen. De informatie 
betrof ook documenten die de instelling ons ter beschikking stelde 
zoals het jaarverslag, financiële gegevens, auditrapporten, 
zelfevaluaties, project en jaarplannen en andere instrumenten van de 
interne kwaliteitszorg. 
 
Alle opleidingen van het SOMA College worden uitgevoerd op de 
locatie Harderwijk. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gaan in op de 
resultaten van de opleidingen. 
 
In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Examinering en diplomering 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit van de opleidingen en in hoeverre het beleid 
van het bestuur doorwerkt tot op opleidingsniveau. 

Bestuur 

Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 9/39



 

 
We zien dat het bestuur voldoende stuurt op de kwaliteit van het 
onderwijs en zorgt voor financieel deugdelijk beheer. Het bestuur 
stuurt via de diverse plannen op het realiseren van een 
kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Het bestuur heeft een koers ingezet 
naar meer uitdagend en toekomstgericht onderwijs. Belangrijke 
elementen zijn focus op innovatie van buiten (het werkveld) in het 
onderwijs halen. We zagen de effecten ervan terug op verschillende 
terreinen en de effecten werken in voldoende mate door op 
opleidingsniveau. Het SOMA College heeft contacten op strategisch - 
en operationeel niveau met bedrijven, werkt samen met het 
bedrijfsleven aan verbetering van het onderwijsprogramma en neemt 
innovaties op in het onderwijs. 
 
Het bestuur heeft in voldoende mate zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs van de verschillende opleidingen en heeft in voldoende 
mate zicht op de tevredenheid van het werkveld en studenten en de 
onderwijsresultaten. Daarnaast stuurt het bestuur op de kwaliteit van 
het onderwijs. Het effect ervan is zichtbaar in de tevredenheid van 
studenten en bedrijven en de goede onderwijsresultaten. Uit ons 
onderzoek blijkt dat het beeld van het bestuur over de kwaliteit van 
het onderwijs voor het grootste deel overeen komt met ons beeld. Het 
bestuur heeft ingezet op veranderingen in de structuur en cultuur van 
de organisatie. Bij enkele teams is het effect van deze ontwikkeling al 
zichtbaar en zijn stappen gezet naar meer samenwerken. Ondanks het 
feit dat het SOMA College een rumoerige tijd achter de rug heeft, 
waarin veel veranderingen zijn doorgevoerd, heeft dit geen invloed 
gehad op de onderwijsresultaten. 
 
Wel zijn er punten die de aandacht en sturing van het bestuur nodig 
hebben. Als eerste borgt de examencommissie in onvoldoende mate 
de kwaliteit van de examinering en diplomering. Daarnaast kan 
de interne communicatie en verantwoording beter.  Dit maakt onder 
meer dat er binnen de organisatie soms onduidelijkheid heerst over 
bepaalde beslissingen. Hierdoor is er niet altijd in voldoende mate 
draagvlak voor veranderingen. Ook kan het bestuur met sturing op 
betrokkenheid, leren van elkaar en samenwerking van de teams 
onderling een slag maken naar een nog meer gezamenlijke 
verbetercultuur binnen het SOMA College. 
 
Tot slot is de financiële positie van de instelling in orde. 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van het SOMA College. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

  
 
Sturing op 
innovatie en 
verbetering 
van 
het onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie is voldoende. We zien 
echter wel een aantal belangrijke aandachtspunten die voor de 
doorontwikkeling van het gebied Kwaliteitszorg en ambitie zoals 
vermeld in artikel 1.3.6. van belang zijn. We zien aandachtspunten in 
de interne communicatie als basis voor de verdere ontwikkeling van 
professionele kwaliteitscultuur. We willen dit proces monitoren. 
Daartoe geven wij het bestuur een herstelopdracht, te vinden in 
paragraaf 2.3 Afspraken voor vervolgtoezicht. 
 
Kwaliteitszorg: voldoende sturing op de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Het SOMA College heeft een werkend stelsel van kwaliteitszorg en 
stuurt hiermee op de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het 
bestuur stuurt via de diverse plannen op het realiseren van een 
kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Zo heeft het bestuur kaders 
meegegeven vanuit het strategisch plan en het jaarplan, die zijn sinds 
dit jaar uitgewerkt in projectplannen. De projectplannen bevatten 
relevante thema’s voor innovatie en verbetering van het onderwijs en 
de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 
en de eigenaren zijn benoemd. Ook de stafafdelingen maken van het 
begin af aan onderdeel uit van de projectteams. Vervolgens gebeurt 
de monitoring van de voortgang van de 
plannen systematisch. Hierdoor is de implementatie van de 
projectplannen geborgd. 
De onderwijsteams sturen op kwaliteit en verbetering van het 
onderwijs met eigen actieplannen. De stafafdelingen ondersteunen de 
teams bij borging van de kwaliteit van het onderwijs. 
De werking van het kwaliteitszorgsysteem binnen het SOMA College is 
deels formeel - door vastgestelde plannen en audits en deels 
informeel- door ad hoc onderlinge afstemming. 
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Dit past bij de grootte van de organisatie, die korte lijnen kent. 
 
Zicht op onderwijskwaliteit 
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs. 
Dat het bestuur zicht heeft, komt ten eerste door de contacten en 
overleggen met de onderwijsdirecteur en de 
kwaliteitszorgmedewerker op bestuursniveau. Hierin zijn ook de 
voortgang van de projecten onderwerp van gesprek en het bestuur 
spreekt de onderwijsdirecteur en kwaliteitszorgmedewerker aan op de 
voortgang. Ten tweede houdt het bestuur voeling met het primair 
proces en weet het meestal wat er leeft bij de teams, in de organisatie 
en het bedrijfsleven. Tot slot beschikt het bestuur over allerlei 
monitoringsinformatie, waarin naast kwantitatieve resultaten uit 
tevredenheidsonderzoeken, onderwijsresultaten en vsv ook (interne 
en externe) audits zijn opgenomen. De cyclus van audits, deels 
risicogericht en deels op aanvraag van teams, is systematisch. De 
audits zijn kritisch en bevatten voldoende aanknopingspunten om het 
onderwijs te verbeteren. 
Het bestuur heeft laten zien dat het verbeterpunten uit de 
tevredenheidsonderzoeken en audits ook oppakt. Voorbeelden 
hiervan zijn vermindering van de werkdruk, het generatiepact, 
uitdagend en innovatief onderwijs, meer planmatig werken en 
professionalisering op het gebied van team-coaching en waarderend 
leidinggeven. 
Ten aanzien van de teams constateren wij dat zij zicht op de kwaliteit 
van hun onderwijs hebben en gezamenlijk werken aan verbetering 
ervan. Dit blijkt uit de bevindingen van de onderzoeken bij de 
opleidingen. De beoordeling en verbetering zijn grotendeels informeel 
en ad hoc, doch effectief. De onderwijsresultaten zijn hoog en de 
tevredenheid van studenten en bedrijfsleven zijn voldoende. 
 
Het bovenstaande neemt niet weg dat er enkele verbeterpunten zijn, 
die wij willen meegeven om het zicht op de kwaliteit nog verder te 
versterken. In de eerste plaats kan de aansluiting tussen de 
instellingsbrede thema’s uit de projectplannen en de actieplannen van 
de teams beter. Hierdoor is het beoogd effect van de doelen niet altijd 
inzichtelijk gemaakt. In de tweede plaats kunnen de teams hun 
verantwoording aan het management  versterken door ook de 
resultaten en de effecten op te nemen in de actieplannen. Het bestuur 
kan hier sterker op sturen. In de derde plaats kan de werking van de 
beoordelingen versterkt worden. De bevindingen van de audits 
hebben niet altijd voldoende draagvlak bij de teams en de 
zelfevaluaties leven nog onvoldoende bij de teams. Het bestuur kan 
een slag maken door hier sterker op te sturen. Tot slot vraagt de 
borging van de examinering meer aandacht van het bestuur. De 
examencommissie heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit van de 
beoordeling van de examens. Ook moet de nauwkeurigheid van de 
informatie in de OER en in de examendossiers van generieke vakken 
verbeterd worden. 
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Sturing op het thema 
Het bestuur heeft voldoende gestuurd op het verificatiethema: 
"uitdagend en toekomstgericht onderwijs; buiten naar binnen halen: 
inspelen op de veranderende behoeften van het beroepenveld". Het 
bestuur heeft een koers ingezet naar meer uitdagend en 
toekomstgericht onderwijs. Belangrijke elementen zijn focus op 
innovatie van buiten (het werkveld) in het onderwijs halen. We zagen 
de effecten ervan terug op verschillende terreinen. Zo heeft het SOMA 
College contacten op strategisch - en operationeel niveau met 
toonaangevende bedrijven en leveranciers van les -en 
examenmateriaal. Ook wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven 
aan verbetering van het onderwijsprogramma en worden innovaties 
opgenomen in het onderwijs. Dit is zichtbaar in de theorie-en 
praktijklessen. Zo worden de lesprogramma’s indien nodig aangepast 
en koopt het SOMA College nieuwe machines aan. Het project 
‘Professioneel graven’ is een voorbeeld van het binnenhalen van de 
innovatie binnen het onderwijs. Vervolgens is er veel betrokkenheid 
en samenwerking met bedrijven op het gebied van 
exameninstrumentarium en beoordeling van praktijkexamens. 
Daarnaast worden bedrijven uitgenodigd voor het geven van 
gastcolleges en gaan docenten en studenten regelmatig op 
bedrijfsexcursies naar toonaangevende bedrijven, ook in het 
buitenland. Tot slot is een deel van de instructeurs en deeltijd 
docenten werkzaam in het bedrijfsleven en nemen zij de nieuwste 
vakkennis mee de klas in. De werkveldadviescommissies zijn echter 
nog niet goed van de grond gekomen. Ook bedrijfsstages van 
docenten blijken moeilijk te plannen in het rooster. Wel heeft het 
bestuur hier al de nodige acties op ingezet. 
 

Kwaliteitscultuur: professionele kwaliteitscultuur 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Het bestuur kent een professionele kwaliteitscultuur. Het bestuur 
handelt volgens de Branchecode goed bestuur in het mbo en legt 
verantwoording af. We zien onderwijskundig leiderschap bij de 
bestuurder en de onderwijsteams. Bij de teams is dit belegd en 
zichtbaar bij de opleidingsmanagers en de kerndocenten. Binnen de 
teams werkt men vanuit de eigen taak en rol gezamenlijk aan de 
ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wij 
zagen teams die resultaatgericht en slagvaardig gezamenlijk werken 
aan de kwaliteit. Zowel op bestuursniveau als op teamniveau vindt 
ondersteuning plaats door de adviseur kwaliteitszorg en strategie en 
de specialisten kwaliteitzorg. 
Daarnaast is er binnen SOMA College aandacht voor de 
professionalisering van de medewerkers. Medewerkers hebben ruimte 
voor deskundigheidsbevordering en er is een professionaliseringsplan 
met scholingsaanbod op diverse terreinen: van vak-trainingen tot 
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leergangen voor het behalen van de onderwijsbevoegdheid. We zagen 
bijvoorbeeld de effecten waarderend leidinggeven terug bij enkele 
teams. Ook zagen we dat het bestuur de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek serieus heeft opgepakt. Zo zijn 
diverse acties ingezet bij de teams, zoals team-coaching en is het 
functiebouwwerk aangepast. 
 
Samenwerken en interne communicatie kan beter 
Ondanks het bovenstaande zijn er ook enkele aandachtspunten, die 
wij willen meegeven om de kwaliteitscultuur nog verder te 
versterken. We constateren dat scholingsactiviteiten geen onderdeel 
zijn van de actieplannen van de teams. Ook kan het leren van elkaar 
binnen de teams en tussen de teams versterkt worden. Zo heeft het 
systematisch bezoeken van elkaars lessen en een analyse van deze 
lesbezoeken nog onvoldoende een plaats binnen het kwaliteitsdenken 
van de verschillende teams. Ook kan de samenwerking tussen de 
teams versterkt worden. Zo vindt de uitwisseling van informatie en 
kennis tussen de teams nog beperkt plaats. Hoewel er al stappen zijn 
gezet in meer uitwisseling kan hierin nog een slag gemaakt worden. 
 
Daarnaast constateren we dat er ruis is de communicatie. Hierdoor 
heerst er soms onduidelijkheid binnen de organisatie over bepaalde 
beslissingen en het waarom ervan. Dit maakt dat er niet altijd in 
voldoende mate draagvlak is voor veranderingen en de teams zich 
daardoor soms onvoldoende gezien en gehoord voelen. Het is van 
essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van de professionele 
kwaliteitscultuur dat het bestuur en de directie actief communiceren 
over gemaakte keuzes wat betreft de koers en de plannen. Want dit 
gebeurt nog in onvoldoende mate. 
Het bestuur heeft dit ook geconstateerd en daar op ingezet 
met periodieke gezamenlijke leerbijeenkomsten. Het doel hiervan is 
om informatie uit te wisselen en de dialoog tussen het bestuur en de 
teams te bevorderen. De leerbijeenkomsten zijn echter net van de 
grond gekomen en het effect ervan is nog pril. Het bestuur kan hier 
actiever op inzetten. 
De genoemde aandachtspunten rondom de communicatie afgezet 
tegen de te verwachten wisseling in het bestuur maakt de 
doorontwikkeling van de professionele kwaliteitscultuur kwetsbaar. 
 
Verantwoording en dialoog en verantwoording: de interne dialoog 
kan beter  
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen (KA3)? 
 
De standaard Verantwoording en dialoog is voldoende, omdat het 
bestuur zich actief verantwoord aan belanghebbenden over 
ontwikkeling van beleid en de onderwijs- en examenkwaliteit.  
Extern onderhoudt het bestuur veelvuldige contacten met het 
bedrijfsleven en andere mbo-instellingen. Veelal vindt samenwerking 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 14/39



plaats in regionale projecten. Verder onderhouden de clusters en 
onderwijsteams in de regel contact met (leer)bedrijven in de branche. 
Dit gebeurt via individuele leerbedrijven, maar ook via 
klankbordgroepen waarin bedrijven vertegenwoordigd zijn. Hierdoor 
is het mogelijk om de onderwijsprogramma’s en examinering actueel 
te houden en continu af te stemmen op de beroepspraktijk. Tot slot 
verantwoordt het bestuur zich via het bestuursverslag aan externen 
over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen die bij de instelling 
spelen. 
 
Het bestuur zorgt voor voldoende tegenspraak met de raad van 
toezicht, ondernemingsraad en studentenraad. Intern heeft het 
bestuur een goede werkrelatie met de raad van toezicht, de 
ondernemingsraad en de studentenraad. 
 
We zien wel aandachtspunten voor de interne verantwoording en 
dialoog. De verantwoording van de teams gebeurt in gesprekken 
tussen de opleidingsmanagers en de directeur. We merken daarbij op 
dat de sturing op de verantwoording vanuit het bestuur en het 
management steviger kan. We geven in het licht van de ontwikkeling 
van de professionele kwaliteitscultuur als aandachtpunt mee dat het 
bestuur de interne dialoog actiever kan voeren.   
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De instelling voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 
1.3.9 van de WEB met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het bestuur heeft een meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling vastgesteld waarin stapsgewijs wordt 
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling wordt omgegaan, en die er redelijkerwijs aan 
bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 
Verder bevordert het bestuur de kennis en het gebruik van de 
meldcode binnen de instelling. Bij de opleidingen hebben wij namelijk 
geconstateerd dat de afspraken rondom de meldcode doorwerken tot 
op het niveau van de opleidingen. 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
‘voldoende’. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

2,14 2,28 2,24 2,38 2,44 2,53 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,63 0,62 0,56 0,53 0,53 0,53 

Weerstandsvermogen < 5% 38,71% 37,44% 36,02% 34,21% 34,60% 33,91% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

28,16% 27,68% 27,55% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 2,43% -1,86% -1,42% -0,05% 0,63% 0,61% 

Continuiteit boven 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving 2017 over de afgelopen en de toekomstige 
drie jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in 
onze jaarlijkse risicodetectie. 

F-tabel 

Continuiteit 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
De financiële kengetallen liquiditeit en solvabiliteit 2 zijn ruim 
voldoende. De huisvestingsratio ligt wel boven de signaleringswaarde, 
namelijk rond de 28%. De hoge huisvestingsratio kan worden 
verklaard door het specifieke karakter van het SOMA College, met 
oefenterreinen en woongebouwen. Het SOMA College heeft deze 
specifieke faciliteiten nodig voor het type opleidingen die zij 
aanbieden in de bouw en infra sector. 
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Het SOMA College verwacht de komende jaren een relatief forse groei 
van het aantal studenten. In 2018 is het aantal studenten gestegen van 
831 naar 985 studenten. De prognose van het SOMA College  is dat in 
2019 deze groei doorzet naar 1076 studenten. De aantrekkende 
economie is een belangrijke oorzaak hiervan. 
 
De groei van het aantal studenten moet worden voorgefinancierd 
door het SOMA College, omdat de bekostiging voor 2019 vanuit het 
ministerie van OCW is gebaseerd op de studentenaantallen per 1 
oktober 2017 (t-2) en vanuit het O&O fonds per 1 oktober 2018 (t-1). 
De voorfinanciering kan binnen de begroting worden opgevangen. 
Wel geeft het SOMA College aan dat er vanwege deze ontwikkeling 
extra aandacht zal zijn voor het financieel beheer. De begroting zal 
vanwege de studentengroei krapper zijn dan voorgaande jaren. Dit 
vertaalt zich ook in de begroting 2019. Er wordt in 2019 een negatief 
exploitatieresultaat verwacht van € 0,4 mln., vanwege uitbreiding van 
de opleidingscapaciteit van het SOMA College. Het betreft met name 
uitbreiding van het aantal docenten en instructeurs en slaapplaatsen 
op de campus. 
 
Een punt van aandacht blijft de financiering vanuit het O&O fonds. 
Het SOMA College ontvangt naast de bekostiging vanuit OCW ook een 
subsidie vanuit het O&O fonds Bouw & Infra. In de periode 2013-2017 
was deze subsidie tussen de  € 3,7 mln. en € 4,1 mln. Hiermee worden 
met name de specifieke faciliteiten die nodig zijn voor opleidingen 
gefinancierd en deze zijn noodzakelijk voor het onderwijs van het 
SOMA College.  De subsidie wordt meerjarig begroot, maar elk jaar in 
december vastgesteld door het O&O fonds. Hierdoor is pas aan het 
einde van het jaar zekerheid is over de subsidie voor het aankomende 
jaar. Ook is de subsidie gevoelig voor conjunctuur, omdat het O&O 
fonds wordt gevuld middels bijdragen vanuit het bedrijfsleven. 
Het SOMA College geeft aan hier blijvend aandacht voor te hebben en 
het risico te beheersen door een strakke sturing op de besteding van 
middelen en indien nodig te bezuinigen. Dit kan bijvoorbeeld door 
een aantal maatregelen te nemen, zoals het afstoten van machines en 
het efficiënter inrichten van de bbl opleidingen. 
 
Continuïteitsparagraaf 
Wij wijzen op enkele aandachtspunten met betrekking tot de 
continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. Voor een volledige 
verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat de verplichte 
continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. De volgende 
onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen we niet 
(compleet) aan in het jaarverslag over 2017. 

• In de rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem geeft het bestuur aan op 
welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en 
hoe dit in de praktijk functioneert. Uit het jaarverslag 2017 blijkt 
niet welke resultaten met het systeem zijn bereikt in 2017 en 
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welke aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de 
komende jaren. Er wordt slechts een beschrijving van de 
instrumenten voor risicobeheersing gegeven. 

• Toelichting in het jaarverslag over hoe de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden zijn afgedekt. Voor een aantal risico’s uit de 
continuïteitsparagraaf, zoals de afhankelijkheid van de financiële 
bijdrage van het O&O fonds, wordt niet aangegeven welke 
beheersmaatregelen hiervoor worden genomen. 

• Toelichting bij de meerjarenbegroting op de belangrijkste 
ontwikkelingen die het bestuur verwacht de komende jaren. Er is 
geen toelichting opgenomen op de belangrijkste financiële 
ontwikkelingen bij de posten van de meerjarenbegroting. 
Daarnaast ontbreekt ook inzicht in de begrote  meerjarige 
bijdrage van het O&O fonds, terwijl deze subsidie wel belangrijk 
is voor de continuïteit van het SOMA College. 

Een volledige en duidelijke verantwoording is belangrijk om een beeld 
te vormen van de sturing in de organisatie en van verwachte 
ontwikkelingen. 

Doelmatigheid 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij het SOMA College kwam het volgende onderwerp aan de 
orde: 
 
Verslag raad van toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van het bestuur van het SOMA College om 
onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. 
Bevoegdheden die het moet beleggen bij de intern toezichthouder 
(ook wel de raad van toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien 
op de financiële doelmatigheid (artikel 9.1.4 derde lid van de WEB). De 
raad van toezicht legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het bestuursverslag. De verantwoording over de 
doelmatige besteding van middelen hebben wij niet aangetroffen in 
het bestuursverslag over 2017. Wij verzoeken de Raad van Toezicht, 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de volgende 
bestuursverslagen. Omdat dit aspect van het interne toezicht op dit 
moment sectorbreed nog in ontwikkeling is geven we vooralsnog 
naast dit verzoek geen expliciete herstelopdracht. 

Rechtmatigheid 

Financiële rechtmatigheid 

We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor het SOMA College 
als ‘voldoende’. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Opleidingen 

Vakman Grond - water- en 
wegenbouw - 25097 - niveau 2, bbl 
 
Het kwaliteitsgebied Examinering en 
diplomering is onvoldoende omdat 
de standaard Kwaliteitsborging 
examinering en diplomering (ED1) 
onvoldoende is. Daarmee is er 
sprake van onvoldoende 
examenkwaliteit. 
 
Er wordt niet voldaan aan de 
Regeling standaarden 
examenkwaliteit mbo 2017. 

Het bestuur zorgt ervoor dat 
het gebied Examinering en 
diplomering uiterlijk op de in de 
waarschuwingsbrief genoemde 
datum voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

De inspectie meldt het oordeel aan 
de minister. 
 
De instelling ontvangt een 
waarschuwing. 
 
Na de in de waarschuwingsbrief 
genoemde termijn volgt een 
herstelonderzoek. 

Technicus mobiele werktuigen - 
25247 - niveau 4 -bbl 
 
Het kwaliteitsgebied Examinering en 
diplomering is onvoldoende omdat 
de standaard Kwaliteitsborging 
examinering en diplomering (ED1) 
onvoldoende is. Daarmee is er 
sprake van onvoldoende 
examenkwaliteit. 
 
Er wordt niet voldaan aan de 
Regeling standaarden 
examenkwaliteit mbo 2017. 

Het bestuur zorgt ervoor dat 
het gebied Examinering en 
diplomering uiterlijk op de in de 
waarschuwingsbrief genoemde 
datum voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

De inspectie meldt het oordeel aan 
de minister. 
 
De instelling ontvangt een 
waarschuwing. 

Na de in de waarschuwingsbrief 
genoemde termijn volgt een 
herstelonderzoek. 

instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij het SOMA College leidt de 
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Herstelopdracht 

Herstelopdracht zonder herstelonderzoek 
 
Het gebied Kwaliteitszorg en ambitie is voldoende. Bij de standaard 
Kwaliteitscultuur zien we een aantal belangrijke aandachtspunten die 
voor de doorontwikkeling van de kwaliteitszorg en ambitie zoals 
vermeld in artikel 1.3.6. van de WEB van belang zijn. 
 
We zien aandachtspunten in de interne communicatie als basis voor 
de verdere ontwikkeling van professionele kwaliteitscultuur. We willen 
dit proces monitoren. Daartoe geven wij het bestuur een 
herstelopdracht. Het bestuur zorgt ervoor dat ze deze tekortkomingen 
in de interne communicatie hersteld. Daartoe maakt het bestuur een 
analyse en een herstelplan. We verwachten deze binnen zes maanden 
na de vaststelling van dit rapport. 
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De inspectie voert voortgangsgesprekken om de voortgang in de 
interne communicatie te monitoren.  
 
Bij de opleiding Vakman Grond - water- en wegenbouw - 25097 zijn 
de overige wettelijke vereisten voor schoolkosten voldoende. 
Wel zien we een belangrijk aandachtspunt in de eenduidigheid van de 
diverse documenten over de hoogte van de schoolkosten. 
Wij geven een herstelopdracht voor schoolkosten. Wij verwachten dat 
de opleiding voor het schooljaar 2019-2020 eenduidigheid schept in 
de documenten. Voor augustus 2019 moet dit hersteld zijn. 
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Resultaten stelselonderzoek 
Vakman Gww 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Vakman Gww, 25097, niveau 2, bbl. Het betreft een 
stelselonderzoek en een verificatieonderzoek. 

Conclusie 

In het Onderwijsproces zijn alle onderzochte standaarden voldoende. 
Het gebied Examinering en diplomering is onvoldoende. De 
Kwaliteitsborging examinering en diplomering is namelijk 
onvoldoende. Beide andere standaarden in dit gebied zijn wel 
voldoende. Het gebied Kwaliteitszorg en ambitie is in z'n geheel 
voldoende. We hebben ook de schoolkosten onderzocht. Hoewel deze 
voldoende zijn, moet de informatie in de diverse documenten en de 
factuur overeenkomen. Het bestuur moet dit voor schooljaar 
2019-2020 verbeteren. 

3.1. Onderwijsproces: Praktijkgerichte aanpak past 
bij studenten 

Didactisch 
handelen 
passend bij 
studenten 
van niveau 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderwijsprogramma 
Het onderwijsprogramma is voldoende omdat het studenten 
voorbereidt op de beroepspraktijkvorming, het vervolgonderwijs en 
de samenleving. Het onderwijsprogramma is passend bij de doelgroep 
en de beroepspraktijk en heeft een duidelijke structuur en opbouw. 
Het sluit aan op het kwalificatiedossier en kent voldoende aanbod van 
keuzedelen. Er is voldoende ruimte voor maatwerk, onder andere 
door een schakelprogramma voor studenten die door willen stromen 
naar een niveau 3-opleiding. De opleiding vernieuwt regelmatig 
onderdelen van het programma. Zo zijn recent lessen begrijpend lezen 
toegevoegd nadat bleek dat studenten hier moeite mee hadden. Ook 
past het team het programma aan als ontwikkelingen in het veld 
hierom vragen. De korte lijnen met het bedrijfsleven maken dit 
mogelijk. Hierin zien we de sturing van het bestuur terug op 
het verificatiethema 'van buiten naar binnen'. 
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Wat beter kan is dat de lessen Nederlandse taal en 
rekenen beroepsgerichter worden aangeboden, waardoor de 
relevantie voor de niveau 2-studenten inzichtelijker wordt. De 
curriculumcommissie en het opleidingsteam hebben dit deels al 
opgepakt. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen is voldoende omdat het team voor effectieve 
leersituaties zorgt, wat eraan bijdraagt dat studenten de leerdoelen 
behalen. Het didactisch handelen is passend bij het niveau en de 
kenmerken van de studenten. Een voorbeeld is dat de praktijk het 
uitgangspunt van het leren is, wat goed past bij de niveau 
2-studenten. Daarbij sluiten theorie en praktijk voldoende op elkaar 
aan in de lessen. Ook sluit het taalniveau van de lessen aan bij het 
niveau van de studenten. Docenten hebben daarnaast veel aandacht 
voor de beroepshouding en reflectievaardigheden van studenten en 
doen dit middels een door ons waargenomen aanspreekcultuur. We 
zien kortom in algemene zin dat er in de lessen sprake is van leren én 
van ontwikkelen. Ook bij didactisch handelen zien we het 
verificatiethema 'van buiten naar binnen' duidelijk terug; een aantal 
instructeurs werkt (bewust) deels ook nog in de beroepspraktijk en 
brengt relevante kennis en ervaring naar de opleiding. 
 
Beroepspraktijkvorming 
De beroepspraktijkvorming (bpv) is voldoende omdat de 
voorbereiding, uitvoering en begeleiding doeltreffend zijn, zowel 
vanuit school als vanuit de leerpraktijk. Voor studenten en de 
leerbedrijven is het duidelijk wat studenten tijdens de bpv moeten 
leren. De begeleiding vanuit school is risicogericht, waarbij de kennis 
over de student en de leerbedrijven richtinggevend is voor de mate 
van intensiteit van begeleiding. Zo worden nieuwe bedrijven aan de 
voorkant goed geïnformeerd over verwachtingen en leeropdrachten 
en krijgen studenten die meer zorg nodig hebben meer begeleiding. 
Wat beter kan is dat bpv-begeleiders van school bij de bpv-bezoeken 
de daadwerkelijke leermeester van de student spreken. Nu is dat soms 
een collega van de leermeester. Het risico hiervan is dat niet de juiste 
informatie over het functioneren van de student wordt opgehaald. 
Ook kan de bpv-begeleider van de school de bevindingen intern beter 
terugkoppelen aan de slb-er en de docent. 
 
Het is positief dat het keuzedeel digitale vaardigheden inhoudelijk 
gekoppeld is aan de bpv, wat ervoor zorgt dat het onderwijsteam 
extra zicht heeft op de ontwikkeling van studenten in de bpv. 
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3.2. Examinering en diplomering: borging moet 
beter 

Examencommissie 
moet beter 
haar rol 
pakken 

 
Kwaliteitsborging examinering en diplomering 
Kwaliteitsborging examinering en diplomering is onvoldoende omdat 
de examencommissie onvoldoende deugdelijke examinering en 
diplomering borgt. Hierdoor voldoet de opleiding niet aan de Regeling 
standaarden examenkwaliteit mbo 2017. 
 
De examencommissie heeft onvoldoende zicht en grip op de afname 
en beoordeling en moet beter haar rol pakken. De examencommissie 
borgt onvoldoende de kwaliteit van de examinering en diplomering 
voor, tijdens en na de examinering. Ten eerste borgt de 
examencommissie onvoldoende dat de informatie over de examens 
betrouwbaar is voorafgaand aan de examinering. Het examenplan in 
de OER klopt namelijk niet met het vastgestelde examenplan. Ook is 
de slaag/zakbeslissing voor Nederlands in de OER fout weergegeven. 
Hierdoor hebben studenten onjuiste informatie vooraf over de 
examens en de diplomering. Ten tweede heeft de examencommissie 
onvoldoende zicht op de kwaliteit van de beoordeling. Hierdoor borgt 
de examencommissie onvoldoende de kwaliteit van de afname en de 
beoordeling en de deskundigheid van de assessoren. De 
examencommissie voert weliswaar steekproefsgewijs bijwoningen 
uit, maar het bijwoningformulier genereert te weinig informatie over 
de kwaliteit van de afname en beoordeling. De bijwoningen van de 
praktijkexamens richten zich op het proces en de procedures tijdens 
de afname en beoordeling, maar onvoldoende op de 
betrouwbaarheid van de beoordeling. Dit blijkt ook uit de 
examendossiers. Wij constateerden diverse fouten in de 
examendossiers bij examens Nederlandse taal en beroepsgericht. Ten 
derde voert de examencommissie - na afloop van de examens- geen 
analyses uit op de resultaten van beoordelingen en controleert 
onvoldoende de beoordelingsformulieren. Ten vierde vertrouwt de 
examencommissie bij de afname en beoordeling van de generieke 
vakken teveel op de externe deskundigheid, zonder zelf een beeld te 
hebben van de kwaliteit van deze extern ingehuurde beoordelaars. Tot 
slot stuurt de examencommissie onvoldoende op- het onderhouden 
van- de deskundigheid van de assessoren van school. De 
examencommissie is wel op de hoogte van de behoefte aan scholing, 
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maar deze heeft (nog) niet plaatsgevonden. Wel stelt de 
examencommissie de examens zorgvuldig vast. De examencommissie 
verantwoordt zich in een jaarverslag. De meeste verbeterpunten 
worden ook uitgevoerd. 
 
Door de wet Examencommissie is de examenorganisatie gewijzigd. De 
nieuwe examencommissie heeft de genoemde punten ook gezien en 
zet in op verbetering. 
 
Exameninstrumentarium 
Het exameninstrumentarium is voldoende omdat het aansluit op de 
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Zowel het 
beroepsgerichte exameninstrumentarium als dat voor Nederlandse 
taal heeft het team zelf ontwikkeld. 
De examenmix in het beroepsgerichte instrumentarium zorgt voor 
voldoende balans tussen kennis, attitude en vaardigheden. Theorie- 
en praktijkexamen geven samen het cijfer op kerntaakniveau. De 
beoordelingscriteria zijn duidelijk, wat bijdraagt aan een betrouwbare 
beoordeling. Wat beter kan in het beroepsgerichte 
exameninstrumentarium is dat duidelijk wordt aangegeven welke 
onderdelen minimaal voldoende moeten zijn. Het risico is nu 
aanwezig dat een student werkprocessen onvoldoende beheerst en 
toch voor het examen slaagt. Door gebruik van de examenmix en de 
harde go/no - go voorafgaand aan het examen (zie ook onder afname 
en beoordeling), is het onwaarschijnlijk dat studenten werkprocessen 
niet beheersen. Wat daarnaast beter kan is dat het 
beoordelingsformulier afdwingt dat de beoordelaar invult waarom 
een student nul punten heeft behaald. Nu is niet duidelijk of de 
student geen tijd meer had, of echt een onvoldoende had. Hierdoor is 
het achteraf voor niemand transparant wat de specifieke situatie was. 
 
Afname en beoordeling 
De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk 
omdat de opleiding voldoende waarborgen heeft ingebouwd om de 
afname en beoordeling onafhankelijk, op het juiste niveau, 
gelijkwaardig en betrouwbaar te laten plaatsvinden. Ten eerste wordt 
door gebruik te maken van het vierogenprincipe de objectiviteit van 
de beoordeling geborgd. Wel is er ruimte voor verbetering: nu zijn er 
twee assessoren die tevens docent van de student zijn. Toevoeging 
van een meer onafhankelijke assessor zou de objectiviteit van de 
beoordeling beter borgen. Wel zien we dat de interne assessoren 
voldoende deskundig zijn. Overigens worden de theorie-
examens door onafhankelijke assessoren beoordeeld, wat bijdraagt 
aan de betrouwbaarheid. Ten tweede zijn de afnamecondities gelijk 
doordat praktijkexamens op het terrein van SOMA College 
plaatsvinden. Ten derde vindt de afname en beoordeling op een 
gestructureerde manier plaats. Het examenproces is zowel voor 
studenten als assessoren helder beschreven. Daarnaast is er een 
duidelijk go/no-go moment voordat de student examen mag doen. 
Dit betekent dat er een gedegen voorbereiding op de examens is door 
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proefexamens op meerdere momenten en worden de bpv-resultaten 
meegewogen. 
We hebben wel een aandachtspunt. Uit de gesprekken en de 
documenten bleek dat studenten soms te weinig tijd hebben om het 
volledige praktijkexamen af te ronden. Analyse kan duidelijk maken 
waar dit aan ligt. 
 
De afname en beoordeling van de examens Nederlandse taal zijn voor 
twee van de drie vaardigheden voldoende. De twee die door een 
extern bureau worden beoordeeld, zijn voldoende. De vaardigheid die 
door het generieke docententeam wordt beoordeeld, is onvoldoende. 
Deze assessoren zijn onvoldoende geschoold op het referentiekader 
het schrijfexamen te kunnen beoordelen. De examencommissie 
besteedt overigens vanaf schooljaar 2019-2020 de gehele beoordeling 
van Nederlandse taal (en voor andere niveaus ook Engels) uit aan een 
extern bureau. 

3.3. Kwaliteitszorg en ambitie: team met hart voor 
de student 

Team 
gedreven om 
goed 
onderwijs te 
geven 

 
Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg is voldoende omdat de opleiding een stelsel van 
kwaliteitszorg heeft ingericht en op basis daarvan het onderwijs 
verbetert. Het actieplan van het team is de basis voor de sturing op en 
de verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarnaast vindt er ook 
doorlopend verbetering plaats op meer informele wijze. Het stelsel 
van kwaliteitszorg besteedt aandacht aan passende onderwerpen en 
verbeteracties leiden tot daadwerkelijke verbetering van het 
onderwijs. Een voorbeeld is te zien in de cyclus die gevolgd is om te 
komen tot betere examenresultaten. Na analyse bleek namelijk de 
oorzaak te liggen in het gegeven dat studenten moeite hadden de 
vragen goed te begrijpen. Extra lessen begrijpend lezen zijn 
toegevoegd aan het programma. Bij de volgende examenafname 
moet blijken of de verbetermaatregel effect heeft. Er zijn punten die 
beter kunnen binnen de kwaliteitszorg. Het actieplan kan beter bij de 
instellingsbrede thema’s aansluiten. Daarnaast kan het team de 
verantwoording aan het management versterken door ook de 
resultaten en de effecten op te nemen in de actieplannen. Naast het 
actieplan kent het team een zelfevaluatie, gemaakt door de 
kwaliteitszorgmedewerker, en is er een audit uitgevoerd door 
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onafhankelijke deskundigen. Audits vinden plaats volgens een vaste 
cyclus bij het SOMA College, vastgelegd in een auditplan. Daarnaast 
kunnen audits op aanvraag en risicogericht uitgevoerd worden. De 
zelfevaluatie is nog niet van het team zelf en leeft niet. Ook de audit 
heeft onvoldoende draagvlak binnen het team en de resultaten uit de 
audit zien we nog onvoldoende terug in het team. Wat dan ook beter 
kan is dat uitkomsten uit de zelfevaluatie en audit beter ingebed 
worden in de kwaliteitscyclus. 
 
Kwaliteitscultuur 
Kwaliteitscultuur is voldoende omdat het team gezamenlijk werkt aan 
het verbeteren van onderwijskwaliteit. Het onderwijskundig 
leiderschap is belegd in het team zelf en binnen het team werkt ieder 
vanuit zijn eigen rol en taakverantwoordelijkheid aan voortdurende 
kwaliteitsverbetering. Een groot kwaliteitsbewustzijn en 
verantwoordelijkheidsgevoel in het team dragen hieraan bij. Het team 
heeft een kritische blik op het eigen handelen en op de gang van 
zaken in onderwijs en examinering en dat leidt regelmatig tot 
kwaliteitsverbeteringen. Het team is dan slagvaardig en 
resultaatgericht. Het stelsel van kwaliteitszorg en onderwijskundig 
leiderschap zijn verankerd in de organisatie. Het team is (onbedoeld) 
zelfsturend en werkt op eigen initiatief aan het verbeteren van de 
professionaliteit. Hierbij zien we wel een aandachtspunt. Het 
management kan de kwaliteit van het onderwijspersoneel beter 
duurzaam borgen en de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld 
scholing op zich nemen en verbinden met het actieplan. Nu ligt deze 
verantwoordelijkheid vooral bij het team, bij de kerndocenten als 
dragers van het team. 
 
Verantwoording en dialoog 
De Verantwoording en dialoog is voldoende omdat het team 
toegankelijk en betrouwbaar verantwoording aflegt over doelen en 
resultaten en daarover actief de dialoog voert met verschillende 
betrokkenen. Zo voert het team de dialoog met het werkveld over de 
ontwikkelingen in het vak in relatie tot het onderwijsprogramma. 
Hierin zien we ons verificatiethema, 'van buiten naar binnen', terug. 
Het team wil de betrokkenheid van het werkveld bij het onderwijs 
verder versterken door het organiseren van een 
werkveldadviescommissie en door bedrijfsbezoeken door docenten 
en management. Dit moet nog verder ontwikkeld en 
geïmplementeerd worden. Ook voert het team de dialoog met 
studenten, door mondelinge en schriftelijke lesevaluaties uit te voeren 
om zo input te krijgen voor onderwijsverbetering. Dit kan meer 
structuur krijgen. Niet alle docenten doen dit in dezelfde mate. 
 
Om de interne dialoog te stimuleren zijn er sinds kort SOMA College 
brede leerbijeenkomsten voor de teams gestart. Deze zijn deels 
bedoeld om te leren van en met elkaar en deels om te informeren en 
teams bij beleid te betrekken. Dit project zit in de beginfase en wordt 
na een wat moeizame start door het team wel gewaardeerd. Het 
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vergroot namelijk de betrokkenheid met de SOMA College brede 
strategie en doelen en de teams. De verantwoording van het team 
gebeurt in gesprekken tussen de opleidingsmanager en de directeur. 
Het actieplan als verantwoordingsdocument kan worden versterkt 
door ook de resultaten en de effecten erin op te nemen. 

3.4. Overige wettelijke vereisten 

Overige wettelijke vereisten: schoolkosten 
Schoolkosten zijn voldoende en voldoen hiermee aan artikel 8.1.4 van 
de WEB, waarin beschreven is dat de inschrijving niet afhankelijk kan 
worden gesteld van andere verplichtingen dan het wettelijk lesgeld. 
Wat beter moet voor aanvang van schooljaar 2019-2020 is dat de 
documenten over schoolkosten en de factuur met elkaar overeen 
moeten komen. Dat is nu niet het geval. 
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Resultaten stelselonderzoek 
Technicus mobiele werktuigen 
en verificatieonderzoek 
Allround monteur mobiele 
werktuigen 

 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Technicus mobiele werktuigen 25247, niveau 4, bbl en 
Allround monteur mobiele werktuigen 25241, niveau 3, bol. 
We beschrijven beide opleidingen in één hoofdstuk omdat het 
hetzelfde team is, met dezelfde inrichting, vormgeving en uitvoering 
van onderwijs. 
 
De opleiding Allround monteur mobiele werktuigen betreft een 
verificatieonderzoek. Daarbij hebben we het onderwijsprogramma, 
didactisch handelen, kwaliteitszorg en ambitie en registratie en 
melding ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten 
(vsv) onderzocht. 
De opleiding Technicus mobiele werktuigen betreft een 
stelselonderzoek en tevens verificatieonderzoek. Daarbij hebben we 
naast het onderwijsprogramma, didactisch handelen en kwaliteitszorg 
en ambitie ook de beroepspraktijkvorming, de examinering en 
diplomering en de schoolkosten onderzocht. 
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Conclusie 

Bij beide opleidingen zijn de standaarden onderwijsprogramma, 
didactisch handelen en kwaliteitszorg en ambitie 
voldoende. Daarnaast zijn bij de opleiding Technicus mobiele 
werktuigen de beroepspraktijkvorming en de overige wettelijke 
vereisten (schoolkosten en ongeoorloofd verzuim en voortijdig 
schoolverlaten) voldoende. De examinering en diplomering is bij deze 
opleiding onvoldoende omdat de kwaliteitsborging van examinering 
en diplomering onvoldoende is. 

4.1. Onderwijsproces 

Didactisch 
handelen 
gericht op 
toenemend 
zelfstandig 
werken 

 
Onderwijsprogramma 
Het onderwijsprogramma van de opleidingen Allround monteur 
mobiele werktuigen en Technicus mobiele werktuigen is voldoende 
omdat het studenten gedegen voorbereidt op de beroepspraktijk en 
aansluit op de behoeften van studenten en de bedrijven. Om de 
voorbereiding op de beroepspraktijk te realiseren, heeft het team het 
programma voldoende afgestemd op het kwalificatiedossier en 
ingericht volgens een duidelijke structuur en een logische opbouw. 
Het programma is uitgewerkt in de periodeplanning die studenten en 
het docententeam overzicht biedt. Op vakniveau wordt gewerkt met 
opdrachtenboeken. Deze zijn leidend voor de lessen en het leren van 
de studenten. Het programma sluit aan bij de behoeften van 
studenten doordat het voldoende maatwerk biedt voor studenten die 
willen versnellen of extra inhoudelijke verdieping willen. In het 
programma worden voldoende keuzedelen aangeboden. Ook is er 
sprake van een gedegen verbinding tussen de theorie en de 
beroepspraktijk, dankzij grote betrokkenheid van vakdocenten bij de 
vormgeving van het programma. Ook wordt 
het bedrijfsleven betrokken bij de ontwikkeling van het programma. 
De opleiding vernieuwt regelmatig onderdelen van het programma als 
dit beter passend is bij ontwikkelingen in het veld. 
De aansluiting van niveau 3 op niveau 4 is een aandachtspunt. Het 
docententeam heeft dit opgepakt als onderdeel van het actieplan.  
 
Didactisch handelen 
Didactisch handelen van de opleidingen Allround monteur mobiele  
werktuigen en Technicus mobiele werktuigen is voldoende omdat de 
didactische aanpak van docenten passend is bij het niveau en de 
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doelgroep en leidt tot effectieve leersituaties. Docenten stemmen hun 
aanpak af op de behoeften van de groep en individuele studenten, 
zodat deze actief en betrokken zijn. Dit doen ze onder andere door de 
de leeractiviteiten gestructureerd aan te bieden en toe te werken naar 
de afgesproken leerdoelen. Zo is het opdrachtenboek leidend voor het 
leren en ontwikkelen; het biedt studenten structuur en houvast. 
Docenten hebben zicht op de ontwikkeling van individuele studenten 
en bieden waar nodig meer verdieping door extra opdrachten of meer 
ondersteuning aan. 
Daarnaast zijn de uitleg en het taalniveau duidelijk en passend bij de 
beroepspraktijk. Docenten zijn sterk gericht op de vak-inhoud. 
Zij slagen erin studenten te motiveren tijdens de les, dit heeft vooral 
te maken met de verbinding die zij weten te leggen met de 
beroepspraktijk. Ze geven regelmatig voorbeelden uit eigen praktijk of 
bevragen studenten om voorbeelden uit hun praktijk te geven. 
Zij besteden tevens aandacht aan veilig- en schoon werken. Ook zijn 
docenten sterk gericht op houding en gedrag van de studenten. 
Daarbij investeren ze op het leren reflecteren van studenten en in het 
onderling samenwerken. Docenten werken naar steeds meer 
zelfstandigheid toe. Dit is een gezamenlijke aanpak van docenten die 
door studenten wordt herkend. Het werken naar meer zelfstandigheid 
sluit ook aan op de beroepshouding die vanuit het werkveld 
wordt verwacht. 
De lessen Nederlands en rekenen kunnen meer beroepsgericht  
worden aangeboden. Docenten hebben dit al opgepakt als onderdeel 
van de verbetermaatregelen. 
 
Beroepspraktijkvorming 
De beroepspraktijkvorming (bpv) van de opleiding Technicus mobiele 
werktuigen is voldoende omdat de studenten en de leerbedrijven 
goed worden voorbereid en de studenten met passende opdrachten 
worden begeleid. De studenten en bedrijven zijn voldoende op de 
hoogte van wat er tijdens de bpv van hen gevraagd en verwacht 
wordt. De bpv-coördinator van het team bereidt zowel de student als 
de praktijkopleider van het leerbedrijf tijdig voor op de bpv, dit onder 
andere door voorlichting voorafgaand aan de bpv- periode. Studenten 
geven aan dat ze met een gedegen basis hun bpv-periode starten en 
dat wat ze hebben geleerd op school voldoende aansluit op de 
praktijk. Daarnaast zijn de bpv-opdrachten duidelijk en geven ze 
structuur in de begeleiding. Studenten zijn tevreden met de 
begeleiding vanuit het bedrijf. Zij geven aan trots te zijn op hun bedrijf 
en op wat ze leren. Ook hebben docenten zicht op de ontwikkeling 
van studenten tijdens hun bpv-periode. Daarvoor maken ze gebruik 
van de informatie uit de praktijkevaluaties en de gemaakte 
opdrachten uit het bpv-boek. Daarnaast maken de docenten tijdens 
de lessen regelmatig de verbinding met de praktijk door studenten 
naar praktijkvoorbeelden te vragen en reflecteren op wat ze geleerd 
hebben. De begeleiding vanuit de school is risicogericht, waarbij de 
kennis over de student en de leerbedrijven richtinggevend is voor de 
mate van intensiteit van begeleiding. Wat hier beter kan is meer en 
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structurelere bezoeken van docenten tijdens de bpv-periode. 
De studenten en leerbedrijven geven aan dat zij hier 
behoefte aan hebben. Die behoefte is er ook bij de studenten waar 
geen specifieke aandachtspunten of risico’s zijn. Ook kan 
het structureel bezoeken van bedrijven tijdens de bpv-periode de 
onderlinge contacten en samenwerking tussen de school en de 
leerbedrijven versterken. Het team heeft dit al gesignaleerd en werkt 
aan verbetering. 

4.2. Examinering en diplomering: borging moet 
beter 

Aandacht 
geven aan 
scholingsbehoefte 

 
Kwaliteitsborging examinering en diplomering 
Kwaliteitsborging examinering en diplomering van de opleiding 
Technicus mobiele werktuigen is onvoldoende omdat de 
examencommissie onvoldoende deugdelijke examinering en 
diplomering borgt. Hierdoor voldoet de opleiding niet aan de Regeling 
standaarden examenkwaliteit mbo 2017. 
 
De examencommissie heeft onvoldoende zicht en grip op de afname 
en beoordeling en moet beter haar rol pakken. De examencommissie 
borgt onvoldoende de kwaliteit van de examinering en diplomering 
voor, tijdens en na de examinering. Ten eerste borgt de 
examencommissie onvoldoende dat de informatie over de examens 
betrouwbaar is voorafgaand aan de examinering. Het examenplan in 
de OER klopt namelijk niet met het vastgestelde examenplan. Ook is 
de slaag/zakbeslissing voor Nederlands in de OER fout weergegeven. 
Hierdoor hebben studenten onjuiste informatie vooraf over de 
examens en de diplomering. Ten tweede heeft de examencommissie 
onvoldoende zicht op de kwaliteit van de beoordeling. Hierdoor borgt 
de examencommissie onvoldoende de kwaliteit van de afname en de 
beoordeling en de deskundigheid van de assessoren. De 
examencommissie voert weliswaar steekproefsgewijs bijwoningen 
uit, maar het bijwoningformulier genereert te weinig informatie over 
de kwaliteit van de afname en beoordeling. De bijwoningen van de 
praktijkexamens richten zich op het proces en de procedures tijdens 
de afname en beoordeling, maar onvoldoende op de 
betrouwbaarheid van de beoordeling. Ten derde voert de 
examencommissie - na afloop van de examens- geen analyses uit op 
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de resultaten van beoordelingen en controleert onvoldoende de 
beoordelingsformulieren. Ten vierde vertrouwt de examencommissie 
bij de afname en beoordeling van de generieke vakken teveel op de 
externe deskundigheid, zonder zelf een beeld te hebben van de 
kwaliteit van deze extern ingehuurde beoordelaars. Tot slot stuurt de 
examencommissie onvoldoende op- het onderhouden van- de 
deskundigheid van de assessoren van school. De examencommissie is 
wel op de hoogte van de behoefte aan scholing, maar deze heeft (nog) 
niet plaatsgevonden. Ook heeft de examencommissie niet voorzien in 
bijvoorbeeld het faciliteren van intervisie voor assessoren. 
 
De examencommissie stelt de ingekochte (kader) examens vast. Een 
punt van aandacht hierbij is de vaststelling van de 
referentieopdrachten. Het onderwijsteam stelt namelijk zelf de 
referentieopdrachten van de student vast. De examencommissie stelt 
zelf (bijvoorbeeld door middel van steekproeven) onvoldoende de 
dekking ervan vast en of de vaststellingsprocedure wordt uitgevoerd. 
Hierdoor heeft de examencommissie te weinig zicht op de dekking 
van de uitgevoerde opdrachten. Wel heeft de examencommissie 
regelmatig afstemming over het exameninstrumentarium met de 
leverancier. De examencommissie verantwoordt zich in een 
jaarverslag. De meeste verbeterpunten uit het verslag zijn ook 
uitgevoerd. 
 
Door de wet Examencommissie is de examenorganisatie gewijzigd. De 
nieuwe examencommissie heeft de genoemde punten ook gezien en 
zet in op verbetering. 
 
Exameninstrumentarium 
Het exameninstrumentarium van de opleiding Technicus mobiele 
werktuigen is voldoende omdat het aansluit op de uitstroomeisen en 
voldoet aan de toetstechnische eisen. De opleiding koopt het 
beroepsgerichte instrumentarium in bij een leverancier. Er is sprake 
van een kadertoets, waarbij de individuele student 
referentieopdrachten uitvoert. De dekking van deze examens wordt 
vastgesteld door het onderwijsteam. Er is sprake van examenmix die 
zorgt voor goede balans tussen kennis, houding en vaardigheden. Dit 
instrumentarium hebben we eerder als voldoende beoordeeld 
 
Voor de generieke vakken wordt zelfontwikkeld materiaal ingezet dat 
voldoet. Vanaf schooljaar 2019-2020 zet het SOMA College ingekochte 
examenmateriaal in. Er is een aandachtspunt bij het examen Engels 
(onderdeel gesprekken voeren). In het examen worden er geen eisen 
gesteld aan de gespreksleider en of deze de vragen op het juiste 
taalniveau stelt. Hierdoor ontstaat de kans op ongelijkheid in 
moeilijkheid van de vragen. Om te zorgen dat elke student een zo 
gelijk mogelijk examen krijgt, is het van belang dat er duidelijke eisen 
worden gesteld aan de beoordelaar en het niveau van de vragen. 
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Afname en beoordeling 
De examenprocessen van afname en beoordeling van de opleiding 
Technicus mobiele werktuigen verlopen deugdelijk omdat de 
opleiding voldoende waarborgen heeft ingebouwd om de afname en 
beoordeling onafhankelijk, op het juiste niveau en betrouwbaar te 
laten plaatsvinden. Ten eerste wordt door gebruik te maken van het 
vierogenprincipe de objectiviteit van de beoordeling geborgd. Hierbij 
worden onafhankelijke assessoren -afkomstig uit het beroepenveld - 
en assessoren uit het opleidingsteam ingezet. De assessoren zijn goed 
bekend met het exameninstrumentarium. 
Ten tweede zijn de afnamecondities gelijk doordat praktijkexamens 
op het terrein van het SOMA College plaatsvinden. Ten derde vindt de 
afname en beoordeling op een gestructureerde manier plaats. Het 
examenproces is zowel voor studenten als beoordelaars helder 
beschreven. Er is een duidelijk go/no-go moment voordat de student 
examen mag doen. Er is een gedegen voorbereiding op de examens 
door proefexamens in de praktijk op meerdere momenten, de bpv-
resultaten en het ‘meesterstuk’. 
 
Ondanks het bovenstaande zijn er punten die beter kunnen. Zo neemt 
de opleiding in sommige gevallen - bij twijfel - de resultaten van het 
meesterstuk mee in de bepaling van het eindoordeel. Daarnaast heeft 
de opleiding geen vastgelegde kerncriteria voor het eindgesprek. Wij 
verwachten dat het team deze aandachtspunten oplost, zodat 
de beoordeling aan eenduidigheid kan winnen. 
 
De afname en beoordeling van de generieke examens worden door 
een extern bureau beoordeeld. 

4.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

Gezamenlijk 
werken aan 
verbetering 

 
Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg van de opleidingen Technicus mobiele werktuigen en 
Allround monteur mobiele werktuigen is voldoende. De opleidingen 
hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en op basis daarvan 
verbeteren zij het onderwijs. Het stelsel van kwaliteitszorg is gericht 
op doelen en verbeteracties die leiden tot daadwerkelijke verbetering 
van onderwijs. Het actieplan is de basis, maar daarnaast vindt er ook 
verbetering plaats op meer informele wijze. Het actieplan is sturend 
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voor het team om de onderwijskwaliteit te verbeteren en verder te 
ontwikkelen. De verbeteracties die in het actieplan zijn opgenomen, 
sluiten aan op ontwikkelingen of geconstateerde tekortkomingen uit 
tevredenheidsonderzoeken. Het team heeft zicht op de 
onderwijskwaliteit en houdt structureel de voortgang van de acties bij. 
Wat hierbij positief werkt is dat er iemand uit het team kwaliteitszorg 
als taak heeft. Hij zorgt dat voortgang van de verbeteracties worden 
bewaakt. 
Wel kan de aansluiting tussen de instellingsbrede thema’s en het de 
actieplan beter. Hierdoor is het beoogd effect van de doelen niet altijd 
inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kan het team de verantwoording aan 
het management versterken door ook de resultaten en de effecten op 
te nemen in het actieplan. Naast het actieplan kent het team een 
zelfevaluatie en worden er audits uitgevoerd door onafhankelijke 
deskundigen. De zelfevaluatie is nog niet van het team zelf en leeft 
niet. De audits zijn kritisch. Het is een aandachtspunt om de 
zelfevaluatie en uitkomsten van de audits beter in te bedden in de 
kwaliteitscyclus. We zien nu dat deze nog onvoldoende terugkomen in 
het actieplan. 
De taken en verantwoordelijkheden binnen het team zijn duidelijk 
belegd. De teamleden zijn betrokken bij de examinering, 
curriculumcommissie en instellingsbrede projectplannen. Het team 
overlegt regelmatig met elkaar. Naast het actieplan, zijn ook de 
uitkomsten van de projectplannen en aandachtspunten uit de 
curriculumcommissie onderwerp van gesprek binnen het team. 
 
Kwaliteitscultuur 
Kwaliteitscultuur van beide opleidingen is voldoende omdat de 
teamleden gezamenlijk werken aan het verbeteren van 
onderwijskwaliteit. Zij doen dit door als team onderwijskundig 
leiderschap te tonen waarbij eigenaarschap en samenwerking de basis 
vormen. We zien een team dat veel initiatief toont en groot 
verantwoordelijkheidsgevoel heeft om doelen te realiseren. Het team 
heeft te maken gehad met wisselend management en sturing. De 
teamleden hebben veel op eigen initiatief opgepakt en gerealiseerd. 
De teamleden voeren met elkaar dialoog over onderwijs en helpen 
elkaar actief in het begeleiden van het leerproces van studenten. 
Hierdoor ontstaat samenhang en samenwerking bij het permanent 
verbeteren van de opleiding. Nieuwe collega’s worden begeleid om te 
groeien in hun rol onder andere door begeleiding van de 
onderwijscoördinator. Het team heeft een lerende houding en staat 
open voor feedback. Daarbij willen ze vaker elkaars lessen bezoeken 
om van elkaar te leren. Dit 
gebeurt nu nog niet systematisch. Het team heeft als doel dit vorm te 
gaan geven. Dat is een positieve ontwikkeling. 
Wat beter kan is de duurzame borging van deskundigheid binnen het 
team. We zien nu dat veel verantwoordelijkheden vooral bij twee 
kerndocenten liggen, als dragers van het team. Dit maakt het team 
kwetsbaar en kan meer in evenwicht komen. Wat bij het team 
ook beter kan is de ontwikkeling van een teamscholingsplan en het 
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opnemen van scholing als onderdeel van het actieplan. Zodoende kan 
het team de uitvoering van de scholing beter monitoren. 
 
Verantwoording en dialoog 
Bij beide opleidingen is verantwoording en dialoog voldoende. Het 
team legt verantwoording af over doelen en voert actief de dialoog 
met verschillende betrokkenen. Zo voert het team de dialoog met het 
werkveld over de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en wordt 
het werkveld betrokken bij examinering. Er wordt met verschillende 
partijen samengewerkt om meer innovatie vanuit het werkveld naar 
het onderwijs te halen. Ook zijn er regelmatig bedrijfsexcursies naar 
toonaangevende bedrijven. Het team wil de betrokkenheid van het 
werkveld bij het onderwijs verder versterken door het opzetten van 
een werkveldadviescommissie, leermeesteravonden en structurele 
bedrijfsbezoeken door docenten. Dit moet echter nog verder 
ontwikkeld en uitgevoerd worden. Daarnaast worden studenten aan 
de hand van vakevaluaties gevraagd naar hun mening. Dit gebeurt 
echter nog niet systematisch. Ook bevragen docenten studenten 
veelal in individuele gesprekken naar hun ervaringen. Wat beter kan is 
de dialoog met studenten over de kwaliteit systematischer te voeren 
en op basis daarvan eventueel verbeteringen doorvoeren. 
Om de interne dialoog te stimuleren zijn er SOMA- brede 
leerbijeenkomsten. Deze zijn bedoeld om te leren met elkaar en de 
teams bij beter bij het beleid te betrekken. Dit is echter nog in de 
beginfase en moet nog verdere uitwerking krijgen. 
De verantwoording van het team gebeurt in gesprekken tussen de 
opleidingsmanager en de directeur. Het team verantwoordt zich door 
middel van de vastlegging van de voortgang van het actieplan. Het 
actieplan als verantwoordingsdocument kan worden versterkt door 
ook de resultaten en de effecten erin op te nemen. 

4.4. Overige wettelijke vereisten 

Wij hebben geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke 
vereisten. 
 
Schoolkosten/vrijwillige bijdrage 
De schoolkosten bij de opleiding Technicus mobiele werktuigen 
voldoen. Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de 
opleiding geen oneigenlijke kosten bij de student in rekening brengt. 
 
Ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten 
De procedure betreffende de verzuimregistratie en de uitvoering in de 
praktijk bij de opleiding Allround monteur mobiele werktuigen 
voldoet. 
De verzuimcoördinator is uitstekend op de hoogte van de door het 
bestuur van het SOMA college vastgestelde afspraken rondom 
registratie van verzuim. Dagelijks wordt op deugdelijke wijze de aan- 
en afwezigheid van leerlingen geregistreerd.  Hierbij wordt 
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onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim gemaakt. 
Voor de borging van de verzuimregistratie zijn inzichtelijke, actuele en 
betrouwbare verantwoordingsdata aanwezig. 
 
Er kan geen oordeel worden gegeven over het naleven van de 
meldingsplicht van verzuim zonder geldige reden van 16 uur 
gedurende een periode van vier aaneengesloten lesweken door leer- 
of kwalificatieplichtige studenten (artikel 21a, tweede lid, van de 
Leerplichtwet 1969). Het onderwerp is wel onderzocht, maar er waren 
geen studenten die voor melding in aanmerking kwamen.  Gezien de 
wijze waarop de opleiding het verzuim registreert, hebben wij er 
vertrouwen in dat, indien meldingen aan de orde zouden zijn, dit juist 
en tijdig gebeurt. Wij zullen daarom geen herstelonderzoek uitvoeren. 
Tevens kan er geen oordeel worden gegeven over het naleven van de 
meldingsplicht van aaneengesloten verzuim zonder geldige reden 
gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken door 
studenten van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Het onderwerp is 
wel onderzocht, maar er waren geen studenten die voor melding in 
aanmerking kwamen. 
Gezien de wijze waarop de opleiding het verzuim registreert, hebben 
wij er vertrouwen in dat, indien meldingen aan de orde zouden zijn, 
dit juist en tijdig gebeurt. Wij zullen daarom geen herstelonderzoek 
uitvoeren. 
Een positieve constatering  is dat in kader van melding van verzuim 
zonder geldige reden voor studenten van 18 tot 23 jaar zonder 
startkwalificatie ook de in de Leerplichtwet gestelde grens van 16 uur 
in vier weken wordt gehanteerd. 
 
De opleiding voldoet aan de wettelijke verplichting om in de 
onderwijsovereenkomst het verzuimbeleid kenbaar te maken. Dit 
betreft de wettelijke bepaling in artikel 8.1.3f van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB). Informatie over het verzuimbeleid is in de 
schoolgids opgenomen. 
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Reactie van het bestuur 5 . 
Beleidsreactie inspectiebezoek 2019 
 
SOMA in beweging 
Het SOMA College is een school in beweging. Als vakschool met een 
stevige relatie met de bedrijfstak zijn we gevoelig voor de 
conjuncturele ontwikkelingen binnen de sector. Om hier goed op te 
kunnen anticiperen en acteren is in 2016 gestalte gegeven aan het 
herontwerp van de onderwijsorganisatie en de -logistiek. Een operatie 
die voor veel waardering heeft gezorgd van de sector en past bij de 
positie die we als vakschool innemen. Niet voor niets zijn we een 
school voor en door de infrasector. Het herontwerp heeft naast de 
waardering vanuit de bedrijfstak ook rimpelingen veroorzaakt onder 
medewerkers. De veranderde onderwijsorganisatie maakt 
samenwerking in en tussen teams noodzakelijk, hier wordt dan ook 
hard aan gewerkt. 
 
Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs 
Opleidingsteams werken dagelijks aan het geven van goed, uitdagend 
en toekomstgericht onderwijs. Het is goed te lezen dat de inspectie de 
strategische doelen van SOMA College tot in de les terug ziet en 
constateert dat hier actief op gestuurd wordt. Hier herkennen we ons 
in. Ook kunnen wij ons vinden in de bevinding dat het stimuleren van 
het leren van elkaar beter kan zodat de kennis die bij de verschillende 
teams aanwezig is beter benut kan worden. Dit gaan wij oppakken 
door de leerbijeenkomsten verder uit te werken en door vormen van 
onderlinge intervisie te stimuleren en te faciliteren. 
 
Analyse en herstelplan interne communicatie als basis voor 
professionele kwaliteitscultuur 
Het SOMA College heeft nog een stap te maken als het gaat om een 
professionele kwaliteitscultuur. 
De komende tijd wordt gewerkt aan een analyse, gevolgd door een 
herstelplan m.b.t. de interne communicatie. Het plan zal een zo 
concreet mogelijke invulling krijgen met voldoende ruimte voor de 
nieuwe bestuurder om hier eigen accenten aan toe te voegen. Wij 
herkennen ons in de kritische constatering van de inspectie met 
betrekking tot het zich niet gehoord voelen van teams en zullen hier in 
het herstelplan prominent aandacht aan geven. Cultuur, structuur, en 
sturing zijn hierin kernbegrippen. 
Gerichtere sturing op verantwoording over resultaten en effecten 
m.b.t. onderwijskwaliteit zal eveneens een onderdeel zijn van het 
herstelplan. Door projectmatig te sturen op onze 4 strategische 
doelen, ontstaat ruimte en vertrouwen en kan de samenwerking 
tussen teams worden versterkt. Voor het borgen van duurzame 
kwaliteit van medewerkers zullen de scholingsactiviteiten in de 
teamplannen opgenomen worden. 
 
Door-ontwikkeling examencommissie m.b.v. verbeterplan 
In 2018 is het SOMA College gestart met een project voor de 
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herinrichting van de examencommissie en het examenbureau 
vanwege de eigen constatering dat dit onderdeel van de 
examenorganisatie niet op orde was. In de gesprekken met de 
inspectie is naar voren gekomen dat we met de ingezette maatregelen 
op de goede weg zitten en dat de nieuwe examencommissie een 
mooie ontwikkeling is. Dit zien we in het rapport onvoldoende terug. 
De examencommissie schrijft een aanvullend verbeterplan op de 
borging van kwaliteit examinering en diplomering. 
 
Kleine verbeterpunten direct aangepakt 
Daarnaast heeft de inspectie een aantal kleine verbeterpunten 
aangemerkt. Deze punten worden opgepakt via de reguliere cyclus 
van het SOMA College. De communicatie over schoolkosten voor de 
opleiding vakman GWW is aangepast en verduidelijkt, door 
eenduidigheid van informatie in de diverse documenten. Deze 
maatregel zetten wij door naar andere opleidingen. De punten met 
betrekking tot het jaarverslag zijn met terugwerkende kracht verwerkt 
in 2018 en worden uiteraard doorgezet naar 2019. 
 
Als voorzitter College van Bestuur heb ik het vertrouwen dat we met 
de ingezette koers op de goede weg zitten. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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