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Woord vooraf
2016 was een jaar met veel ontwikkelingen op zowel onderwijskundig als bedrijfsmatig terrein. Daardoor was 
het ook een jaar waarin veel werd gevraagd van de medewerkers. Om alle onderdelen van de veranderingen 
goed vorm te geven en tegelijkertijd alle aandacht aan het onderwijs te kunnen besteden, is gekozen voor een 
projectorganisatie.

Onder leiding van een externe projectleider is zowel het onderwijs- als het bedrijfsvoeringsmodel herzien, 
naast de invoering van de herziening van de kwalificatiestructuur. In projectgroepen zijn alle aspecten van het 
herontwerp uitgewerkt en van een implementatieplan voorzien. 
De gelijktijdige aanpak van zowel het onderwijs als de bedrijfsvoering maakt het mogelijk een efficiëntere  
organisatie te realiseren zonder de kwaliteit van het onderwijs aan te tasten. 

Aangezien “the proof of the pudding is in the eating” was de start van het schooljaar 2016-2017 spannend. Voor 
de tweede- en derdejaars zijn de veranderingen het meest voelbaar, omdat zij na de zomervakantie te maken 
hebben gekregen met een andere inrichting van de campus en een wijziging in de onderwijsprogrammering. 
Een dergelijk grote verandering als het herontwerp SOMA College maakt duidelijk dat communicatie naar 
medewerkers, deelnemers, bedrijven en ouders cruciaal is. Ook is het actief meenemen van de ondernemings-
raad, de deelnemersraad en ouderklankbordgroep een belangrijke succesfactor. 

Alle inspanningen van het afgelopen jaar hebben geleid tot een implementatie waarover het SOMA College 
tevreden mag zijn. Uiteraard moet er nog hard gewerkt worden om alle kinderziektes eruit te halen en het 
onderwijs en de bedrijfsvoering nog beter te stroomlijnen. Uit de eerste evaluaties blijkt dat deelnemers over 
het algemeen tevreden zijn. Dit is iets om trots op te zijn.

Voor de komende vier jaren gaat het SOMA College zich erop richten om “de meest gewilde vakmensen op te 
leiden door uitdagend en innoverend onderwijs te bieden”. Dit valt te lezen in de nieuwe strategische koers. 
2017 staat in het teken van het fine tunen van het onderwijs. De focus ligt vooral op het doorzetten van de  
standaardisering, het nog beter grip krijgen op de (praktijk)examinering en op teamontwikkeling. Daarnaast 
zijn er stappen gezet om een strategische alliantie aan te gaan met de Universiteit Twente om daadwerkelijk 
handen en voeten te geven aan innovatie.

Een grote operatie als het herontwerp SOMA College is alleen mogelijk met betrokken medewerkers. Daarom 
een woord van dank aan alle medewerkers, die voortvarend aan de slag zijn gegaan om alles te laten slagen.

Ik wens u veel leesplezier.

A.M. van Bodegom
Voorzitter College van Bestuur
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Deel 1
Beleid en organisatie

Hoofdstuk 1    Profiel SOMA College 
1.1 Kernactiviteit                 
Sinds 1 januari 2006 is het SOMA College een zelfstandige vakschool voor middelbaar beroepsonderwijs. De school 
biedt opleidingen voor de grond-, water- en wegenbouw (GWW). Als vakschool kijkt het SOMA College voor zijn  
opleidingsaanbod goed naar de ontwikkelingen in en de wensen vanuit de bedrijfstak. 

Het SOMA College is een specialist op het gebied van infra-opleidingen. Daarmee is de school een belangrijk  
opleidingsinstituut voor de bedrijfstak. De deelnemers die kiezen voor het SOMA College komen uit alle delen van het 
land. Zij maken een bewuste keuze om soms ver van huis hun opleiding te volgen. Om dit mogelijk te maken beschikt 
de school over een campus waar deelnemers gedurende hun opleiding kunnen verblijven. 

Het SOMA College biedt opleidingen aan op mbo-niveau 2, 3 en 4, zowel via de beroepsopleidende leerweg (BOL) als 
de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In 2016 volgden ruim 400 BOL-deelnemers en ruim 500 BBL-deelnemers een 
opleiding aan het SOMA College. In de BOL-opleidingen zijn de periodes van de beroepspraktijkvorming (BPV) als een 
stage ingevuld. In de BBL-opleidingen zijn deelnemers in dienst bij een erkend leerbedrijf en komen zij in blokken van 
twee of drie aaneengesloten weken naar school. De BOL-machinistopleiding onderscheidt zich van de BBL, doordat er 
in deze opleiding meerdere machines tegelijk worden aangeboden. In de BBL kiest de deelnemer direct bij aanvang van 
de opleiding een machine waarop hij zich wil specialiseren. De (allround) vakmannen, oppermannen en straatmakers 
komen voor een winterscholing naar het SOMA College, waarbij ze in de maanden november tot april twee dagen per 
week in Harderwijk zijn. De niveau 4 opleidingen zijn in het opleidingsportfolio opgenomen, omdat de behoefte van de 
bedrijfstak aan uitvoerders en landmeters groot is. Deze opleidingen bieden de mogelijkheid voor deelnemers met een 
niveau 3 opleiding om intern door te stromen. Er is ook instroom van buiten het SOMA College mogelijk. De niveau 4 
opleiding landmeten wordt aangeboden als differentiatie van de middenkaderfunctionaris bouw en infra. Het SOMA 
College biedt het laatste jaar  van deze opleiding aan met instroommogelijkheden vanuit andere roc’s. Hierover zijn 
bestuurlijke afspraken gemaakt met de toeleverende roc’s.

1.2 Structuur en organisatie
Het SOMA College is een stichting. De statutaire naam is: ‘Stichting SOMA College’. De school is statutair geves-
tigd in Harderwijk. Het bevoegd gezag van het SOMA College wordt gevormd door een eenhoofdig College van 
Bestuur. In 2016 werd de Raad van Toezicht gevormd door vijf leden; vier leden uit de werkgevers- en werkne-
mersorganisaties in de infrasector en één onafhankelijk lid.

Organisatiestructuur SOMA College

1.3 Bestuur en management
In 2016 bestond het College van Bestuur uit één persoon (Anke van Bodegom). Het College van Bestuur vormt samen 
met de manager bedrijfsvoering (Esther ter Avest) en de directeur onderwijs (Herman Meppelink) het management-
team. Het managementteam wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.
De manager bedrijfsvoering, de directeur onderwijs, de controller en de stafmedewerkers kwaliteitszorg, HR en  
communicatie worden aangestuurd vanuit het College van Bestuur.
De directeur onderwijs stuurt de beleidsmedewerker onderwijs, de decaan en de opleidingsmanagers aan.  
De opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de aansturing van de onderwijsteams. 
Onder de manager bedrijfsvoering vallen de afdelingen financiële administratie (FA), ICT en facilitair, planning, deel-
nemersservicepunt (DSP) en examenbureau, en de campus.

1.4 Bestuur en toezicht

1.4.1 Verdeling verantwoordelijkheden
De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn vastgelegd 
in de statuten van Stichting SOMA College en het Bestuursreglement. In het Bestuursreglement is een aantal 
onderwerpen uit de statuten aangescherpt en vastgelegd.
Het College van Bestuur heeft de opdracht om de doelstellingen van de stichting te realiseren en de continuïteit 
te waarborgen. Dit betekent het organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheer van het vermogen. 
Waar sprake is van verschillende inkomensstromen wordt voorzien in een transparante scheiding. Wanneer de 
statuten dit vereisen, worden voorgenomen besluiten van het College van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Raad van Toezicht. Het betreft hier besluiten zoals  de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, en de 
vaststelling of wijziging van het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende begroting(en). 

Het Bestuursreglement en de Statuten zijn in te zien via het bestuurssecretariaat van het SOMA College.

Control
Bestuurssecretariaat

Kwaliteitszorg
Communicatie

HR

Team 
machinisten

Team infra

Raad van 
Toezicht

College van 
Bestuur

Manager
Bedrijfsvoering

Financiële Administratie
ICT en Facilitair

Planning
DPS en Examenbureau

Campus

Directeur
Onderwijs

Onderwijsbeleid
Decanaat

Team mobiele
werktuigen
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Deel 1    Beleid en organisatie

  
1.4.2 Samenstelling Raad van Toezicht
Vanwege het karakter van het SOMA College, een school voor en door de bedrijfstak, zijn de zogenaamde dragende 
partijen nauw verweven. Dit vindt zijn afspiegeling in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
ziet integraal toe op de gang van zaken binnen het SOMA College, in het bijzonder op het functioneren van het College 
van Bestuur, op het naleven van de statuten en de daarmee verbonden reglementen, op de wettelijke verplichtingen en 
op de code goed bestuur in het mbo. De Raad van Toezicht handelt op basis van de bevoegdheden zoals vastgelegd in 
de statuten. 
Vier leden van de Raad van Toezicht worden conform de statuten voorgedragen door werkgevers- en werknemers-
organisaties zijnde Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Daarnaast is er een onafhankelijk lid,  
voorgedragen door de ondernemingsraad. Gezien de achtergrond van het SOMA College is er een verbondenheid met 
de vakbond Het Zwarte Corps (HZC). Dit is van oudsher de vakbond voor machinepersoneel. Om uiting te geven aan 
deze verbondenheid is de voorzitter van HZC toehoorder bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Alle leden 
participeren zonder last en ruggenspraak en op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit: 

De heren Voogt en Baars zijn beiden afgetreden na twee volledige termijnen. De heer De Keijzer is eveneens  
afgetreden. De vacature voor een lid van Bouwend Nederland is per 18 januari 2017 vervuld. 
 
1.4.3 Verslag van de Raad van Toezicht 
In 2016 kwam de Raad van Toezicht zes keer bijeen, namelijk op:
 27 januari
 23 maart
 13 april
 18 mei
 14 september
 19 oktober

De vergaderingen in maart en oktober waren respectievelijk gericht op de bespreking van de jaarrekening en de  
begroting. De controller schoof aan bij deze besprekingen.
De raad heeft de mogelijkheid om zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur te vergaderen maar heeft hier 
in 2016 geen gebruik van gemaakt. De vergaderingen werden voorbereid door het  College van Bestuur in overleg  
met de voorzitter.

De Raad van Toezicht wordt door het College van Bestuur geïnformeerd over in ieder geval de volgende onderwerpen:
 Strategische ontwikkelingen
 Onderwerpen die aan formele besluitvorming van de Raad van Toezicht onderhevig zijn
 Mogelijke problemen of conflicten in de organisatie of daarbuiten
 Oordelen van instanties over het functioneren van het SOMA College
 Verantwoording van resultaatafspraken
 Risico’s en risicobeheersing
 Onderwerpen die het imago van het SOMA College beïnvloeden
 Calamiteiten

De informatievoorziening vindt plaats door middel van de vergaderstukken en de bespreking daarvan,  
mededelingen in vergaderingen en tussentijdse informatie in de vorm van e-mail.

1.4.3.1 Aandachtspunten Raad van Toezicht in 2016   
In mei 2016 deed de inspectie van het onderwijs een onderzoek naar de staat van de instelling. Het oordeel was 
overwegend positief, maar het gebied examinering (afname en beoordeling) bij de opleiding Kaderfunctionaris 
uitvoering bouw en infra is als onvoldoende beoordeeld. Het SOMA College heeft naar aanleiding daarvan het  
verbeterplan examinering K4 opgesteld. De Raad van Toezicht wordt op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken met betrekking tot de uitvoering van dit plan.

Een belangrijk aandachtspunt in 2016 was de veranderende subsidie vanuit de bedrijfstak en de maatregelen die 
de bestuurder heeft getroffen om met deze verandering om te gaan.
Een ander belangrijk thema is de huisvesting van het SOMA College op het Bouw en Infrapark en de lange  
termijnafspraken over de verbouwingen van de woongebouwen en de daarmee samenhangeden huurcontracten.

De Raad van Toezicht besprak in ieder geval de volgende documenten:
 Notitie ‘Toekomst SOMA College’ aan O&O fonds over financiële effecten van maatregelen
 Managementletter 2015
 Strategie op één A4
 Checklist branchecode MBO Raad
 Voortgangsrapportage augustus 2015 – maart 2016 over herontwerp mbo en SOMA 2.0
 Staat van de instelling door de inspectie van het onderwijs
 Korte financiële- en deelnemersrapportage (september)
 Sociaal Statuut 
 Nieuw inspectietoezicht
 Meerjarenbegroting 2017-2019
 Samenwerking Universiteit Twente

Verder heeft de raad een procedure vastgesteld voor het benoemen van haar leden en een eigen jaaragenda  
opgesteld. Ook hebben de heren Wilbers en De Wit een evaluatie van het College van Bestuur over de periode 
2014-2016 uitgevoerd. Een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is gepland in januari 2017.

Daarnaast is er overleg geweest met de medezeggenschapsorganen. Zo sprak de heer Wilbers op 9 mei met de 
OR en op 14 november met zowel de OR als de DR. Deze gesprekken zijn als constructief ervaren en de heer  
Wilbers heeft zijn waardering uitgesproken over het functioneren van zowel de ondernemingsraad als de  
deel nemersraad. Naar aanleiding van de resultaten van de JOB-monitor heeft de adviseur kwaliteitszorg een 
presentatie gegeven over deelnemerstevredenheid. In 2016 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2015 en de 
begroting 2017 vastgesteld.

Naam Functie Partij Aftredend Aantredend

De heer  A. Voogt voorzitter Bouwend Nederland 23 maart 2016 9 september 2008

De heer T. de Wit voorzitter Bouwend Nederland 23 maart 2016

De heer D. de Keijzer lid Bouwend Nederland 14 september 2016  1 januari 2014

De heer R. Baars lid FNV Bouw 14 september 2016 1 oktober 2008

Mevrouw J. Mud lid FNV Bouw 14 september 2016

De heer G. Lokhorst lid CNV Vakmensen 1 mei 2014

De heer H. Wilbers lid Onafhankelijk 20 maart 2013

De heer R. van der Steen toehoorder Het Zwarte Corps 20 maart 2013
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1.4.4 Honorering College van Bestuur en Raad van Toezicht
De honorering van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoet aan de normen van de wet  
normering topinkomens.

1.5 Medezeggenschap
In aansluiting op de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (WEB) is de medezeggenschap op het 
SOMA College ondergebracht in een ondernemingsraad (OR) en een deelnemersraad (DR). Omdat het SOMA 
College de rol van de ouders erg belangrijk vindt, is er ook een klankbordgroep ouders actief.

Op 14 juni 2016 keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijstellingen goed. 
Hierin staat o.a. dat DR, OR en bevoegd gezag één keer per jaar gezamenlijk overleggen en dat de OR en DR  
tweemaal per jaar overleggen met de Raad van Toezicht. Ook is in dit wetsvoorstel een gezamenlijk instemmings-
recht van de OR en DR op hoofdlijnen van de begroting geregeld. 
In 2016 heeft het bevoegd gezag een medezeggenschapsstatuut vastgesteld waarin een korte schets van de  
medezeggenschapsstructuur binnen de instelling wordt gegeven. Dit conform artikel 8a 1.4 lid 2 van de WEB.

1.5.1 Ondernemingsraad
In haar tweewekelijks overleg denkt de OR binnen de kaders van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) mee, 
bewaakt ze de voortgang van processen en creëert ze draagvlak als zij het eens is met de voorgenomen besluiten. 
Daarnaast is de OR initiatiefnemer voor verbetering van de organisatie en personele omstandigheden. Ze vindt het 
belangrijk om in de organisatie de juiste mens op de juiste plek te krijgen en talenten verder te ontwikkelen. 
De OR beoordeelt zo onafhankelijk mogelijk of besluiten redelijk en billijk worden genomen en streeft ernaar dat 
bij besluiten het belang van de organisatie en het personele belang in evenwicht is. Zij heeft hiervoor regelmatig 
contact met het College van Bestuur. In 2016 is twee keer een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht bij de 
OR aangeschoven. Ook was er een gesprek met onderzoeksbureau Oberon over de toepassing van de branche-
code goed bestuur en was de OR aanwezig bij de uitkomst van deze studie toen hij werd besproken bij de MBO-
Raad. In de tweede helft van 2016 was er een gesprek met de bonden over het sociaal jaarverslag.
De OR heeft de ontwikkelingen in de cao van de sector bouw en infra scherp gevolgd, vanwege mogelijke  
ingrijpende consequenties voor de bedrijfsvoering van het SOMA College in de toekomst. Ze was dit jaar betrokken 
bij het herontwerp van het mbo en werd meegenomen in de totstandkoming van een nieuwe teamstructuur op 
het SOMA College en in de nieuwe onderwijsprogrammering. Vervolgens heeft de OR ingestemd met het nieuwe 
vakantiereglement, de strategie 2016-2020 en het medezeggenschapsstatuut. Ook de inzet van arbodienstverlener 
Cohesie was een aandachtspunt. Verder heeft de OR zich laten informeren over de begroting 2017. 
Eind 2016 heeft de OR een scholing gevolgd om onder meer goed voorbereid te zijn op de invoering van de Wet 
versterking bestuurskracht. 

1.5.2 Deelnemersraad
De deelnemersraad bestond tot de zomervakantie uit 15 deelnemers. In het nieuwe schooljaar 2016-2017 hebben 
vier derdejaars deelnemers afscheid genomen en zijn er drie eerstejaars bijgekomen. De deelnemersraad  
bestond na de zomervakantie dus uit 14 leden.
In 2016 zijn er voor het eerst verkiezingen georganiseerd voor de deelnemersraad. Acht eerstejaars deelnemers 
stelden zich kandidaat. Uiteindelijk hebben de drie deelnemers met de meeste stemmen een plek in de  
deelnemersraad gekregen.

De deelnemersraad vergaderde tweewekelijks in de middagpauze of tijdens het avondprogramma. Daarnaast 
organiseerde de deelnemersraad overleggen in klein comité. Een voorbeeld hiervan is het overleg met de woon-
begeleiders in geval van actuele vragen en problemen. Ook was er een lunch met het College van Bestuur en een 
overleg met een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht.
Onderwerpen die in 2016 hoog op de agenda stonden waren het herontwerp en de campus.

In 2016 is het reglement deelnemersraad herzien en opnieuw vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen waren het 
instellen van verkiezingen en een aanscherping van de bevoegdheden. 
Sinds 2016 ondersteunt de adviseur kwaliteitszorg de deelnemersraad in haar werk.

1.5.3 Klankbordgroep ouders
In 2016 kwam de klankbordgroep ouders drie keer bijeen, namelijk op:
 16 februari
 10 mei
 4 oktober 

De klankbordgroep ouders bestond in 2016 uit de volgende personen:
 De heer Vinkers (vader deelnemer landmeten)
 De heer Drost (vader deelnemer monteur BOL)
 De heer Hooijer (vader deelnemer machinist BBL)
 De heer Haas (vader deelnemer monteur BOL)
 Mevrouw Beukelman (moeder deelnemer machinist BOL)
 Mevrouw Harbers (moeder deelnemer machinist BOL)
 De heer De Wit (vader deelnemer machinist BBL)
 Mevrouw Van der Krogt (moeder deelnemer machinist mobiele kranen)

De klankbordgroep heeft zich o.a. gebogen over de verplichting om een T-rijbewijs te halen en heeft de open dag in 
januari besproken. Zij vond deze succesvol. De klankbordgroep werd verder gevraagd om input te leveren voor het 
avondprogramma en over het herontwerp van de campus en het onderwijs, waaronder de vormgeving van de BBL. Ook 
is ze geïnformeerd over de invulling van de lessen ondernemerschap. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheid 
dat ouders de studievoortgangsrapportage in Magister kunnen inzien en over de strategie 2016-2020. Verder kreeg de 
klankbordgroep in 2016 een presentatie over 21e eeuwse vaardigheden en was ze betrokken bij de voorbereidingen van 
de ouderdag op 26 november. 

Op de bijeenkomsten van de klankbordgroep ouders van 10 mei en 4 oktober waren ook leden van de deelnemersraad 
aanwezig. Tijdens de laatste vergadering op 4 oktober is afscheid genomen van drie leden, namelijk mevrouw Van der 
Krogt, de heer De Hooijer en de heer Vinkers.

Deel 1    Beleid en organisatie
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1.6 Horizontale verantwoording
Een school staat niet alleen, maar is één van de spelers op het speelveld. Nauwe contacten met externe partijen 
zijn daarom van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. 
In 2016 is actief beleid gevoerd om de relaties met de stakeholders te versterken en om te participeren in  
verschillende organen. Hoewel de kleine omvang van de school dit laatste soms lastig maakt, zet het SOMA  
College hier bewust op in. De school wil steeds meer een voortrekkersrol vervullen in dergelijke overleggen. 

Bij het opbouwen en onderhouden van relaties is er aandacht voor dat belangen van stakeholders tegenstrijdig 
kunnen zijn. 
De belangrijkste stakeholders van het SOMA College zijn:
 deelnemers en ouders;
 medewerkers;
 bedrijven;
 werkgevers- en werknemersorganisaties;
 ministerie van OCW;
 O&O fonds;
 scholen;
 netwerken.

1.6.1 Deelnemers en ouders
De deelnemers staan centraal op het SOMA College. Zij worden formeel vertegenwoordigd door de deelnemersraad. 
De school vindt het daarom belangrijk om deelnemers te betrekken bij de ontwikkelingen op school. Daarnaast is er 
in 2016 de landelijke LBO enquête afgenomen. Met deze enquête wordt de tevredenheid van de deelnemers over de 
school, het onderwijs en de faciliteiten gemeten. Ook op team- en opleidingsniveau is met deelnemers het gesprek 
aangegaan in de vorm van panelgesprekken, die werden voorbereid en georganiseerd door de taakgroep kwaliteitszorg. 
De verbeterpunten die in deze panelgesprekken naar voren kwamen, werden opgepakt door de opleidingsmanagers en 
in de teams. 

Op het SOMA College zitten ook minderjarige deelnemers, waardoor ook ouders belangrijke stakeholders zijn voor het 
SOMA College. Het contact met de ouders is belangrijk, maar niet altijd even gemakkelijk, omdat de deelnemers uit het 
gehele land (en soms daarbuiten) komen. De afstanden zijn vaak groot. Daarom zoekt het SOMA College steeds naar 
vormen om toch op een effectieve en aantrekkelijke manier contact met de ouders te onderhouden, zoals de klank-
bordgroep ouders en de organisatie van een ouderdag op 26 november, waarop ouders geïnformeerd werden over de 
wijze waarop de opleiding van hun kind is georganiseerd. Daarnaast worden ouders benaderd op het moment dat er 
speciale aandacht nodig is. Dit begint al bij de intake en wordt door studieloopbaanbegeleiders en campusbegeleiders 
voortgezet tijdens de opleiding.
In Magister en op het ouderportaal worden de ouders geïnformeerd over respectievelijk de voortgang van hun kinderen 
en over andere ontwikkelingen in de school en op de campus.

1.6.2 Medewerkers
Medewerkers zijn belangrijk voor het SOMA College. Zij worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. 
Zonder medewerkers geen onderwijs en geen onderwijsondersteuning. In 2016 hebben de medewerkers grote 
betrokkenheid getoond bij onder andere de totstandkoming van het nieuwe strategisch plan en de doorvoering 
van het herontwerp van het onderwijs. Via inloopochtenden, brainstormbijeenkomsten, algemene presentaties, 
nieuwsbrieven en informele momenten hebben medewerkers input gegeven en zijn zij meegenomen in de ontwik-
kelingen.

1.6.3 Bedrijven 
Contact met de infrasector wordt steeds belangrijker. Daarom is het SOMA College in 2016 begonnen om  
bedrijvenadviescommissies en leermeesterbijeenkomsten op te zetten. In 2017 wordt dit verder uitgebreid.
Om de aansluiting met ontwikkelingen in de bedrijfstak te waarborgen is er een adviescommissie in het leven 
geroepen die meedenkt en adviseert over de inhoud van de examinering en het onderwijs. In deze advies-
commissie hebben vertegenwoordigers van bedrijven uit diverse infrasectoren zitting. Zowel het grootbedrijf als 
het midden- en kleinbedrijf is in deze commissie vertegenwoordigd. De input uit het bedrijfsleven is meegenomen 
in de nieuwe strategische koers. De leerbedrijven krijgen nieuwsbrieven, zodat ze zoveel mogelijk kunnen worden 
meegenomen in de ontwikkelingen op het SOMA College. 

Daarnaast participeerde het SOMA College actief in onder andere de Stichting Arbeidsmarkt GEO en in het sector-
platform infra, waarin alle infrasectoren vertegenwoordigd zijn. Ook nam het SOMA College deel aan overleggen 
van Bouwend Nederland die gericht zijn op het infra-onderwijs. 
Het voor 2016 geplande bedrijventevredenheidsonderzoek is doorgeschoven naar het voorjaar van 2017,  
maar het SOMA College heeft in 2016 wel geparticipeerd in de BPV-monitor van het SBB. 

De opheffing van het kennis- en adviescentrum Fundeon leidde ertoe dat het SOMA College de samenwerking 
zocht met twee nieuwe bedrijven, namelijk leermiddelenbedrijf Concreet en kennis- en adviescentrum Volandis. 
Eerder was er al een samenwerking tot stand gekomen met de landelijke organisatie SBB, die de erkenning van 
de leerbedrijven heeft opgepakt. 

1.6.4 Ministerie van OCW
Ook de overheid is voor het SOMA College een belangrijke stakeholder. De school is voor een groot deel  
afhankelijk van de financiering die het ministerie van OCW verstrekt voor de deelnemers die onderwijs volgen.  
Het SOMA College legt verder verantwoording af aan het ministerie van OCW en daarmee aan de  
maatschappij door middel van rapportages over verschillende thema’s zoals VSV, BPV en kwaliteitszorg.  
Daarnaast is het geïntegreerd jaardocument bij uitstek een manier om het gevoerde beleid te verantwoorden.  
De inspectie houdt toezicht op vereiste kwaliteit.
Waar mogelijk participeert het SOMA College in onderzoeken of pilots die tot doel hebben het onderwijsbeleid 
vanuit de overheid op het gebied van toezicht te verbeteren.

1.6.5 O&O fonds
Het SOMA College ontvangt jaarlijks een subsidie vanuit het O&O fonds. Zonder het O&O fonds zou het SOMA  
College niet het onderwijs kunnen geven zoals ze dit nu doet. Dertien hectare oefenterrein en een groot  
machinepark is beschikbaar om praktijklessen mogelijk te maken en daarnaast  kunnen worden overnachtings-
mogelijkheden worden aangeboden aan deelnemers die op grote afstand wonen. Met behulp van deze extra 
gelden kan het SOMA College het onderwijs zodanig inrichten dat deelnemers goed worden voorbereid op de 
arbeidsmarkt. Het SOMA College verantwoordt zich in de jaarrekening over de besteding van deze gelden.

1.6.6 Onderwijsinstellingen
In 2016 heeft het SOMA College meer dan voorgaande jaren de samenwerking gezocht met andere roc’s. Zo zijn er 
bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten landmeten georganiseerd en is er kennis uitgewisseld over leermiddelen.
Het SOMA College was vertegenwoordigd op onderwijsbeurzen en ook werd (beroepen)voorlichting gegeven op 
middelbare scholen in verschillende delen van het land. Het SOMA College verzorgde workshops voor vmbo- 
docenten tijdens de jaarlijkse scholingsdag van het  Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). 
In 2016 is het SOMA College een samenwerking gestart met de faculteit Construerende Technische wetenschappen 
van de Universiteit Twente (UT). De UT mag de faciliteiten van het SOMA College als ‘living lab’ gebruiken om door 
hen ontwikkelde concepten op het gebied van de infra te testen. Hierdoor is het SOMA College betrokken bij de 
nieuwste ontwikkelingen in het werkveld wat belangrijk is voor de realisatie van toekomstgericht onderwijs.
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2. Het klachtrecht voor studenten
Het SOMA College vindt het belangrijk dat deelnemers binnen de school snel en gemakkelijk de weg kunnen 
vinden naar de juiste informatie en personen. Als zij een klacht hebben over zaken die hun belang raken, moeten 
zij zonder problemen de te volgen procedure kunnen vinden. Daartoe is een klachtenprocedure opgesteld. Deze is 
te vinden op de website en het intranet van de organisatie. Ook is er een contactpersoon klachten aangesteld. 

3. De governance binnen de scholen
Het SOMA College heeft gekozen voor een nieuwe indeling van de onderwijsteams in herkenbare onderdelen van 
de organisatie om kleinschalige leeromgevingen voor deelnemers te realiseren. Hierover zijn gesprekken gevoerd 
met de deelnemersraad en de ondernemingsraad. Ook het regionaal bedrijfsleven moet zich kunnen herkennen in 
de organisatie van de school. 

Uit onderzoeken onder deelnemers en medewerkers bleek dat het SOMA College het goed doet. De analyse en de 
resultaten van relevante onderdelen uit de JOB-monitor en het MTO 2015 zijn hieronder weergegeven.

JOB-monitor 2016
Uit de JOB-monitor blijkt dat de deelnemers van het SOMA College over het algemeen tevreden zijn. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.6.7 Netwerken
Het SOMA College is lid van de MBO Raad en van de stichting kwaliteitsnetwerk mbo. De school nam deel aan de 
verschillende landelijke dagen die deze stichting organiseert. Met het lidmaatschap van de MBO Raad  
conformeert zij zich aan de geldende branchecode.
Ook participeerde het SOMA College in de auditpool Diagonaal. Dit is een platform waarbij met gesloten beurs 
auditoren worden uitgeleend tussen mbo-scholen onderling. 
Andere samenwerkingsverbanden zijn gericht op onder andere terugdringing voortijdig schoolverlaten  
(samenwerkingsverband VSV) en vakscholenoverleg (bijvoorbeeld kenniskring passend onderwijs), omdat  
problemen en oplossingen van vakscholen vaak verschillen met die van roc’s. 
Ook binnen het SBB is het SOMA College vertegenwoordigd in verschillende organen. 

1.7 Omgaan met de geldende branchecode 
Het SOMA College zet zich in om de Branchecode goed bestuur in het mbo (2014) na te leven. Dit betekent:

   Goed bestuur in kernwaarden, cultuur en gedrag 
De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid 
en transparantie die als basis dienen voor deze branchecode worden door zowel bestuur als management en 
Raad van Toezicht als leidend gezien voor het eigen functioneren.

  Goed bestuur in bestuurlijk vermogen, control en professionaliteit  
De omgeving van het SOMA College is complex en politiek gekleurd. Dit vraagt van bestuur en Raad van 
Toezicht dat zij zorgvuldig opereren in dit krachtenveld en het belang van het SOMA College daarin  
voortdurend centraal stellen. Het belang van het in control zijn, wordt onderkend door bestuur en  
management en vorm gegeven door goede managementinformatiesystemen, goede financiële beheersing  
en systematisch in gesprek gaan over onderwijskwaliteit en onderwijsuitvoering.

  Goed bestuur in het organiseren van tegenspraak 
Er zijn veel overleggen tussen bestuur en diverse organen zoals de ondernemingsraad en de deelnemersraad. 
Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers over relevante onderwerpen zoals in 
2016 het herontwerp SOMA College. Ook de Raad van Toezicht heeft overleg met de ondernemingsraad en de 
deelnemersraad. Daarnaast worden er in de vergadering van de Raad van Toezicht regelmatig  
medewerkers uitgenodigd voor informatie uitwisseling over een specifiek thema, zoals in 2016 over de 
deelnemers tevredenheid en het verbeterplan examinering

  Verantwoordelijkheden van de bestuurder en aanbevelingen voor de Raad van Toezicht.  
De verantwoordelijkheden en de aanbevelingen zoals deze in de branchecode beschreven staan worden door 
de bestuurder en door de raad van toezicht onderkend en nageleefd.

1.8 De menselijke maat
In maart 2016 zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het thema menselijke maat in het mbo wordt ingevuld. 
Het zal duidelijk zijn dat in een kleinschalige school als het SOMA College de menselijke maat eigenlijk een  
non issue is. Gezien de eis die aan de scholen gesteld wordt zich hierover te verantwoorden, worden hieronder de 
drie invalshoeken beschreven zoals de minister deze heeft vastgesteld

1. Het onderwijsleerproces voor studenten
Het SOMA College heeft in de gesprekken met de deelnemersraad en de ondernemingsraad stilgestaan bij de 
vormgeving van kleinschalige leeromgevingen voor de deelnemers. Voor deelnemers bleek dit geen thema te zijn 
gezien de grootte van de school. 
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MTO 2015
Uit het MTO 2015 blijkt dat medewerkers van het SOMA College zich over het algemeen meer gewaardeerd voelden dan in 2013. 
Het SOMA College scoorde op dit onderdeel ook hoger dan landelijk gemiddeld. Er is ruimte voor verbetering als het gaat over 
elkaar aanspreken op gedrag. Medewerkers beoordeelden hun direct leidinggevende positief. Ook hier gold weer dat het SOMA 
College in 2015 beter scoorde dan in 2013. Er was dus vooruitgang te zien. Aandachtspunt was dat medewerkers ervaren dat zij 
onvoldoende tijd hadden om hun taken uit te voeren. 

7f) Ik voel dat ik gewaardeerd word door het SOMA College 6,8 6,5 5,9 7,1

5i) Binnen mijn afdeling spreken we elkaar aan op elkaars gedrag 5,9 - - -

6b) Mijn direct leidinggevende geeft duidelijk aan wat er van mij verwacht wordt 6,8 6,3 6,4 6,9

6c) Als ik het goed doe, dan hoor ik dat van mijn direct leidinggevende 6,8 - 6,6 7,3

6d)  Mijn direct leidinggevende waardeert het als ik buiten mijn werkzaamheden 
om extra initiatieven neem 7,4 - - -

6e)  Als er verbeterpunten voor mij zijn, dan hoor ik het van mijn  
direct leidinggevende 6,9 - 6,8 7,3

6f) Mijn direct leidinggevende stimuleert mij in mijn ontwikkeling 7,1 6,4 6,7 6,8

6g)  Mijn direct leidinggevende voert op een goede manier beoordelings-  
en functioneringsgesprekken met mij 6,5 - 6,8 7,1

6h) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,7 6,5 6,6 7,2

6i) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 6,9 7,2 7,8

4c) Ik voel me veilig op school 8,2 8,1 7,8 8,4

5h) Als mijn directe collega’s mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij mij terecht 8,4 8,4 8,5 8,7

5b) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 6,8 7,5 7,1 7,8

4b) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,0 4,8 4,9 5,6

7 7 23 2142
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Vind je dat de school en jouw leerbedrijf voldoende contact hebben?

234 3,6
n gem.
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Hoofdstuk 2    Strategie en beleid
2.1 Nieuwe strategie
In 2016 heeft het SOMA College haar missie en de strategische doelen voor de periode tot eind 2020 bepaald.  
Het strategisch plan ’leren excelleren‘ liep tot 2016 en ontwikkelingen maakten een nieuwe koers noodzakelijk.  
De nieuwe strategie kwam in 2016 tot stand in overleg met medewerkers, bedrijven en de Raad van Toezicht, en sluit 
aan bij het herontwerp SOMA College. 
Om het strategisch plan zo toegankelijk mogelijk te maken, is gekozen voor een nieuwe methodiek volgens het 
OGSM-model (doel door doen). Deze methodiek heeft geleid tot een strategiekaart die bestaat uit één A4 waarop de 
koers voor 2020 in heldere doelen beschreven staat. Alle teams en afdelingen hebben op basis hiervan een jaarplan op 
één A4 gemaakt, waarvan de voortgang meerdere keren per jaar wordt gemonitord met behulp van zelfevaluaties.
Op 7 november 2016 is de nieuwe strategie gelanceerd en een elevatorpitch geformuleerd: 

‘Het SOMA College is de mbo vakopleiding voor infra waar de praktijk centraal staat. Dit doen we door de 21e eeuwse 
vaardigheden serieus te nemen. Onze deelnemers verlaten de school als zelfstandige en oplossingsgerichte vakmen-
sen. Kortom: SOMA is voor iedereen de snelweg naar de toekomst in de infra’

Strategiekaart 2016-2020

2.2 Missie en visie

Wat is de missie van het SOMA college?
Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen door uitdagend en toekomstgericht onderwijs.
Het SOMA College legt de lat hoog! 

Deze hoge kwaliteit betekent dat ons onderwijs:
 aansluit op de beroepspraktijk;
 wordt erkend door de branche;
 inspeelt op vragen van het bedrijfsleven en meegaat met innovaties;
 het beste uit de deelnemers haalt door intensieve begeleiding;
 deelnemers opleidt tot zelfbewuste werknemers en burgers.

Wat betekent dat voor het onderwijs?
Beroepspraktijk is de basis
Het SOMA College is er trots op dat ze de deelnemers weet op te leiden tot aantrekkelijke werknemers. Het  
onderwijs richt zich op de huidige en de toekomstige beroepspraktijk. Deelnemers werken aan herkenbare en 
zinvolle taken uit het beroep. Het bedrijfsleven is hierin een belangrijke partner. Het SOMA College werkt volgens 
heldere pedagogische en didactische uitgangspunten. Op basis daarvan biedt het zijn deelnemers een  
overzichtelijk opleidingsprogramma passend bij hun talenten en het instroomniveau. Interactief leren en  
persoonlijke begeleiding zijn daarbij kernbegrippen. Het SOMA College streeft naar excellent onderwijs.

Wat betekent dat voor deelnemers, onderwijsgevenden en organisatie?
Om dit excellente onderwijs waar te maken, stelt het SOMA College specifieke eisen aan zowel deelnemers,  
onderwijsgevenden als de organisatie.

Alle deelnemers doen mee
Het opleidingsprogramma sluit aan bij de beginsituatie van de deelnemers. De onderwijsgevenden begeleiden hen 
intensief in het leren en ontwikkelen zodat alle deelnemers het diploma kunnen behalen. De deelnemers kennen 
de opleidingseisen en weten wat ze moeten bereiken.

De onderwijsgevende maakt het verschil
Onderwijsgevenden zijn zelf vakman met ervaring; een rolmodel. Daarnaast hebben ze een passie voor onderwijs. 
Zij begeleiden de deelnemers stimulerend en positief. Als professional ontwikkelen zij ook zelf hun talenten met 
aandacht voor vernieuwende didactiek en pedagogiek en vak innovaties.

De organisatie ondersteunt deelnemers en docenten optimaal
Onderwijsgevenden vormen samen opleidingsteams die het fundament zijn voor het onderwijs op het SOMA 
College. In deze teams bepalen zij op basis van hun professionaliteit de vorm en inhoud van het onderwijs. Diverse 
gespecialiseerde beleidsmedewerkers ondersteunen hen daarbij. Ook biedt het SOMA College uitgebreide  
opleidingsmogelijkheden voor onderwijsgevenden.

Unieke leeromgeving
Het SOMA College heeft een unieke leeromgeving met een oefenterrein van zo’n 13 hectare, een onderhoudshal voor 
het uitgebreide machinepark en een campus waar deelnemers kunnen verblijven. In deze veilige, realistische en  
uitdagende omgeving ontwikkelen deelnemers zich continu in verschillende situaties.
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DOEL
2020

Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen

door uitdagend en toekomstgericht onderwijs

Meest gewilde 
vakmensen

   75% van de leerbedrijven 
geeft i.g.v. een vacature 
de voorkeur aan SOMA-
afgestudeerde (BTO)

Uitdagend onderwijs
   Deelnemers vinden dat zij 

voldoende worden uitgedaagd 
tijdens de les (JOB)

Toekomstgericht 
onderwijs

   75% van onze leerbedrijven 
vindt dat onze deelnemers 
goed voorbereid zijn op de 
toekomst (BTO)

Toekomstbestendige 
bedrijfsvoering

    Onderwijs en bedrijfsvoering 
anticiperen op ontwikkelingen 
in de bedrijfstak 
(zelfevaluaties)

1. Deelnemers komen graag naar 
het SOMA College doordat er in het 
onderwijs veel inbreng is van het 
bedrijfsleven.

2. Medewerkers voelen zich 
verantwoordelijk door elke dag 
resultaat- en oplossingsgericht 
gedrag te laten zien.

3. Elke docent is vakbekwaam 
en daagt de deelnemers uit door 
het toepassen van moderne 
pedagogisch-didactische 
vaardigheden.

4. De kwaliteit van ons onderwijs 
wordt verhoogd door de eenheid 
van organiseren te vergroten.

5. Deelnemers en medewerkers 
kunnen zich volledig 
richten op leren door de 
onderwijsorganisatie te 
standaardiseren.

                                                                                                          
Doelen Strategieën Dashboard Acties 

1.  Evaluatie BPV-verbeterplan 
Deelnemers tevreden over 
praktijkrelevantie lessen 
(panelgesprekken)
5% arbeidsuren p/jaar is docentstage
5% lessen is gastcollege
Deelnemers tevreden over contact 
school-leerbedrijf (4.0 JOB)

2.  Deelnemers tevreden over
contact docenten (JOB 4.2)
Deelnemers tevreden over begeleiding 
(JOB 4.0)
Medewerkers tevreden over collega’s 
(MTO 7,4)

3.  Deelnemers tevreden over 
uitdaging tijdens les (4.0 JOB)
Evaluatie kwaliteitsplan 15-18
Evaluatie Excellentieplan

4.  Deelnemers vinden lessen
nuttig (4.0 JOB)
Tevredenheid opleiding 8 (JOB)
Kwaliteit meten m.b.v. Interne audits

5.  Tevredenheid SOMA 8 (JOB)
Tevredenheid organisatie 7,5 (MTO)
Evaluatie programmaplannen soma 
2.0 en herontwerp

1.  Verbeteren BPV door uitvoeren BPV-verbeterplan 16-18.
Vergroten inbreng bedrijfsleven door:

  opzetten netwerk van infradocenten;
  stages voor alle docenten/instructeurs;
  alle vakken infrarelevant geven;
  gastcolleges bedrijfsleven; 
  organisatie landelijke scholingsdagen infradocenten

Centrale rol in ontwikkeling leermiddelen en keuzedelen.

2. Gewenste cultuur vaststellen en implementeren.

3.   Professionalisering/intensivering van het taal- en rekenonderwijs / 
Terugdringen van vsv met aandacht voor kwetsbare jongeren / Verbeteren van 
studiewaarde door uitvoeren Kwaliteitsplan 2015-2018.

 Excellentie stimuleren door uitvoeren Excellentieplan 2015-2018.

4. Onderwijsgevenden geven samen les aan meerdere groepen tegelijk.

5.   Effi ciënter gebruik mensen/middelen/gebouwen / Herinrichting campus door:
     uitvoeren Programmaplan soma 2.0
     uitvoeren Programmaplan herontwerp

Strategiekaart
2016-2020
Vastgesteld 28-6-2016
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2.3 Realisatie strategie 2012-2016
In 2012 is het strategisch plan ‘Leren excelleren’ gelanceerd waarin een vijftal hoofddoelstellingen zijn  
geformuleerd. De evaluatie van deze doelen hebben als input gediend voor de totstandkoming van de doelen 2020. 

Voor de periode 2012-2016 stonden 5 strategische kerndoelen centraal, namelijk:
 Vergroting financiële zekerheid
 Streven naar excellentie
 Versterking profilering
 Focus op vakmanschap
 Gezonde en evenwichtige organisatie

Hieronder wordt beschreven in hoeverre deze doelen in 2016 waren gerealiseerd.

Vergroting financiële zekerheid
De verwachting was dat de subsidie van het O&O fonds in 2016 zou zijn verlaagd met 20% ten opzichte van 2012. 
Daarom heeft het SOMA College stappen gezet om de financiële afhankelijkheid van het O&O fonds te  
verkleinen. Tegelijk met het herontwerp onderwijs zijn ook de campus en bedrijfsvoering onder de loep genomen. 
Het onderwijs kon efficiënter worden ingericht, waardoor de machinekosten in de toekomst geleidelijk kunnen 
worden teruggebracht. Door herinrichting van de campus kan in 2018 een van de campusgebouwen worden  
afgestoten. De financiële gevolgen hiervan worden in 2018 zichtbaar.

Streven naar excellentie
In 2012 zijn doelen benoemd die ertoe moeten leiden dat het SOMA College een excellente school wordt. Deze 
doelen betreffen de tevredenheid van deelnemers en van bedrijven, verhoging van de doorstroom naar het HBO, 
terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) en het studiesucces.

Deelnemerstevredenheid
De tevredenheid van deelnemers is o.a. gemeten in de JOB-monitor. In 2012 beoordeelden de deelnemers het 
SOMA College met een 6,8 om vervolgens in 2014 te stijgen naar een 7,4 en in 2016 uit te komen op een 7,6.  
De tevredenheid van deelnemers is tussen 2012 en 2016 dus toegenomen.

Bedrijventevredenheid
De tevredenheid van bedrijven werd in 2013 gemeten aan de hand van een bedrijventevredenheidsonderzoek 
(BTO). In dit onderzoek gaven bedrijven het SOMA College als rapportcijfer een 7,0. Dit onderzoek wordt herhaald 
in het voorjaar van 2017. 
In de SBB-monitor is de tevredenheid van bedrijven gemeten over de BPV in de periode januari - juli 2016. Het 
SOMA College scoorde hierbij een 7,3. Deze uitkomst is echter minder betrouwbaar gezien de geringe respons.

Doorstroom naar het hbo
De doorstroom naar het hbo blijft een aandachtspunt. In 2016 heeft het SOMA College hierop actief beleid gezet 
door een aanvullend wiskundeprogramma aan te bieden en door in samenwerking met de Hogeschool van  
Arnhem en Nijmegen voorlichting te geven over het hbo. Uit de meest recente rapportage studiesucces (2015) 
bleek dat het SOMA College een doorstroom had van 6,3%. Het landelijke gemiddelde was 34,9%. Bovendien was 
het percentage lager dan in 2012, toen het SOMA College nog 14,6% scoorde. Hierbij moet wel worden  
aangetekend dat het SOMA College weinig deelnemers heeft in de niveau 4 opleidingen, waardoor de percentages 
doorstroom hbo sterk schommelen. Daar komt nog bij dat de deelnemers goede arbeidsperspectieven hebben, 
waardoor doorstuderen op het hbo voor hen minder aantrekkelijk is. Bij diplomering gaf 0,3% van de niveau 4 
deelnemers aan nog geen baan te hebben.

Voortijdig schoolverlaten
Het SOMA College heeft een samenwerking met de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe. Hierbij zijn ook de roc’s 
Landstede en Deltion College betrokken, evenals scholen voor voortgezet onderwijs in de regio (Harderwijk, Ermelo). 
Het Soma College wist zowel onder de streefnorm van het ministerie te blijven als onder de landelijke percentages.

Niveau 2 (doelpercentage 2015-2106: 10%)

Percentage
2013/2014

Landelijk
2013/2014

Percentage
2014/2015

Landelijk
2014/2015

Percentage
2015/2016

Landelijk
2015/2016

1 oktober 6,17% 11,07% 10,00% 10,08% 2,86% 9,91%

Niveau 3 en 4 (doelpercentage 2015-2106: 2,75%)

Percentage
2013/2014

Landelijk
2013/2014

Percentage
2014/2015

Landelijk
2014/2015

Percentage
2015/2016

Landelijk
2015/2016

1 oktober 3,18% 3,67% 1,86% 3,40% 1,25% 3,30%

Bron: DUO

De procedure ten aanzien van dreigend voortijdig schoolverlaten is gehandhaafd. Het is van essentieel belang dat 
samen met de deelnemer en de ouders wordt onderzocht wat de aanleiding is om de opleiding voortijdig te willen 
beëindigen en welke stappen er moeten worden ondernomen om een vervolgtraject te starten. Waar mogelijk 
werden oplossingen binnen de gevolgde opleiding gevonden zoals extra begeleiding binnen de school of  
aanvullende hulp buiten de school. In andere gevallen werd binnen het SOMA College van opleiding gewisseld 
waarbij aanvullende ondersteuning werd geboden. Soms werden deelnemers begeleid naar een andere (mbo) 
opleiding in de buurt van hun woonplaats. Deelnemers met een relatief grote studieachterstand kregen weer grip 
op hun studie door extra ondersteuning van hun studieloopbaanbegeleider of docenten.

Het studiesucces van SOMA College is over het algemeen goed. Uit de meest recente rapportage studiesucces (2015) 
op www.benchmarkmbo.nl blijkt dat het SOMA College hoog scoort als het gaat om jaar- en diplomaresultaat,  
succes eerstejaars en diploma na 4 jaar. 

Indicator studiesucces SOMA 2013 Landelijk 2013 SOMA 2015 Landelijk 2015
Jaarresultaat 87,2 72,0 86,4 74,2
Diplomaresultaat 84,9 72,0 85,1 75,2
Succes eerstejaars 92,7 82,9 91,6 84,5
Diploma na 4 jaar 84,5 64,0 85,6 67,2
Kwalificatiewinst 84,1 82,7 79,8 84,5
Opstroom 12,1 33,1 18,1 32,6
Doorstroom - - 6,3 34,9

Het SOMA College scoorde minder goed op kwalificatiewinst, opstroom na behalen diploma en doorstroom. Dit zijn 
de thema’s die te maken hebben met het verhogen van de studiewaarde. Onder studiewaarde wordt verstaan de mate 
waarin een mbo-instelling erin slaagt meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo hoog mogelijk diploma 
dat met hun vooropleiding mogelijk is. Meer informatie hierover staat in de verantwoording over het halen van de  
doelstellingen uit het kwaliteitsplan 2015-2018.
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Versterking profilering
Doel was om het aandeel van het SOMA College in de infra-opleidingen in Nederland te verhogen.
Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het aandeel van mbo-scholen in infra-opleidingen  
in de periode 2012-2016. 
Ander doel was dat het portfolio van het SOMA College tenminste één nieuwe opleiding bevat op verzoek  
van de bedrijfstak.
Er zijn twee opleidingen vormgegeven op verzoek van de bedrijfstak, namelijk:
 middenkaderfunctionaris landmeten niveau 4 (start 2013-2014)
 technicus mobiele werktuigen niveau 4 (start 2015-2016).

Focus op vakmanschap 
In 2011 is door de toenmalige minister het actieplan Focus op vakmanschap gelanceerd. Dit is erop  gericht de 
basiskwaliteit op orde te brengen en de lat hoger te leggen. In het strategisch plan is ingezet op het bevoegd en 
bekwaam maken van een groep instructeurs. Dit heeft geresulteerd in een groep van 7 instructeurs die door  
middel van een hbo opleiding een bevoegdheid hebben gehaald.
De afgelopen vier werd hard gewerkt aan resultaatgerichtheid en resultaatverantwoording. In een MD-traject voor 
leidinggevenden werd hierop het accent gelegd en aansluitend werd een nieuwe gesprekkencyclus ontwikkeld met 
resultaatgesprekken, voortgangsgesprekken en  beoordelingsgesprekken.
Daarnaast is het eerste leerjaar geïntensiveerd en werden de opleidingen opnieuw ontworpen

Gezonde en evenwichtige organisatie
Als doel was geformuleerd dat de realisatie in overeenstemming zou zijn met de begroting. Dit is niet altijd  
haalbaar gebleken, omdat met name de subsidie vanuit OCW, behalve de lumpsum steeds meer prestatiesubsidies 
zijn geworden Het is niet altijd vooraf in te schatten wat de hoogte van de subsidies zal zijn. In sommige gevallen 
wordt dus nog afgeweken van de begroting hoewel de begroting steeds strakker wordt gevolgd. 
Een ander doel betrof de verdeling staf versus primair proces. In de periode 2013-2014 kwam de verhouding 
dichter bij het doel, maar het blijft lastig om op de streefverhouding 70%OP versus 30%OOP te komen. Dit heeft te 
maken met de kleinschaligheid van de school. De streefverhouding wordt echter wel gehandhaafd, om een  
kritische houding hierin te waarborgen. 
Uit de eindbalans van de strategie 2012-16 in 2016 kan geconcludeerd worden dat de meeste doelen gerealiseerd 
zijn. Een aantal onderwerpen verdient blijvend aandacht. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de nieuwe plannen.

2.4 Realisatie doelstellingen 2016
Naast het strategisch plan 2012-2016 waren er in 2016 nog meer plannen waaraan gewerkt is en waarover  
verantwoording wordt afgelegd in dit jaarverslag. Het betreft de volgende plannen:
 Kwaliteitsplan 2015-2018
 Excellentieplan 2015-2018
 Verbeterplan BPV 2016-2018

Onderwerpen die in de verschillende documenten zijn opgenomen overlappen elkaar deels. Op deze wijze wordt 
realisatie in de praktijk geborgd. De stand van zaken wordt weergegeven per onderwerp. Als een onderwerp vaker 
aan bod komt, wordt doorverwezen naar het betreffende hoofdstuk of de paragraaf.

2.4.1 Kwaliteitsplan 2015-2018 
Het kwaliteitsplan heeft een doorlooptijd van drie jaar. De doelen die erin beschreven staan, moeten in 2018  
behaald zijn. Het spreekt daarom voor zich dat eind 2016 nog niet alle doelen zijn behaald.
Het kwaliteitsplan omvat de volgende onderwerpen:
 Professionalisering
 Talen en rekenonderwijs
 Voortijdig schoolverlaten
 Studiewaarde

Hieronder wordt de voortgang per onderdeel beschreven. 

Professionalisering
Leiderschap
Leidinggevenden hebben in 2016 middels een MD-traject hun kennis en vaardigheden op het gebied van  
persoonlijk leiderschap, leidinggeven op teamniveau en leidinggeven op organisatieniveau vergroot. Dit traject 
loopt door in 2017 (weet, denk, doe). Volgend jaar gaan de leidinggevenden aan de slag met een cultuurkaart. In 
2016 was er aandacht voor leidinggeven vanuit een waarderende houding. Hieraan is aandacht besteed in het 
MD-traject. Dit wordt vervolgd in 2017. Bovendien was er een aangepast introductieprogramma voor deelnemers.
De teamindeling is aangepast. Het HRM beleid wordt komend jaar geschreven door de nieuwe HR-adviseur. In de 
strategische PDCA-cyclus, de kwaliteitszorgkalender en in de gesprekkencyclus is belegd dat leidinggevenden 
werken met heldere doelstellingen en vooraf afgesproken resultaten.

Onderwijskundig leiderschap
Per team is een opleidingsontwerp gemaakt en zijn nieuwe curricula gerealiseerd. In verband met het  
herontwerp zijn teams opnieuw ingedeeld. In 2016 is gewerkt aan het professionaliseren van de leidinggevenden. 
De teams komen pas daarna aan de beurt. De quickscan wordt uitgevoerd door de directeur onderwijs en de 
nieuwe HR-adviseur. Teams zijn zich steeds meer bewust van hun persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling en 
kwaliteit van de opleidingen. De directeur onderwijs blijft dit bespreken in het OMO en opleidingsmanagers be-
spreken het in teams. Leidinggevenden begeleiden startende docenten zoals beschreven in het plan HR-NM-PRO. 
Met behulp van de OGSM-methode hebben teamleiders hun teamplannen beschreven met haalbare, uitvoerbare, 
betaalbare en organiseerbare doelstellingen. Teamleiders hebben met alle onderwijsgevenden resultaatafspraken 
gemaakt. Dit is opgenomen in de gesprekkencyclus.
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Didactisch handelen en lerarenregister
De meeste docenten hebben individuele coaching gehad op basis van de boeken ‘Basisboek activerende didactiek 
en samenwerkend leren’ en ‘Coachen op de vijf rollen van de leraar’. De vijf rollen en activerende didactiek zijn 
in 2016 een vast onderdeel geworden van de resultaatgesprekken. Het SOMA College heeft als doel dat in 2016 
tenminste 60% van de onderwijsgevenden activerende didactiek inzet tijdens de lessen. In 2017 en 2018 zou dit 
respectievelijk 75% en 100% moeten zijn. In 2017 wordt de stand van zaken gemeten.

Studieloopbaanbegeleiders
In 2016 is een start gemaakt met een nieuwe visie op SLB. Deze is echter nog niet volledig gedragen.  
De rollen zijn al wel uitgewerkt en de SLB-ers hebben een maatwerktraining gehad op basis van Covey en hun 
competenties versterkt. In de basis kennen SLB-ers de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de  
begeleiding van deelnemers. De scholing wordt vervolgd in 2017.

Projectmatig werken en denken
Vanuit het project Herontwerp hebben leidinggevenden en onderwijsgevenden die participeren in projectteams, 
projectmatig gewerkt. 

Lerarenregister
Het SOMA College had zich ten doel gesteld dat 15% van de onderwijsgevenden eind 2016 is ingeschreven in het 
Lerarenregister. Het vervolgstreven is 40% in 2017 en 100% in 2018. Uit het lerarenregister (23 januari 2017) blijkt 
dat 5 van de 45 docenten zich hebben ingeschreven. Dat is 11% in 2016. De nieuwe HR adviseur gaat hier actie op 
ondernemen.

Taal en rekenen 
Professionalisering docenten taal en rekenen
Alle onderwijsgevenden talen en rekenen passen de vijf rollen van de leraar toe. De roostering van groepen is 
aangepast en de betreffende docenten zijn in staat om onderwijs op maat aan te bieden (verlengde instructie en 
verdiepen) en hanteren activerende didactiek in hun lessen. De HRM cyclus is ingericht en wordt gebruikt voor 
resultaatgesprekken talen en rekenen. Docenten werken met remedial teaching. Tot de zomer 2016 was er een 
specialist remediërend werken. Daarna werd gewerkt in kleine groepen. . 

Aansluiting talen en rekenen Herontwerp
Met ingang van schooljaar 2016-2017 maken onderwijsgevenden een duidelijke koppeling met beroepsgerichte 
vakken. Aan het eind van een periode zijn twee weken ingericht met een project.  
Dit is opgenomen in de nieuwe studiewijzers.

Examinering generieke eisen
Examinering generieke eisen is niet opgenomen in de PE, maar in de OER. Hiervoor is gekozen omdat generieke 
eisen verschillen per cohort.

Instellingsexamens
In 2016 waren er landelijke centrale examens rekenen. Talen hebben zowel landelijke- als instellingsexamens. 
Deze zijn opgenomen in de werkplaats/examenbureau.

Studiewijzers en lesbrieven
In studiewijzers is het onderwijs in talen en rekenen voor alle leerjaren, niveaus en varianten inzichtelijk gemaakt 
voor de deelnemers.

Voortijdig schoolverlaten
Versterking deelnemersbegeleiding
De intake wordt zorgvuldig opgepakt en deelnemers die iets extra’s nodig hebben, krijgen nog een verlengde 
intake. Met de wijzigingen rondom SLB is adequate eerstelijnszorg (studieloopbaanbegeleiding) gerealiseerd en 
de samenwerking met tweede- en derdelijnszorg loopt goed. In het interne ZAT (zorg adviesteam) is de eerste stap 
naar tweedelijnszorg geborgd. In het ZAT is ook de campus vertegenwoordigd. 
JAM is ingehuurd voor specifieke trainingen aan deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben. Door het 
gewijzigde takenpakket van de SLB-ers en de ondersteuning van JAM, kon de rol van interne begeleider (IBOZ) per 
1 september 2016 komen te vervallen. In 2016 is een begeleidingsprotocol opgesteld, waaraan de komende jaren 
uitvoering wordt gegeven. SLB-ers en woonbegeleiders zijn in 2016 gestart met een tweede training en Magister 
werd heringericht. Monitoring van deelnemers gebeurd doorlopend via Magister en QlikView.  

Studiewaarde
Er is nog geen beleid ontwikkeld ten aanzien van het verbeteren van studiewaarde. Dit staat op de planning voor 
2016-2017. 
Gegevens uit Qlikview en Magister worden geraadpleegd en geanalyseerd. De JOB-monitor, het MTO en andere 
monitoringsinstrumenten zijn input voor bijstelling van het beleid. Resultaten worden tevens meegenomen in de 
plannen van het SOMA College en de bevorderende activiteiten zijn inzichtelijk.

In te zetten maatregelen
De decaan gaat beleid ontwikkelen om de doorstroom VMBO-MBO nog beter te laten verlopen. In 2016 is het 
Paspoort SOMA College voor vmbo-ers opnieuw ingezet ter ondersteuning van de intake, om nieuwe kandidaten te 
helpen een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. Ook wordt interne doorstroom gestimuleerd.  
Resultaten worden op schoolniveau geëvalueerd. 

Doorstroom hbo
Het SOMA College probeert het doorstroompercentage naar het hbo in 2016-2017 op 12% te krijgen.  
De verhoging van de doorstroom naar het hbo is tot nu toe minder goed van de grond gekomen dan gepland. Uit 
de meest recente rapportage studiesucces (2015) op www.benchmarkmbo.nl blijkt dat het SOMA College op 6,3% 
kwam, terwijl het landelijk gemiddelde 34,9% was. Bovendien scoorde het SOMA College in 2012 nog 14,6%. Er is 
dus sprake van een daling in doorstroom naar het hbo. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het 
SOMA College gevoelig is voor schommelingen in percentages, aangezien ze beschikken over een relatief klein 
aantal deelnemers. 

2.4.2 Excellentieplan 2015-2018
In 2016 namen de straatmakers deel aan Skills Heroes. De voorronde vond plaats op het SOMA College, dat 
uiteindelijk ook de tweede plaats  behaalde. Ook in 2017 zal het SOMA College deelnemen aan de kwalificatie-
wedstrijden van Skills Heroes, met twee teams van twee deelnemers. 
Verder is in 2016 besloten om masterclasses voor alle opleidingen aan te bieden en een excellentiebeleid te 
schrijven. In een avondprogramma werden cursussen aangeboden op het gebied van EHBO, het vaarbewijs 
en bijscholing. In 2016-2017 kregen BOL machinisten tijdens een flexweek ook een masterclass landmeten 
aangeboden. Daarnaast was er aandacht voor ondernemerschap. In 2015-2016 behaalden vier deelnemers het 
CE ondernemerschap en 25 deelnemers ontvingen een aanvullende schoolverklaring. Het SOMA College heeft 
moeten besluiten het CE niet langer voort te zetten in verband met de hoge kosten.

De uitvoering van dit plan wordt vervolgd in 2017.
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kwaliteitsafspraken
plan onderwerp deelonderwerp begroot werkelijk verschil
kwaliteitsplan professionalisering leiderschap 37.500 24.380 13.120

onderwijskundige leiderschap 51.000 88.603 -37.603
didactisch handelen 150.000 79.550 70.450
studieloopbaan begeleiders 69.000 0 69.000
versterken teamontwikkeling
projectmatig werken en denken
lerarenregister

taal en rekenen professionalisering docenten taal en 
rekenen

72.000 146.447 -74.447

aansluiting talen en reken herontwerp 43.000 63.065 -20.065
examinering generieke eisen 
instellingsexamens
studiewijzers en lesbrieven 

voortijdig 
schoolverlaten

versterken deelnemersbegeleiding 41.680 56.917 -15.237

studiewaarde doorontwikkeld beleid
monitoren gegevens
inzicht in bevorderende activiteiten
in te zetten maatregelen
doorstroom hbo

excellentieplan 27.000 43.835 -16.835
totaal 491.180 502.797 -11.617

 
2.4.3 Verbeterplan BPV 2016-2018
De kwaliteit van de BPV is af te lezen aan onder andere de tevredenheid van de deelnemers, de tevredenheid van 
bedrijven en een goede samenhang tussen theorie, binnen- en buitenschoolse praktijk.

Tevredenheid deelnemers
De deelnemerstevredenheid over stage is toegenomen in de periode 2014-2016. De tevredenheid over werkplek 
(BBL) is in diezelfde periode gelijk gebleven. Als norm heeft het SOMA College gesteld dat in 2018 de deelnemers-
tevredenheid is verhoogd naar 4,3 (BOL) en naar 4,2 (BBL). In de BPV monitor 2016 scoren deelnemers voor de 
BPV een 7,4.

JOB clusterscores 2016 2014
Stage (BOL) 3,9 3,7
Werkplek (BBL) 4,0 4,0

Tevredenheid bedrijven
De SBB-monitor 2016 heeft de tevredenheid van bedrijven over de BPV gemeten. Het SOMA College scoort op dit 
onderdeel een 7,3. De norm die het SOMA College zich heeft gesteld voor 2018 is een 7,5.
Het bedrijvenonderzoek dat zou plaatsvinden in 2016, is verplaatst naar 2017.
 
 
 
 

De samenhang tussen theorie, binnen- en buitenschoolse praktijk kan nog worden verbeterd. Het werken aan 
een sterke onderwijsinhoudelijke verbinding tussen leren in school en leren buiten school is een blijvend punt van 
aandacht.
In de loop van 2016 is besloten om het onderwerp BPV uit het kwaliteitsplan te extraheren en een nieuw,  
aangepast plan te schrijven, het verbeterplan BPV 2016-2018. In 2016 is een start gemaakt met de eerste acties. 
In 2017 en in 2018 volgt een verantwoording over de resultaten.

De eerste versie van het verbeterplan BPV is voor 1 september 2016 ingediend bij het ministerie van OCW, maar 
helaas afgekeurd. Vervolgens is op advies van mbo 2.0 het plan herschreven en opnieuw ingediend. Deze versie is 
goedgekeurd.
Een deel van de acties uit het plan is inmiddels ingezet maar het is nog te prematuur om hierover uitspraken te 
doen in dit jaarverslag. De resultaten worden gemeten in 2017 en 2018.
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Hoofdstuk 3    Kwaliteitszorg
In de notitie ‘Werken aan kwaliteit’ is het kwaliteitszorgsysteem van het SOMA College beschreven. Uitvoering  
geschiedt aan de hand van een concrete kwaliteitszorgkalender waarin de activiteiten zijn opgenomen die  
gedurende een schooljaar zullen worden opgepakt. 

Vanuit een taakgroep kwaliteitszorg, bestaande uit docenten uit alle opleidingsteams, het hoofd DSP en de  
adviseur kwaliteitszorg, wordt het kwaliteitsbewustzijn onder de medewerkers gestimuleerd. De leden vormen de 
link tussen het management en de teamleden. Ze halen en delen schoolbreed informatie en maken zich samen 
met de opleidingsmanagers er hard voor dat kwaliteitszorg op de agenda van het teamoverleg komt.

In 2016 is het kwaliteitszorgsysteem op enkele punten aangepast. 

Audits
Er is een auditplan opgesteld waarin alle opleidingen volgens de cyclus van de onderwijsinspectie tenminste  
eenmaal per vier jaar worden geaudit. Daarnaast kunnen het CvB en de examencommissie opdracht geven voor 
een interne audit. Als hiervan sprake is, dan vervalt de regulier geplande audit. Bij een interne audit wordt altijd 
een externe auditor betrokken.
Als lid van de stichting kwaliteitsnetwerk mbo ondergaat het SOMA College eens per vier jaar een externe audit 
en ad hoc een audit op specifieke onderwerpen. Ook als een opleiding extern wordt ge-audit, vervalt de regulier 
geplande audit. In 2016 heeft de stichting een onderzoek aangekondigd voor 2017.

Panelgesprekken
Er is een vervolg gegeven aan de panelgesprekken die eerder ook al werden gevoerd. Het doel van deelnemers-
panels is om actuele informatie te krijgen over de tevredenheid van deelnemers voor het doorvoeren van snelle 
verbeteringen. Per team organiseert de specialist kwaliteitszorg aan het eind van iedere lesperiode een gesprek 
met 5-10 deelnemers. Ook de opleidingsmanager is hierbij aanwezig, aangezien deze verantwoordelijk is voor 
mogelijke verbeteringen in de uitvoering van het onderwijs. De adviseur kwaliteitszorg checkt uiteindelijk wat er 
met de terugkoppeling van de deelnemers is gedaan.

Zelfevaluaties
In 2016 is gestart met zelfevaluaties in de maanden november, februari en april om aan de hand van een format in 
kaart te brengen of de uitvoering van de opgestelde plannen op schema is en om indien nodig actie te  
ondernemen. De evaluatie in april is ook input voor het volgende plan dat ingaat in het nieuwe schooljaar.

Plannen Bespreekvolgorde Nov Feb  Apr
Strategiekaart 3 x
Jaarplan onderwijs 2 x x x
Jaarplan bedrijfsvoering 2 x x x
Teamplan machinisten 1 x x x
Teamplan mobiele werktuigen 1 x x x
Teamplan infra 1 x x x
HR/MC/KZ 2 x
Kwaliteitsplan 0 x
Excellentieplan 0 x
Verbeterplan BPV 0 x
Verbeterplan examinering 0 x x x

Overig
In 2016 werd de JOB-monitor uitgevoerd, waarvan de resultaten onder andere zijn verwerkt in de jaarplannen.  
Uitdaging hierbij was om de link met de strategie te bewaken. 
Verder is er een verbeterplan BPV 2016-2018 geschreven, waarbij oog was voor een goede band met de sector. Het be-
drijven tevredenheidsonderzoek (BTO), dat hiermee nauw samenhangt, moest worden verschoven van 2016 naar 2017. 
Ook is in 2016 een plan geschreven voor de totstandkoming van alumnibeleid en -onderzoek. De band met alumni 
wordt steeds belangrijker en het vervolgsucces moet in kaart worden gebracht, zodat het SOMA College straks beschikt 
over een gedegen netwerk van jonge professionals. 
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Hoofdstuk 4    Jaarplan onderwijs 2015-2016
In deel 1 kwam de verantwoording over de schoolbrede doelstellingen aan de orde. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de plannen voor onderwijs en de doelstellingen die in 2016 zijn gerealiseerd.
Het jaarplan onderwijs 2015-2016 bestaat uit het uitvoeren van het programmaplan Herontwerp SOMA College. 
Een up-to-date mbo-opleiding geeft een deelnemer nog meer kans op een baan. Het actieplan  
‘Focus op Vakmanschap’ is door de minister van Onderwijs ingezet om het mbo te verbeteren: De lat omhoog en 
de basis op orde. Het SOMA College is daarom het programma ‘Herontwerp mbo’ gestart om alle wettelijke maat-
regelen uit dit actieplan te vertalen naar het onderwijs. Daarnaast werd in het kader van het verkleinen van de 
bijdrage uit het O&O fonds het herontwerp SOMA 2.0 gepresenteerd. Beide herontwerpen vloeien samen  
tot het programma Herontwerp SOMA College.

Het programma bestaat uit de volgende 6 projecten:
 Tutoraat
 Herzieningen talen en rekenen
 Examinering
 BPV
 Herontwerp opleidingen
 Keuzedelen

4.1 Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
Er is een visie op studieloopbaanbegeleiding geformuleerd, voor zowel de BOL- als de BBL-opleidingen.  
Ook is er een bijpassende methodiek ontwikkeld. De SLB-ers hebben trainingen gevolgd. Ook was er een intervisie-
bijeenkomst. Op deze manier wordt de rol van de SLB-er steeds verder uitgekristalliseerd. SLB-ers kennen hun 
vernieuwde taken en verantwoordelijkheden. Om dit te ondersteunen zijn SLB-uren structureel opgenomen in het 
curriculum van de opleidingen. Ook is er een taakgroep SLB opgericht, die onder meer de evaluatie van de SLB gaat 
verzorgen.
Naast het versterken van de studieloopbaanbegeleiding op zichzelf heeft het SOMA College zich ten doel gesteld om de 
samenwerking tussen SLB en L&B te versterken. Deze twee disciplines liggen dicht bij elkaar. Nauwe samenwerking 
is niet alleen verrijkend, maar zelfs noodzakelijk. Een voorbeeld is het bevorderen van de 21e eeuwse vaardigheden. Aan 
de hand van de methode Leslab wordt hieraan verder invulling gegeven. 
Het SOMA College vindt dat deelnemers steeds meer zelf de regie over hun studie moeten gaan nemen. Een vernieuwd 
introductieprogramma in september 2016 moest de band tussen deelnemers onderling en de band tussen deelnemers, 
SLB-ers en woonbegeleiders versterken. Dit jaar is het vernieuwde introductieprogramma alleen voor de  
BOL-deelnemers ingezet. In 2017 wordt dit ook aan de BBL-deelnemers aangeboden.
Studieloopbaanbegeleiding moet nog verder worden ontwikkeld, maar er is een goed begin gemaakt.

4.2 Herziening talen en rekenen
Het taal- en rekencentrum (TRC) heeft in zijn onderwijs een koppeling gerealiseerd met beroepsgerichte vakken. 
Dit wordt vormgegeven door bijvoorbeeld infra-gerelateerde, praktische opdrachten in de laatste twee weken van 
een periode. 
Er is een nieuw programma waarbij aan meerdere klassen door meerdere docenten tegelijk les wordt gegeven. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat eerstejaars deelnemers twee keer per week 2 uur dezelfde docenten hebben. Dit 
heet team teaching en moet leiden tot meer en betere differentiatie en tot maatwerk. Er worden hierbij twee 
les-vormen gehanteerd. Aan de ene kant werken deelnemers individueel achter hun computer. Aan de andere 
kant geven docenten de lessen vorm met remedial teaching. 

4.3 Examinering
In 2016 is er een projectplan toetsen en examinering geschreven en uitgevoerd hierbij werden de bestaande 
examenorganisatie 2015-2016 en de examenorganisatie per 1 augustus 2016 beschreven. De nieuwe examen-
organisatie is inmiddels ingericht. Ook is er in 2016 een visie op toetsing en examinering geschreven. 
Daarnaast is er een professionaliseringsplan voor de examencommissie gemaakt en uitgevoerd.  
Examencommissieleden en examenconstructeurs en –vaststellers volgden trainingen. 
Het programma van toetsing en examinering werd opgenomen in de PE en in het OER en werd verder 
vormgegeven in het digitale programma Curriculumbouwer. 

4.4 BPV
In 2016 is gewerkt aan het versterken van de BPV. De rollen en taken van BPV-begeleiders zijn beschreven en de 
Trajectmap is aangepast. In 2017 wordt dit vervolgd met de uitvoering van het verbeterplan BPV 2016-2018.

4.5 Herontwerp opleidingen
Alle opleidingen zijn herontworpen. Deelnemers, bedrijven en ouders zijn goed geïnformeerd over en voorbereid 
op het herontwerp van het onderwijs. Met ingang van schooljaar 2016-2017 is de nieuwe onderwijsorganisatie 
geïmplementeerd. De planning en bezetting is geregeld, maar afstemming binnen het onderwijs moet nog  
geoptimaliseerd worden. 
Per opleidingsteam is er een opleidingsontwerp gemaakt. Er zijn nieuwe curricula en nieuwe studiewijzers 
gerealiseerd, waarmee alle opleidingen werken. Het lesmateriaal wordt met studiewijzers vormgegeven, zodat 
deelnemers vooraf precies weten waar ze aan toe zijn.
Informatie over de opleidingen wordt in het programma Curriculumbouwer gezet, waaruit ook automatisch een 
OER kan worden gegenereerd. Op deze manier vindt een standaardisering plaats van de onderwijsinformatie. 
Hierdoor kunnen docenten (ook tussen de verschillende onderwijsvormen BOL en BBL) elkaar onderling  
vervangen en kan efficiënter worden omgegaan met vakanties van medewerkers. 
Een andere belangrijke verandering is het werken met studiepunten en de voortgangsrapportages die hieraan 
gekoppeld zijn, waardoor de voortgang van de deelnemers nog beter kan worden gemonitord.
Belangrijk hierbij is dat het opleidingsgerichte deel en het examinerende deel duidelijk uit elkaar gehaald. 

4.6 Keuzedelen
De ontwikkeling van keuzedelen is gestart. Sommige keuzedelen zijn al vastgesteld, andere nog niet. Het SOMA 
College loopt op schema, maar heeft tegelijkertijd nog zorgen over de uitvoerbaarheid van het programma. 
Daarom is ervoor gekozen kleine stappen te zetten om ervaringen op te doen en aan te sluiten bij het landelijke 
aanbod van keuzedelen, waarbij gekeken is welke keuzedelen relevant zijn voor de deelnemers van het SOMA 
College Het doel is om later de ambities naar boven bij te stellen en meer in te zetten op de inhoud waarbij zelf 
keuzedelen worden ontwikkeld. 
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Hoofdstuk 5    Inspectiebezoek mei 2016
De onderwijsinspectie onderzoekt alle mbo-scholen standaard eens per 4 jaar. In mei 2016 was het SOMA College 
aan de beurt. Het onderzoek is gebaseerd op het toezichtkader BVE 2012. In 2015 deed het SOMA College mee 
aan een pilot onderzoek voor het nieuwe toezichtkader (rapport 12-10-2015). Daarom werd nu een minder  
uitgebreid onderzoek gedaan.
In 2016 zijn twee opleidingen onderzocht, namelijk:
 machinist grondverzet BOL (93183)
 kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra (93873)

5.1 Conclusies
De inspectie zag enkele risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie zag geen risico’s voor de kwaliteit 
van het onderwijsproces, het niveau van de opbrengsten, tevredenheid van deelnemers, medewerkers en  
werkgevers, stabiliteit van de organisatie en management en de financiële continuïteit. De kwaliteitsborging op 
instellingsniveau was voldoende en de instelling had voldoende zicht op bestaande risico’s, waardoor de inspectie 
erop vertrouwde dat de geconstateerde tekortkomingen spoedig worden hersteld.

Onvoldoende voor examinering, afname beoordeling.
Bij de opleiding kaderfunctionaris werd de kwaliteit van de examinering als onvoldoende beoordeeld, omdat niet 
was voldaan aan de eisen voor afname en beoordeling. Het exameninstrumentarium voldeed wel. De inspectie 
meldde haar oordeel aan de minister en zal vervolgtoezicht uitvoeren op de kwaliteit van examinering. Het SOMA 
College ontving op dit punt een waarschuwing. 

Tips
De inspectie was positief kritisch. Het SOMA College heeft een aantal tips gekregen om het onderwijs en de  
organisatie te verbeteren. Deze tips zijn o.a. verwerkt in de jaarplannen. Meer informatie hierover staat  in het rap-
port dat is in te zien op de website van het SOMA College (www.soma-college.nl).

5.2 Verbeterplan en onderzoek 
Na de onvoldoende beoordeling op het gebied van examinering (afname en beoordeling) voor de opleiding  
kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra heeft het SOMA College twee acties ingezet Er werd een verbeterplan 
examinering K4 geschreven en school-breed een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de praktijkexaminering.

5.2.1 Verbeterplan examinering K4
De inspectie geeft in haar rapport over examinering aan dat “Organiseren van onafhankelijkheid van de examen-
commissie, het aanscherpen van de overzichtelijkheid van de examendossiers en bij alle opleidingen borging van 
de objectiviteit van de afname en beoordeling” aandachtspunten zijn. De opleiding heeft een jaar de tijd om  
verbeteringen door te voeren. Uit de bevindingen van de onderwijsinspectie kunnen de onderstaande verbeter-
punten worden gedestilleerd:

1. Hanteren vierogenprincipe bij de beoordeling van de praktijktoetsen.
2.  Scholen van beoordelaars/examinatoren.
3.  Maken van periodieke analyses examens.
4. Bijwonen praktijktoetsen door de examencommissie.
5. Structureren examendossiers. 
 
Aan deze verbeterpunten zijn acties met namen en tijdstippen gekoppeld. De betreffende opleidingsmanager is 
verantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering van het plan, die opgenomen is in de zelfevaluatie cyclus. 
Uitvoering van het verbeterplan is een blijvend punt van aandacht in 2017.

5.2.2 Schoolbreed onderzoek praktijkexaminering
Naar aanleiding van de onvoldoende beoordeling op het gebied examinering voor de opleiding kaderfunctionaris 
uitvoering bouw en infra kwam in de taakgroep kwaliteitszorg naar voren dat er mogelijk meer opleidingen zijn 
waarbij de examinering onvoldoende geborgd is. Het is onduidelijk of het alleen gaat om een gevoel of dat er 
daadwerkelijk zaken niet op orde zijn.

Om hier meer duidelijkheid over en grip op te krijgen, heeft de taakgroep de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
 Welke praktijktoetsen zijn er per opleiding?
 Hoe worden praktijktoetsen afgenomen?

        Op school
  Op stage
 Welke docenten zijn bevoegd beoordelaar? Zijn ze voldoende geschoold (waarin, door wie, wanneer)?
 Welke leermeesters zijn geschoold (waarin, door wie, wanneer)?

 
Aan de verschillende vragen zijn acties, namen en tijdstippen gekoppeld. De uitvoering is gestart in 2016 en wordt 
vervolgd in 2017 en wordt bewaakt door de adviseur kwaliteitszorg. 

Hoofdstuk 6    Examencommissie
In 2016 is er een nieuwe examencommissie gerealiseerd. Voorheen bestond de examencommissie uit de teamleiders, 
de directeur onderwijs en de beleidsmedewerker onderwijs. Nu bestaat de examencommissie uit de directeur  
onderwijs (geen financiële bevoegdheden), de senior beleidsmedewerker onderwijs en examenspecialisten uit de  
verschillende onderwijsteams. Met deze samenstelling en afspraken voldoet de commissie aan de wettelijke eisen.

De examencommissie was in 2016 samengesteld uit de volgende leden:
Naam Rol Functie
Dhr. H. Meppelink Voorzitter Examencommissie Directeur Onderwijs
Dhr. T. Laarman Secretaris Examencommissie Senior beleidsmedewerker Onderwijs
Dhr. M. van den Berg Examenexpert team mobiele werktuigen Docent
Dhr. A. Bout Examenexpert team infra 2 Docent
Dhr. J. van Kerkvoorde Examenexpert team infra 1 (BOL) Instructeur
Dhr. S.Rinsma Examenexpert team infra 1 (BBL) Docent

Om de professionaliteit van de examencommissie te borgen, is onder begeleiding van het bureau MedeMogelijk 
het functioneren van de examencommissie geëvalueerd. Ook nieuwe zaken zoals de routekaart zijn besproken. 
Daarnaast zijn er individuele trainingen geweest.
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De examencommissie vergaderde in principe één keer per maand (10 keer per jaar). Als in voorkomende gevallen  
snelle besluitvorming werd vereist, dan gebeurde dit door de voorzitter en secretaris, eventueel samen met een  
examenexpert uit het team. Op de eerstvolgende vergadering werd het besluit dan besproken.

deze tekst invoegen:
De examencommissie pakte de volgende werkzaamheden op.
 Vaststelling van de OER-en per opleiding
 Kwaliteitsborging van de examinering (controle en evaluatie)
 Vaststelling instellingsexamens van de generieke vakken Nederlands en Engels
 Vaststelling van de PvB’s van de opleidingen
 Aanpassing beleid inzake loopbaan en burgerschap
 Beleid aantrekken toezichthouders namens de examencommissie
 Vaststelling van de te diplomeren examenkandidaten
 Uitreiking van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen
 Onderzoek naar de examenleveranciers
 Onderzoek naar de examendossiers
 Verlening van vrijstellingen
 Behandeling van verzoeken en klachten

6.1 Examenverslag
Het beleid van het SOMA College was overeenkomstig de afspraken tussen de mbo-bestuurders. Het SOMA 
College kocht al zijn examens in bij Concreet Onderwijsproducten en Examenservice MEI en de examens werden 
ongewijzigd ingezet.
Voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeten was geen leverancier beschikbaar. Voor deze opleiding 
wordt de samenwerking gezocht met andere scholen. Deze samenwerking is lastig, omdat deze kleine opleiding 
noodlijdend is. Hij zal worden ondergebracht in sectorkamer 8. Het SOMA College construeert zelf de examens 
voor deze opleiding en de collectieve afspraken t.a.v. exameninstrumenten worden in dit traject nagekomen.
    Wettelijke kaders, kwalificatiedossier en standaarden zijn uitgangspunt. Dit wordt vormgegeven door met 

het KD te werken uit 2015. Het examenprogramma is zo opgesteld dat voldaan wordt aan de eisen dat ieder 
examen herleidbaar is tot een kerntaak, dat voor iedere kerntaak een cijfer wordt gegenereerd en dat de  
generieke eisen voor 100% zijn opgenomen in het curriculum.

  Scholen en bedrijfsleven zijn aantoonbaar betrokken. Het SOMA College geeft dit vorm door niet alleen eigen 
docenten in te zetten, maar ook instructeurs uit het bedrijfsleven. Daarnaast is er overleg met praktijk-
begeleiders en bedrijven over de opleiding.

  Onafhankelijkheid is gewaarborgd. Docenten en instructeurs hebben een scholing gevolgd en zijn professioneel.
  Systematisch en volgens vastgestelde processen. De hele examinering is vormgegeven overeenkomstig de 

afspraken van de schooleigen omgeving van de Procesarchitectuur Examinering.
  Constructeurs en vaststellers hebben inhoudelijke expertise en handelen professioneel. Constructeurs en 

vaststellers hebben een opleiding gevolgd bij MedeMogelijk, de vaste begeleider voor examinering.  
MedeMogelijk is door het servicepunt Examinering gescreend en goed bevonden. De ervaringen zijn prima. 
Uiteindelijk stelt de examencommissie het examenprogramma en de examens vast.

6.2 Implementatie herziene kwalificatiestructuur

Amendement Rog in het kader van keuzedelen
Het SOMA College wijkt niet af met de keuzedeelverplichting in het kader van persoonlijke, culturele of  
levensbeschouwelijke vorming.

Verzoek student voor niet gekoppelde keuzedelen
De deelnemers hebben nog niet gekozen voor keuzedelen. Het keuzemoment is uitgesteld tot het tweede leerjaar, dus 
vanaf augustus 2017. Het SOMA College wil zorgen voor een zorgvuldige invoering. Uit nader onderzoek bleek dat er 
nog onvoldoende kwaliteit ingekocht kan worden. In verband met de invoering van de herziene dossiers is het ook  
’alle hens aan dek’. Er is een projectgroep voortvarend aan de slag gegaan om de invoering voor te bereiden.

Aanbodverplichting keuzedelen
Het SOMA College heeft nog geen definitief programma opgesteld voor keuzedelen.

Hoofdstuk 7    Onze deelnemers
De opleiding Machinist grondverzet is de opleiding met de meeste deelnemers. Er zijn ook een aantal kleine 
opleidingen (<15 deelnemers), zoals de allround vakman gww, opperman bestratingen, straatmaker en machinist 
wegenbouw. Ondanks het kleine aantal deelnemers biedt het SOMA College deze opleidingen aan omdat de sector 
het belangrijk vindt. 
Er zijn kleine schommelingen in aantallen zichtbaar. De opleiding die het hardst gegroeid is in 2016 t.o.v. 2015 is 
de opleiding allround monteur mobiele werktuigen.

Overzicht bekostigde deelnemers

Opleiding CREBO Niveau 01-10-2016
869

Allround vakman gww (BBL) 25091/93990 3 6
Vakman gww (BBL) 25097/93980 2 67
Opperman bestratingen (BBL) 25095/94000 2 17
Straatmaker (BBL) 25096/94010 3 6
Middenkaderfunctionaris landmeetkunde (BBL) 25106 4 18
Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra (BBL) 93873 4 37
Allround monteur mobiele werktuigen (BBL) 25241/92151 3 66
Allround monteur mobiele werktuigen (BOL) 25241/92152 3 83
Technicus mobiele werktuigen (BBL) 25247 4 20
Machinist grondverzet (BBL) 25099/93183 3 227
Machinist grondverzet (BOL) 25099/93183 3 287
Machinist hijswerk (BBL) 25100/93184 3 23
Machinist hijswerk (BOL) 93184 3 7
Machinist wegenbouw (BBL) 93186 3 4
Machinist wegenbouw (BOL) 93186 3 1

Bron: terugmelding bekostigingsgrondslagen, 8 februari 2017

Niveau  Deelnemers
869

% deelnemers 
100,0%

2 84 9,7%
3 710 81,7%
4 75 8,6%

 
 

Variant Deelnemers
869

% deelnemers 
100,0%

BBL 491 56,5%
BOL 378 43,5%
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7.1 Herkomst deelnemers

Op het SOMA College zitten deelnemers afkomstig uit het gehele land. Omdat de reisafstand vaak groot is, heeft 
het SOMA College een campus waar deelnemers kunnen overnachten.

Provincie Deelnemers
op 31-12-2015

Deelnemers
op 31-12-2016

Gelderland 24,6% 22,8%
Overijssel 12,0% 10,4%
Noord-Brabant 11,0% 13,9%
Zuid-Holland 10,9% 11,8%
Friesland 5,8% 6,8%
Noord-Holland 9,7% 11,3%
Zeeland 1,5% 1,4%
Flevoland 3,2% 2,3%
Groningen 4,6% 4,0%
Drenthe 6,2% 5,1%
Limburg 2,5% 3,6%
Utrecht 8,0% 6,7%
Duitsland 0,0% 0,0%
Totaal     100,0% 100%

Bron: QlikView, deelnemers app

Hoofdstuk 8    Kansen op werk
Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het SOMA College bestaat uit leren in de praktijk bij erkende  
leerbedrijven. Op het gebied van beroepspraktijkvorming (BPV) speelde de economische situatie in Nederland de  
infrasector ook in 2016 nog deels parten.
De kansen voor de afgestudeerden lagen beter. Jaarlijks onderzoekt het SOMA College wat de gediplomeerden na hun 
studie op het SOMA College gaan doen. In 2016 gaf 67% aan een baan te hebben en 14% zei te gaan doorstuderen op 
hbo of mbo. Slechts 3,2% gaf na diplomering aan nog steeds geen baan of vervolgopleiding te hebben. 

Vervolg na opleiding Percentage
Doorstuderen in hbo 1,5%
Doorstuderen in mbo BOL 12,6%
Werken en leren mbo BBL 10,8%
Werken, ik heb een baan gevonden 66,7%
Iets anders 1,2%
Werk zoeken; geen UWV 2,6%
Aangemeld bij UWV 0,6%
Onbekend 0,9%

Bron: Magister (rapportage o.b.v. school ex formulieren)

 

Hoofdstuk 9    Toelatingsbeleid
In een stappenplan aanmelding wordt aangegeven hoe belangstellenden zich kunnen aanmelden voor een opleiding 
bij het SOMA College en welke stappen worden doorlopen om tot inschrijving te komen. Het stappenplan staat op de 
website en wordt ook met het voorlichtingsmateriaal meegestuurd.
Kandidaten die zich aanmeldden met een vereiste vooropleiding en een Paspoort SOMA College hadden gemaakt, 
werden uitgenodigd voor een intake. Het Paspoort sluit aan bij de L&B activiteiten op het vmbo en is erop gericht om 
de kandidaat verder te laten nadenken over zijn motivatie en beroepsbeeld. De toeleverende school kan in het Paspoort 
aangegeven als het wenselijk is dat er contact wordt opgenomen in verband met een zogenaamde ‘warme overdracht’. 
Het SOMA College ziet de intake als startpunt voor de zorg en begeleiding van de (toekomstige) deelnemers. De intake 
bestond uit een intaketest (AMN) en een intakegesprek aan de hand van het Paspoort en de testresultaten.  
De gesprekken werden gevoerd door de studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers). Bij interne doorstroom naar een  
vervolgopleiding bleef de intake beperkt tot een evaluatie van de tot nu toe behaalde resultaten en soms  
aanvullend een gesprek. 
Bij de intake werd gekeken of de studie- en beroepskeuze van de kandidaat daadwerkelijk aansloot bij zijn wensen, 
capaciteiten en persoonlijkheid. Ook werd onderzocht of de kandidaat een juist beeld had van het beroep dat hij in de 
toekomst wil gaan uitoefenen. Soms vond er een ombuiggesprek plaats, waarin kandidaten geadviseerd werden om 
(eerst) een andere opleiding te doen op een ander niveau of in een andere richting (op het SOMA College of elders).  
De school vindt het belangrijk dat elke kandidaat direct op de juiste plaats komt, namelijk bij een opleiding die bij hem 
of haar past. 
Kandidaten voor een BBL-opleiding moesten ook over een erkend leerbedrijf beschikken en kandidaten die al 
beschikten over een mbo-opleiding op hetzelfde of een hoger niveau, werden alleen geplaatst als er op de opleiding nog 
plaatsen over waren. Omdat het SOMA College een beperkt aantal plaatsen heeft, is ervoor gekozen om toelaatbare 
kandidaten die nog geen startkwalificatie hebben en kandidaten die hun niveau willen verhogen, voorrang te geven bij 
plaatsing. Hierover zijn belangstellenden vooraf geïnformeerd bij de toelatingseisen die op de website stonden  
gepubliceerd. In het toelatingsbeleid was een hardheidsclausule opgenomen waarmee de directeur onderwijs kan 
besluiten een afgewezen kandidaat alsnog toe te laten als hij goed onderbouwde bezwaren had tegen de afwijzing. Het 
College van Bestuur was uiteindelijk verantwoordelijk voor de definitieve toelating van de kandidaten. 

Aanmeldingen 525
Geplaatst 368
Afgewezen Te hoge vooropleiding 16

Capaciteiten 13
Motivatie 2
Beroepsbeleid 3

Teruggetrokken Andere opleiding, geen werkgever, 
niet verschenen bij intake, te laat 
aangemeld

112

Documenten niet ingeleverd 11
Bron: Magister, 20 december 2016
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Hoofdstuk 10    Toegankelijk en passend onderwijs
Zorg en begeleiding zijn voorwaardelijk voor goed onderwijs. Om alle deelnemers die starten op het SOMA College 
een reële kans te geven om de opleiding met een diploma af te sluiten, kregen tien deelnemers met fysieke-,  
leer- en/of gedragsproblemen in het kader van passend onderwijs extra ondersteuning. Deze werd vastgelegd in 
een aanvulling op de onderwijsovereenkomst.

Van de 368 kandidaten die in 2016 zijn gestart, had 13% dyslexie en bij 14% was er sprake was van gedrags- en /of 
leerproblemen (niet zijnde dyslexie). Het betrof hier met name deelnemers met AD(H)D, PDD NOS of Multi  
problematiek. 3% van de nieuwe deelnemers kreeg een aanvulling op de OOK.

Het SOMA College heeft gekozen voor een begeleidingsmodel dat dicht bij de deelnemer staat. Sinds 2016 is de 
studieloopbaanbegeleider (SLB-er) de spil in deze begeleiding, vanuit de visie dat de deelnemer stapsgewijs leert 
de regie van zijn studie zelf op te pakken. 

Als bij de intake bleek dat de kandidaat mogelijk specifieke begeleiding nodig had omdat er factoren speelden die 
de studie kunnen belemmeren, dan werd hij uitgenodigd voor een verlengde intake met de decaan. Het ging hierbij 
vaak om deelnemers met fysieke problemen of leer- en/of gedragsproblemen. Gekeken werd of het SOMA College 
in samenwerking met andere betrokkenen gerichte ondersteuning kon bieden om de opleiding mogelijk te maken, 
zoals extra individuele aandacht (bijvoorbeeld wekelijks individueel contact met de SLB-er om het leerproces goed 
te starten en te volgen), didactische ondersteuning, aanpassingen van de fysieke omgeving (rustige werkplek,  
individuele kamer op de campus, enz.) en specialistische expertise, waarbij ook externe partners betrokken waren. 
Deze afspraken werden vastgelegd in een aanvulling op de onderwijsovereenkomst (OOK).  
Met JAM Harderwijk werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om specifieke ondersteuning te kunnen 
bieden op het gebied van sociale vaardigheidstraining en leervaardigheden. 

 

Hoofdstuk 11    Diploma’s
In 2016 heeft het SOMA College de volgende diploma’s uitgereikt.

Opleiding Diploma’s  
Middenkaderfunctionaris landmeetkunde 9
Technicus mobiele werktuigen 28
Allround monteur mobiele werktuigen 37
Machinist grondverzet 216
Machinist hijswerk 13
Machinist sloopwerk 1
Machinist wegenbouw 6
Kaderfunctionaris uitvoering 2
Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra 70
Vakman asfalt 1
Balkman 2
Vakman gww 2 29
Vakman gww 3 5
Opperman bestratingen 5
Straatmaker 4

428

Bron: DUO, bronfoto 169 diploma’s, 19 nov 2016

De opleiding met veruit het grootste aantal deelnemers is de machinist grondverzet met 216 diploma’s in 2016. De 
opleiding kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra is een goede tweede met 70 diploma’s in 2016. Een aantal  
opleidingen met kleine aantallen gediplomeerden faseert uit en wordt inmiddels niet meer aangeboden, zoals  
machinist sloopwerk, kaderfunctionaris uitvoering, vakman asfalt en balkman.
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Deel 3
De mensen van het SOMA College (Sociaal jaarverslag)

Hoofdstuk 12    Personele aandachtgebieden 2016
12.1 Aandachtsgebieden 2016
Belangrijke thema’s in 2016 waren herontwerp SOMA College, vakantiereglement, professionalisering en het 
vergroten van (onderwijskundig) leiderschap.

12.1.1 Herontwerp SOMA College
In 2016 is niet alleen de onderwijsinhoudelijke kant door het herontwerp aangepakt. Er was ook aandacht voor de 
organisatorische kant. Een projectgroep onderzocht op welke wijze de onderwijsteams het beste geformeerd en 
aangestuurd kunnen worden, waarbij aandacht was voor zowel de voor- als nadelen van alle reële mogelijkheden. 
Na een uitgebreide afweging is ervoor gekozen om de onderwijsteams machinisten BOL en BBL tot één team 
samen te voegen. Dit heeft geleid tot onderstaande teamindeling:
 Machinisten
 Mobiele werktuigen
 Infra

Deze drie teams werden in 2016 aangestuurd door drie opleidingsmanagers met elk een eigen aandachtsgebied. 
In december 2016 nam één opleidingsmanager afscheid en één opleidingsmanager heeft – op eigen verzoek – een 
andere rol gekregen.
Na een positief advies van de ondernemingsraad, is de nieuwe structuur vanaf schooljaar 2016-2017 ingevoerd. 

12.1.2 Vakantiereglement
Een gevolg van het herontwerp is dat les- en vakantieperiodes zijn verschoven. Werk- en vakantiedagen moesten 
daarom anders vormgegeven worden. Een projectgroep heeft een vakantiereglement gemaakt, waarin afspraken 
staan over gezamenlijke vakanties tijdens schoolsluitingen en individueel op te nemen vakantiedagen.  
Onderwijsgevenden kunnen hierdoor ook buiten de reguliere schoolvakanties vakantiedagen opnemen.  
Het reglement biedt ruimte voor maatwerk en is mede daarom ook positief ontvangen door medewerkers.  
Aan het einde van het schooljaar vindt een evaluatie plaats.

12.1.3 Professionalisering
Vanuit het herontwerp is de focus gelegd op verbreding van de inzetbaarheid, zodat docenten elkaar onderling 
kunnen vervangen en les kunnen geven in meerdere vakgebieden. Om die reden zijn medewerkers in 2016 ‘on the 
job’ getraind door collega’s. In 2017 wordt dit vervolgd. Ook zijn er diverse opleidingen gevolgd ter vergroting van 
de vakbekwaamheid. Twee docenten hebben de opleiding Pedagogische Didactisch Getuigschrift succesvol  
afgerond en één instructeur volgt de vierjarige hbo-opleiding tot docent civiele techniek. Er was ook een  
medewerker die stopte met zijn werk bij het SOMA College en daarmee ook met zijn opleiding. 
In 2016 hebben docenten ook individuele coaching ‘on the job’ gehad op het gebied van activerende didactiek en 
de vijf rollen van de leraar. Dit is een vervolg op eerdere coaching. Ook zijn beginnende docenten begeleid in het 
lesgeven aan groepen.

Verder zijn er studiedagen georganiseerd om een kennisinjectie te geven rondom thema’s zoals studiewijzers,  
mesoplannen, SLB, studiepuntenverdeling, herverdeling lesstof, TRC, constructie  examens en didactische scholing.

12.1.4 Vergroten (onderwijskundig) leiderschap
In 2016 is het onderwijskundig leiderschap versterkt door inzet van teamcoaching en individuele coaching. Het 
herontwerp had veel invloed op het onderwijs. Juist daarom is coaching ingezet om de samenwerking tussen 
collega’s te optimaliseren en om een impuls te geven aan persoonlijke groei en ontwikkeling. In 2017 wordt hier 
een vervolg aan gegeven.

Directie, management en leidinggevenden hebben gezamenlijk trainingen gevolgd in het kader van management 
development. Dit heeft geleid tot een gedeeld beeld van de gewenste cultuur. In een vervolgsessie wordt  
onderzocht welke cultuuraspecten ondersteunend zijn aan de strategie en welke niet. 
Een van de opleidingsmanagers heeft de Master Opleiding NSO succesvol afgerond.

12.2 Klachtenregeling
Zowel in de cao mbo bve als in personeelsregelingen wordt de mogelijkheid geboden om in beroep of bezwaar te 
gaan tegen beslissingen van de werkgever. Sinds 2016 heeft het SOMA College de interne geschillencommissie 
ondergebracht bij Deltion College in Zwolle. In 2016 zijn er geen klachten geweest. 

12.3 Ziekteverzuim
In 2016 steeg het ziekteverzuim onder medewerkers van 4,3% naar 5,9%. Deze stijging werd vooral veroorzaakt 
door een stijging van lang verzuim. Deze steeg van 2,1% in 2015 naar 4.9%, doordat 9 medewerkers 43 dagen of 
langer arbeidsongeschikt waren. Slechts bij twee meldingen was de arbeidsongeschiktheid arbeidsgerelateerd. In 
een situatie is mediation ingezet, in de overige gevallen werd vaak gebruik gemaakt van casemanagement ingezet 
en waar nodig verdere begeleiding aangeboden. Aan het eind van 2016 waren er nog drie langdurige ziektegevallen.
Er is één langdurig ziektegeval (>langer dan 1jaar). De betreffende medewerker werkt volledig, maar fysiek is er 
nog geen volledig herstel opgetreden.
In 2016 is een start gemaakt met de samenwerking met de nieuwe arbodienst. Waar nodig is de casemanager 
ingezet, veelal met positieve ervaringen. Eind 2016 is de samenwerking geëvalueerd en zijn verbeterpunten  
besproken. Deze hebben vooral betrekking op de beschikbaarheid van de casemanager. In goed overleg is daarom 
besloten dat in 2017 wordt gestart met een nieuwe casemanager.

12.4 Beheersing van de uitkeringen na ontslag 
Onderwijsinstellingen zijn eigen risicodrager voor de werkloosheidsuitkeringen (WW), bovenwettelijke werke-
loosheidsuitkering (BWW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Het SOMA College heeft het 
risico van de WGA ondergebracht bij een verzekeraar. Het risico van de WW en BWW draagt het zelf. In 2012 is een 
bestemmingsreserve gevormd om de financiële risico’s hiervan te verkleinen. Jaarlijks wordt deze bestemmings-
reserve gedoteerd met de doelsubsidie van OCW inzake het wachtgeld. De reservering is destijds in goed overleg 
met het O&O fonds tot stand gekomen. In 2016 had het SOMA College twee rechthebbenden op WW en BWW. 

12.5 Speerpunten 2017
In 2017 ligt de focus op duurzame inzetbaarheid. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor flexibele inzet van 
externen en er komt een strategisch personeelsplan en een scholingsplan. 
Verder worden de ontwikkelingen op het gebied van SLB en BPV gefaciliteerd en staat cultuur hoog op de agenda. Er 
wordt een cultuurkaart gemaakt en gewerkt aan de implementatie daarvan met behulp van instrumenten.  
De professionalisering van het management wordt ook in 2017 voortgezet in de vorm van het MD-programma,  
trainingen en coaching. Deze en andere speerpunten zijn opgenomen in het jaarplan HR 2016-17.
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Hoofdstuk 13    Kengetallen personeel
13.1 Gerealiseerde fte in 2016
Het aantal fte ultimo 2016 is met 68,76 iets hoger dan ultimo 2015 (65,13). Eind 2015 was een aantal vacatures 
tijdelijk ingevuld vanuit de flexibele schil. In 2016 zijn nagenoeg alle vacatures weer ingevuld waardoor het aantal 
fte’s weer is gestegen tot het niveau van 2014.

13.2 In- en uitstroom
Onderstaande grafiek laat de in- en uitstroom van medewerkers in de afgelopen jaren zien. In 2016 zijn vijf mede-
werkers uitgestroomd. Drie medewerkers vertrokken vrijwillig, eenmaal werd een tijdelijke overeenkomst niet verlengd 
en eenmaal werd de arbeidsovereenkomst in overleg ontbonden. Met de instroom van elf nieuwe medewerkers zijn alle 
vacatures vervuld. Twee nieuwe medewerkers zijn, vooruitlopend op het vertrek van medewerkers in 2017, alvast aan-
gesteld. In één geval was dit noodzakelijk omdat voorafgaand aan het pensioen een half jaar verlof is opgenomen. In de 
andere situatie is een overlap geweest van twee maanden. Deze is gebruikt voor de overdracht naar de nieuwe collega.

13.3 Leeftijdsopbouw
Door de nieuwe instroom is het aantal 50+’ers voor het eerst sinds jaren licht gedaald. Daarmee is het aantal 
50+’ers niet langer in de meerderheid. Het aantal 50+’ers daalde van 54% ultimo 2015 naar 49% ultimo 2016. 
Binnen de groep 50+’ers zien we een bekend beeld. De groep wordt ouder en blijft langer in dienst. Deze tendens 
is ingezet door het afschaffen van het vroegpensioen en het verhogen van de pensioenleeftijd. Ter vergelijk, in 2012 
was slecht 31% van de medewerkers ouder dan 50 jaar.
Het SOMA College biedt maatwerk bij de groep 60-67 jaar als het gaat om de verdeling in onderwijstaken en 
ondersteunende taken. Medewerkers maken tot op heden nog beperkt gebruik van de seniorenregeling uit de cao. 
Het blijft de komende jaren de uitdaging om de oudere medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. De gemiddelde 
leeftijd bleef gelijk, namelijk 48 jaar. 

 

 

13.4 Verhouding man-vrouw
De verhouding man-vrouw was in 2016: 70-30%. In 2015 was dit 72-28%. De lichte stijging in 2016 wordt veroorzaakt 
doordat twee vrouwelijke vertrekkende medewerkers een overlapping hebben met de eveneens vrouwelijke opvolgers. 
Van oudsher is de groep mannelijke onderwijsgevenden het grootst.  
Dit komt door het technische karakter van de school.

 

 

13.5 Personeelscategorieën
Het onderwijzend personeel kwam ultimo 2016 uit op 65%, tegen 67% in 2015. Het personeel dat direct  
ondersteunend is aan het onderwijs (OOP) bedroeg 17%. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld de planner, de 
decaan en de adviseur kwaliteitszorg. Dit betekent dat 82% van het personeelsbestand werkend in of direct  
ondersteunend aan het onderwijs is.
De groep indirect ondersteunend personeel steeg van 11% naar 13%. Dit komt door aanstelling van een hoofd-
conciërge en administratief medewerker. Deze laatste functie was voorheen via de flexibele schil ingevuld. Deze 
uitbreiding van 0,3 fte bruto is ter vervanging van BAPO-verlof (conform cao niet zichtbaar in daling fte) en  
ouderschapsverlof (conform cao nog niet zichtbaar in fte’s). De groep management bleef in fte’s gelijk,  
maar daalde licht door een stijging van het totale aantal fte’s. 

. 
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Deel 4
(Financiële) bedrijfsvoering

Hoofdstuk 14     
Bedrijfsvoering aandachtsgebieden 2016
Gebieden die onder bedrijfsvoering vallen, zijn:
 FA
 ICT
 Facilitair
 Planning
 DSP en Examenbureau
 Campus

Over de periode 2015-2016 waren er teamplannen per gebied. Deze teamplannen waren gebaseerd op de  
kernwaarden: betrouwbaar, betrokken en innovatief. Vanaf schooljaar 2016-2017 is er één jaarplan bedrijfs voering, 
waarin alle gebieden zijn vertegenwoordigd. Dit jaarplan is gebaseerd op de nieuwe strategie 2016-2020.  
De verantwoording is gebaseerd op de zelfevaluatie jaarplan bedrijfsvoering van 5 december 2016.

14.1 FA
Er is duidelijkheid gekomen over rollen, taken en verantwoordelijkheden op de financiële administratie, maar deze 
moeten nog worden vastgelegd. Voor alle taken zijn er procesbeschrijvingen gemaakt waarin ook gebord is dat er  
back-up is voor elke taak, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd. Ook willen de medewerkers 
FA een meer proactieve rol pakken door inzicht te geven aan budgethouders. Daarnaast wordt het contracten-
register doorontwikkeld en wordt er een format voor offertes opgesteld. Met een externe partij wordt het inkoop-
proces geformaliseerd. 

14.2 ICT
Doordat de extern ingekochte ICT dienstverlening is overgegaan van Fundeon naar Volandis zijn er veel extra taken 
naar ICT gekomen. De nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten nog worden beschreven. Door de inzet 
van TopDesk (waaruit ook rapportages kunnen worden gedraaid) wordt de kwaliteit van de dienstverlening vergroot. 
Meldingen worden zoveel mogelijk binnen 8 werkuren teruggekoppeld. De functie van één van de twee ICT- 
medewerkers wordt opnieuw gevuld en ICT pakt met ondersteuning van een projectgroep een meer proactieve rol op, 
om zo te voorkomen dat werkzaamheden steeds ad hoc worden opgepakt. Voortdurende communicatie tussen ICT en 
onderwijs is hierbij noodzakelijk. Verder was er in 2016 veel aandacht voor de elektronische leeromgeving (ELO).  
Deze ELO is onderdeel van Magister en biedt onder meer de mogelijkheid om documenten in een tijdpad weg te zetten 
en te koppelen aan vakken. 
Volandis draagt zorg voor het systeembeheer, maar hierover moeten nog wel concrete afspraken worden gemaakt met 
het SOMA College. Aandachtspunten zijn hierbij ook de vorming ICT-beleid en bewustwording van aangescherpte  
wet- en regelgeving voor ICT. 
Ook de studiewijzers zijn digitaal te vinden op SharePoint, waarbij deelnemers alleen de relevante informatie zien, 
doordat een login profiel is gekoppeld aan het CREBO van de betreffende opleiding.
In 2016 is een externe partij (Breinwave) ingehuurd om Office 365 te realiseren en ‘in the cloud’ te gaan werken.

14.3 Facilitair
Bij facilitair zijn afspraken gemaakt over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Deze moeten nog op papier 
worden gezet. De taken zijn uitwisselbaar waardoor er een back-up voor iedere taak. Er wordt pro-actief gewerkt 
door dagelijks in de ochtend een to-do-list te bespreken. Ad hoc werkzaamheden worden verdeeld. Een van de 
doelen van facilitair is om het woon- en leefklimaat op de campus te verbeteren. In 2016 hadden ze te maken met 
de renovatie van de woongebouwen en het leefbaar houden van de bestaande gebouwen. 

14.4 Planning
De roostermaker heeft een beleidsplan roostering gemaakt. Belangrijk aandachtspunt voor planning is het verbeteren 
van de kwaliteit van de dienstverlening door een back-up te organiseren voor elke taak. Een medewerker van DSP is 
ingewerkt door de roostermaker om de dagplanning te kunnen overnemen. De resultaat- en oplossingsgerichtheid 
wordt vergroot doordat de roostermaker wekelijks overleg heeft met een beleidsmedewerker onderwijs. In 2015-2016 
zijn stabiele roosters gerealiseerd door te roosteren met een vaste structuur, waarbij randvoorwaarden zijn vastgelegd. 
Roosterwijzigingen worden bijgehouden in Excel.

14.5 DSP en Examenbureau
DSP wil duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn besproken en beschreven, maar nog niet 
gedeeld. De kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd door een back-up te organiseren voor iedere taak. DSP werkt 
aan het vergroten van resultaat- en oplossingsgerichtheid door hierover afspraken te maken in gesprekkencycli en 
elkaar beter op resultaten aan te spreken. 
Ook is DSP gestart met het transparant maken van examendossiers en met het bewerkstelligen van een soepele en 
probleemloze dienstverlening  van het Examenbureau door samen met de examencommissie randvoorwaarden vast 
te leggen. De examens op SharePoint zijn voorzien van labels waardoor deze beter herkenbaar zijn en de deelnemers 
eenvoudiger hun examens kunnen aanvragen. Het examenbureau zoekt de samenwerking met het onderwijs.

14.6 Campus
De woonbegeleiders hebben een globale taakverdeling die is beschreven in het document ‘Hoe doen wij het op 
de campus’, dit document krijgt in 2017 een update. Aandachtspunt is dat er voor de uitvoering van alle taken een 
back-up beschikbaar moet zijn.  
Het campusproject, waarmee de campusmedewerkers in 2015 waren gestart, is in 2016 afgerond. Een van de 
doelen van het project was om een campusorganisatie op te zetten die voorziet in een continue bezetting van de 
campus met uitzondering van de vastgestelde vrije weken. Daarnaast werd een pedagogisch-didactisch beleid 
geformuleerd dat past bij de nieuwe campusorganisatie en werd het  campusprogramma herontworpen.
In 2016 is gestart met de verbouwing van de woongebouwen. De ideeën voor de verbouwing waren in lijn met het  
pedagogisch-didactisch beleid, waarbij de woonbegeleiders ook nauwer gaan samenwerken met de SLB-ers. 
Door teambuilding werd een goede basis gelegd om vanuit deze nieuwe visie te kunnen werken.
De campusbegeleiders hadden verder in 2016 een structureel overleg met een vertegenwoordiging van de 
deel nemersraad waarin zij onderwerpen bespraken die door deelnemers worden aangedragen. Beide partijen 
ervoeren dit overleg als constructief en plezierig. Ook bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep ouders was een 
vertegenwoordiging van de campusbegeleiding aanwezig.
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is het aantal deelnemers per kamer verhoogd van drie naar vier en is de 
begeleiding geïntensiveerd. Op basis van procesbeschrijvingen kon in 2016 uniformer worden gewerkt.  
De ouderejaars deelnemers moesten in 2016 wel wennen aan het nieuwe campusbeleid. 

Schooljaar 2015 -2016 2016 -2017 2018
Aantal personen per kamer 3 4 4
Gebruik slapen en wonen slapen en wonen slapen
Centrale leefruimte geen geen per 12 deelnemers

Look en feel verouderd verouderd vernieuwd en opgefrist
Aantal campus gebouwen 3 3 2
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Hoofdstuk 15    Algemene financiële schets 2016
15.1 Financiële kengetallen
De financiële situatie van Stichting SOMA College per balansdatum wordt weergegeven met de volgende kengetallen:
 solvabiliteitsratio (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 (eigen vermogen in een percentage van de totale baten inclusief financiële baten)

Onderstaand wordt een historisch overzicht weergegeven van de situatie per balansdatum van de kengetallen over 
de afgelopen 5 jaar zoals die voor Stichting SOMA College van toepassing zijn.

Kengetallen 2016 2015 2014 2013 2012
Solvabiliteitspercentage 54,39% 57,34% 53,28% 54,50% 52,77%
Liquiditeit- Current Ratio 2,28 2,14 1,84 1,64 1,32
Netto werkkapitaal (in €) 2.952.951 2.683.236 2.176.577 1.675.045 1.076.967
Weerstandsvermogen 37,44% 38,71% 37,73% 38,65% 38,38%

  het solvabiliteitspercentage is gedaald ten opzichte van 2015 vooral door afname van het eigen vermogen door 
een vrijval op de bestemmingsreserve (publiek) inzake wachtgeld

  de toename in het netto werkkapitaal wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toename in de  
voorzieningen en dan met name de dotatie aan de BWW verplichting voor verwachte toekomstige uitgaven  
voor bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen aan oud-medewerkers

15.2  Treasuryverslag
Het SOMA College hanteert de richtlijnen zoals vastgelegd in de Regeling beleggen, lenen en derivaten voor  
instellingen voor onderwijs, zoals deze door het ministerie van OCW is opgesteld. Er is een nieuw treasurystatuut  
opgesteld waarbij deze nieuwe regeling is verwerkt. Voor 2016 geldt dat Stichting SOMA College voldoet aan de  
betreffende regelgeving. In het boekjaar 2016 staan alle overtollige geldmiddelen op een spaarrekening, is er geen 
sprake van beleggingen en wordt er geen geld beleend.

15.3  Prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s
Het SOMA College tracht de risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Daar waar mogelijke prijsrisico’s bestaan, wordt waar 
mogelijk gewerkt met langlopende overeenkomsten (bijvoorbeeld leasecontracten voor machines) of vastgestelde  
tarieven. Het kredietrisico wordt beperkt door het voeren van actief debiteurenbeheer.  
Eind 2016 heeft het SOMA College voldoende liquiditeit om haar verplichtingen te voldoen. De afdeling Financiën  
beheerst dit risico doormiddel van de maandelijks opgestelde liquiditeitsprognoses.

Hoofdstuk 16    
Toelichting op de jaarcijfers van stichting SOMA College
Om een historisch verloop van baten en lasten te geven is onderstaand overzicht opgesteld.

 (*€ 1.000) Exploitatie 2016 2015 2014 2013 2012

Rijksbijdragen 6.665 7.400 6.412 6.122 5.800

Subsidie O&O Fonds 4.116 3.684 3.907 4.003 4.464

Overige baten 2.032 1.914 1.987 2.093 2.209

Totaal baten 12.813 12.998 12.306 12.218 12.437

Personeelskosten 5.908 5.579 5.274 5.224 4.886

Afschrijvingen materiële vaste activa 457 464 463 463 499

Huisvestingskosten 3.491 3.452 3.463 3.574 3.332

Overige bedrijfslasten 3.198 3.200 3.156 3.035 3.078

Totaal lasten 13.054 12.695 12.356 12.296 11.795

Bedrijfsresultaat -241 303 -50 -78 678

Financiële baten 3 13 25 36 44

Resultaat voor resultaatbestemming -238 316 -25 -42 722

Resultaatbestemming -238 316 -25 -42 722

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 0

   
16.1 Baten

16.1.1 Rijksbijdragen
De Rijksbijdrage zoals het SOMA College deze in 2016 heeft verantwoord, bestaat uit een tweetal componenten,  
te weten de reguliere bijdrage beroepsonderwijs en de bijdrage in het kader van specifieke (doel)subsidies.

16.1.2  Reguliere bijdrage Beroepsonderwijs
Het landelijk beschikbare budget voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt verdeeld met toepassing van de 
rekenregels zoals opgenomen in de Wet educatie beroepsonderwijs. De reguliere rijksbijdrage OCW 2016 voor het 
SOMA College is gebaseerd op het aantal ingeschreven deelnemers per peildatum 1 oktober jaar t-2 en het aantal 
behaalde diploma’s in het jaar t-2. De rechtmatigheidstoetsing van de bekostigingsgegevens van jaar t-2 voorziet 
in het beschikbaar zijn van alle bekostigingsgegevens en het bijbehorende assurancerapport.

De toegekende Rijksbijdrage OCW van € 6.241.000 is opgebouwd uit de onderstaande componenten:
 bijdrage op basis van het aantal ingeschreven deelnemers 
 bijdrage voor het aantal afgegeven diploma’s
 bijdrage voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten
 bijdrage huisvestingkosten
 bijdrage voor gehandicaptenbeleid
 inhouding cursusgeld
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Rijksbijdrage OCW Definitieve toekenning 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
Reguliere bijdrage 
beroepsonderwijs

€  6.241.000 €  6.056.000 €  6.947.000

De daling van de realisatie 2015 ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door de daling van het aantal deel-
nemers op de teldatum t-2.

Naast de bovenstaande bijdrage ontvangt het SOMA College eveneens een aantal overige bijdragen in de vorm 
van een bijdrage voor wachtgeld, vast deel kwaliteitsafspraken, voortijdig schoolverlaten en resultaatafhankelijk 
budget. 

16.1.3 Doelsubsidies OCW
In 2016 is in het kader van de Excellentie mbo van het ministerie van OCW een bedrag van € 47.000 ontvangen.  
Het SOMA College heeft diverse projecten onder dit motto gerealiseerd. Vanuit het ter beschikking gestelde  
budget heeft het SOMA College ultimo 2016 € 31.000 gereserveerd staan voor schoolmaatschappelijk werk. 

16.2  College-, cursus, les- en examengelden
In deze rubriek zijn de opbrengsten geboekt van de doorberekeningen aan deelnemers en leerbedrijven die bij het 
SOMA College een opleiding volgen. Het betreft bijdragen in de kosten van praktijktrainingen, studiemateriaal, 
het verblijf op de campus en kosten voor excursies. Tevens zijn in deze rubriek de in rekening gebrachte wettelijke 
cursusgelden opgenomen.
In deze rubriek werd er voor een bedrag van € 1.509.000 gerealiseerd. Over 2015 was dit € 1.355.000, terwijl er € 
1.356.000 begroot was. De toename van de opbrengsten ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk  
veroorzaakt doordat er in 2016 meer opbrengsten uit praktijktrainingen zijn ontvangen dan verwacht (€ 173.000).

16.3 Overige baten   
De overige baten zoals die in de Jaarrekening zijn opgenomen bedragen € 4.640.000 
(begroot: € 4.544.000). De belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie en begroting zijn als volgt:
 Niet begrote bijdrage Colland € 51.000
 Meer opbrengsten defensie € 20.000
 Meer opbrengsten voor verhuur machines en personeel € 25.000

16.4 Lasten

16.4.1 Personeelskosten
De totale personeelskosten bestaan uit lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenkosten, reis- en verblijfs-
kosten, inhuur derden, opleidingskosten en overige personeelskosten. Deze bedragen over 2016 € 5.908.000. Dit is 
ten opzichte van de realisatie 2015 € 329.000 hoger en ten opzichte van de begroting 2016 € 552.000 hoger. 
De mutatie in de kosten ten opzichte van 2015 worden met name veroorzaakt doordat:
 in 2016 meer kosten zijn gemaakt voor inhuur € 129.000 doordat een aantal vacatures niet direct is ingevuld;
  in 2016 er een hogere dotatie is aan de personele voorzieningen € 223.000, voor een belangrijk deel veroor-

zaakt door de dotatie aan de voorziening BWW-verplichting.
 
De mutatie in de kosten ten opzichte van de begroting worden met name veroorzaakt doordat:
  € 365.000 meer kosten zijn gemaakt voor inhuur, dan begroot door meer langdurige ziekte en besteding van niet 

begrote ontvangsten van OCW die ingezet zijn voor ontlasting van de werkdruk bij het onderwijzend personeel;
  € 97.000 minder is uitgegeven aan lonen en salarissen, doordat een aantal vacatures die in de loop van 2016 

zijn ontstaan in eerste instantie op tijdelijke basis zijn ingevuld (inhuur);

  er een hogere dotatie personele voorzieningen was ad € 285.000 door met name de voorziening BWW- 
verplichting. Ten tijde van het opstellen van de begroting was dit gegeven nog niet bekend.

16.4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa
De kosten voor afschrijving 2016 liggen in lijn met het boekjaar 2015 en de begroting. 

16.4.3 Huisvestingskosten
De kosten die in deze rubriek worden geboekt betreffen de kosten die voortvloeien uit de huurcontracten zoals die 
met Bouw & Infra Park BV zijn afgesloten, onderhoudskosten en andere huisvestingskosten. De totale kosten in 
deze rubriek liggen in lijn met 2015 en zijn € 92.000 hoger dan begroot. De toename ten opzichte van de begroting 
2016 wordt veroorzaakt door niet begrote extra uren inzet woonbegeleiding in de nachturen en de herindeling van 
de terreinen in het kader van het Herontwerp SOMA.

16.4.4 Overige lasten
Kosten machines
De kosten voor machines liggen lager dan de begrote kosten: € 81.000. Ten opzichte van de realisatie 2015 zijn 
deze kosten € 109.000 lager.
De uitgaven aan gereedschappen en aan brandstof waren in 2016 € 97.000 lager dan de realisatie 2015.  
Ten opzichte van de begroting is er € 68.000 minder uitgegeven aan brandstof door minder verbruik en een  
afname van de prijs.

Lasten deelnemers
De deelnemer gebonden kosten 2016 zijn hoger dan de begroting (€ 93.000) en voorgaand jaar 
(€ 127.000). Een belangrijke oorzaak van deze stijging zijn de niet begrote extra examenkosten door de afname van 
de examen producten van Stichting Concreet (circa € 55.000) en ingekochte trainingskosten voor TCVT bij Stichting 
SOMA Bedrijfsopleidingen (€ 58.000 t.o.v. de begroting en € 21.000 t.o.v. 2015). 

Automatiseringskosten
De hogere automatiseringskosten ten opzichte van 2015 € 78.000 en de begroting € 119.000 wordt met name 
veroorzaakt doordat in 2016 kosten zijn gemaakt voor werkzaamheden met betrekking tot de implementatie van 
Office 365. Door onvoorziene werkzaamheden die nodig waren op netwerk- en systeembeheer zijn deze kosten 
hoger dan begroot. Daarnaast zijn extra, niet begrote, licentiekosten uitgegeven voor de simulatoren.

Onderwijskosten
Voor 2016 werden de kosten in deze rubriek begroot op € 277.000. De werkelijke kosten 2016 zijn 
€ 34.000 lager, doordat de extra begrote gelden voor onderwijsontwikkeling en innovaties niet nodig waren mede 
gezien de uitputting van gevormde voorzieningen. 

Communicatiekosten
De communicatiekosten bedragen voor 2016 € 133.000, ten opzichte van de realisatie 2015 een daling van € 41.000. 
Deze daling heeft betrekking op de in 2015 gemaakte kosten inzake de ontwikkeling van de nieuwe website.

16.5 Financiële baten en lasten
De afname van de rentebaten houdt verband met de lagere stand van de rentestanden.

16.6 Resultaat bestemming 2016
In 2016 hebben er op basis van regelgeving en overeenkomsten in het verleden en heden bestemmingen van het 
resultaat 2016 plaatsgevonden. De bestemmingen worden in de volgende paragrafen toegelicht
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16.6.1 Bestemmingsreserve wachtgeld (publiek)
SOMA College is voor de WW en bovenwettelijke WW eigen risicodrager. Om dit risico te financieren ontvangt SOMA 
College jaarlijks een bedrag van het ministerie van OCW dat bestempeld is als vergoeding voor dit eigen risico-
dragerschap voor ex-werknemers die in de WW komen. Deze jaarlijks gelabelde gelden worden gedoteerd aan deze 
bestemmingsreserve (2016 € 196.691), terwijl de lasten die verband houden met de ontstane WW-verplichting in  
mindering wordt gebracht (2016 € 318.276). 

16.6.2 Bestemmingsfonds nieuwbouw en huisvesting (privaat)
In 2016 heeft een bestemming van € 206.855 plaatsgevonden ten gunste van het resultaat 2016. Deze bestemming is 
het gevolg van de afschrijving op de nieuwbouw, opgenomen als afschrijvingslast in resultaat voor bestemming, die 
gefinancierd is middels de bestemmingsreserve privaat en het bestemmingsfonds nieuwbouw. Jaarlijks zullen deze 
afschrijvingen middels een resultaatbestemming ten gunste van het resultaat en ten laste van de bestemmingen  
worden gebracht. De afschrijvingen van de, door bestemmingen gefinancierde, nieuwbouw zal plaatsvinden  
in maximaal 20 jaar.

16.6.3 Bestemmingsreserve (publiek)
Stichting SOMA College wordt op lumpsum basis gefinancierd door het ministerie van OCW. De bestemmingsreserve 
is bedoeld om significante wijzigingen in de financiering van OCW op te vangen. De bestemmingsreserve zal niet hoger 
zijn dan maximaal 50% van de jaarlijkse OCW-financiering, met een maximale dotatie van € 90.000 per jaar mits het 
verslagjaar met een positief resultaat wordt afgesloten. De dotatie in het verslagjaar 2016 bedraagt € 90.000 en is 
verwerkt in deze bestemmingsreserve.
 

Hoofdstuk 17    Balans SOMA College
Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van situatie per balansdatum over de afgelopen 5 jaar zoals die voor 
Stichting SOMA College van toepassing is.

(*€ 1.000) Balans totalen 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12

Vaste activa 3.562 3.737 4.105 4.405 4.590

Vlottende activa 5.261 5.047 4.757 4.301 4.483

Totaal activa 8.823 8.784 8.862 8.706 9.073

Eigen vermogen 4.798 5.037 4.721 4.746 4.788

Voorzieningen 702 472 679 504 178

Langlopende schulden 1.015 912 881 830 702

Kortlopende schulden 2.308 2.363 2.581 2.626 3.405

Totaal passiva 8.823 8.784 8.862 8.706 9.073

17.1 Vaste activa
De vaste activa zijn als volgt op te splitsen

Materiële vaste activa   2016: € 2.917.000  (2015: € 3.020.000)
De waardering van de materiële vaste activa bestaat voor 63% uit gebouwen, de overige activa betreft met name  
machines, installaties en ICT. 
De mutatie over 2016 is een saldo van investeringen ad € 353.000 en afschrijving ad € 457.000.
De financiering van de nieuwbouw heeft plaatsgevonden vanuit het bestemmingsfonds inzake huisvesting (privaat) en 
het bestemmingsfonds inzake nieuwbouw (privaat). Deze bestemmingen zijn mogelijk gemaakt door respectievelijk 
verkoop van de oude locatie in Ede en een gift van externe belanghebbenden. 
De afschrijving die betrekking heeft op de nieuwbouw zal middels de resultaatbestemming jaarlijks worden onttrokken 
aan de daarvoor gevormde bestemmingen. De verwachting is dat de nieuwbouw volledig in 20 jaar zal zijn afgeschreven 
en hiermee ook de gevormde bestemmingen zijn uitgeput.
De overige activa worden gefinancierd door het O&O fonds middels de kapitaalrekening, die opgenomen is onder de 
langlopende schulden.

Financiële vaste activa   2016: € 645.000   (2015: € 717.000)
De financiële vaste activa ultimo 2016 betreft een uitgegeven lening aan Bouw & Infra Park.
Aflossing en rentevergoeding vindt plaats op basis van de leningsovereenkomst.

17.2 Vlottende activa
De vlottende activa zijn als volgt op te splitsen:

Vorderingen  2016: € 2.138.000  (2015: € 880.000)
Onder de vordering is een vordering op het O&O fonds opgenomen van € 931.000 
(2015: € 475.000). Deze vordering betreft met name het saldo van het nog te ontvangen deel van de toegezegde 
subsidie en de afrekening 2016. Daarnaast betreft het de mutatie op de kapitaalrekening met het O&O. De vorde-
ringen bestaan verder nog uit debiteuren en overige vorderingen. 
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Liquide middelen   2016: € 3.123.000  (2015: € 4.166.000)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van SOMA College. 

17.3 Eigen vermogen   2016: € 4.798.000 (2015: € 5.037.000)
De mutatie in het eigen vermogen in 2016 heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2016. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar de paragraaf met betrekking tot de resultaatbestemming 2016.

17.4 Voorzieningen   2016: € 702.000 (2015: € 472.000)
Door het SOMA College zijn voorzieningen gevormd voor jubilea, groot onderhoud, de wet BIO, professionalisering mbo 
en BWW verplichting. De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op de onderhoudskosten welke voor rekening 
komen van SOMA College als huurder van de gebouwen van Bouw & Infra Park B.V.
De Voorziening wet BIO heeft betrekking op kosten die gemaakt gaan worden om medewerkers op te leiden conform de 
geldende wet- en regelgeving.
De voorziening professionalisering mbo heeft betrekking op kosten om te komen tot de professionaliseringsvereisten. 
De voorziening inzake BWW verplichting wordt gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkeringen aan oud-medewerkers.

17.5 Langlopende schulden   2016: € 1.015.000 (2015: € 912.000)
De langlopende schulden betreft de financiering van de materiële vaste activa (niet zijnde gefinancierd vanuit  
bestemmingsreserves/fondsen) middels een kapitaalrekening. De te plegen investeringen worden jaarlijks middels de 
investeringsbegroting afgestemd met het O&O. De mutatie op de kapitaalrekening betreft het verschil van de door O&O 
gefinancierde investeringen en afschrijvingen. De mutatie wordt verrekend in de RC vordering met het O&O fonds.

17.6 Kortlopende schulden   2016: € 2.308.000 (2015: € 2.363.000)
De kortlopende schulden van SOMA College bestaan uit de volgende posten:

Crediteuren   2016: € 381.000  (2015: € 439.000)

Nog te ontvangen facturen   2016: € 174.000 (2015: € 182.000)

Vooruit ontvangen van Defensie   2016: € 186.000 (2015: € 193.000)

Vooruit ontvangen bijdragen deelnemers   2016 € 535.000 (2016: € 517.000)
De facturatie van de opbrengsten waar de deelnemers in bijdragen, met betrekking tot het schooljaar 2016-2017, 
vindt in oktober plaats. Een gedeelte van de gefactureerde bedragen heeft derhalve betrekking op 2017 en wordt op de 
balans als vooruit ontvangen opgenomen. 

Vooruit ontvangen huurkorting   2016: € 300.000 (2015: € 320.000)
Als gevolg van de nieuwbouw is er op deze gebouwen een nieuw huurcontract afgesloten. Hierin is een huurkorting 
bedongen. Deze huurkorting is gedurende 2011 en 2012 ontvangen en gereserveerd op de balans. De reservering zal 
naar rato van de loop van het contract vrijvallen ten gunste van de huurlasten. Om deze reden is het saldo in 2016 met 
€ 20.000 afgenomen. 

Overige schulden   2016: € 732.000 (2015: € 712.000)
De overige kortlopende schulden hebben betrekking op reservering vakantiegeld en vakantiedagen, belastingen en 
premies sociale verzekeringen, pensioenen en het ministerie van OCW.
 

Hoofdstuk 18    Begroting 2017 
In het 3e kwartaal 2016 is door het SOMA College de begroting 2017 opgesteld. Onderstaand is de begroting 2017 ver-
sus de realisatie 2016 weergegeven.

(*€ 1.000) Realisatie 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Rijksbijdragen 6.665 6.757
Subsidie O&O Fonds 4.116 4.064
Overige baten 2.032 1.869
Totaal baten 12.813 12.690

Personeelskosten 5.908 5.647
Afschrijvingen materiële vaste activa 457 404
Huisvestingskosten 3.491 3.371
Overige bedrijfslasten 3.198 3.199
Totaal lasten 13.054 12.621

Bedrijfsresultaat -241 69
Financiële baten 3 -1
Resultaat voor resultaatbestemming -238 68

Resultaatbestemming -238 68
Resultaat na resultaatbestemming 0 0

Hoofdstuk 19    Continuïteitsparagraaf
Het SOMA College is een landelijke vakinstelling. Dit betekent dat het voedingsgebied zich uitstrekt tot alle delen van 
Nederland met een verdichting in de oostelijke en zuidelijke provincies. Hoewel dit ook de krimpregio’s zijn, zal dit op 
de korte- en middellange termijn (2 tot 4 jaar) geen invloed hebben op de deelnemersaantallen. Reden hiervoor is het 
afstoten van infra-opleidingen door roc’s die geconfronteerd worden met geringe deelnemersaantallen voor bepaalde 
opleidingen in de infra waardoor ze hier geen toekomst in zien. Ook de crisis in de bouwsector heeft de afgelopen jaren 
geen invloed gehad op de instroom van deelnemers op het SOMA College.
Aan de andere kant heeft het SOMA College te maken met concurrerende scholen in met name het zuiden van het land. 
De verwachting is dat de ontwikkeling van een infrapark in Schiedam tot een lichte daling van het aantal  
deelnemers zal leiden. 
Het beleid van het SOMA College is erop gericht het huidige deelnemersaantal te handhaven en te stabiliseren.  
Uitzondering hierop zijn de niveau 4 opleidingen, waarin gestreefd wordt naar verdere groei.

19.1 Deelnemersaantallen

Deelnemersaantallen 2016 2017 2018 2019

(bekostigde deelnemers 1 oktober)

BOL 416 455 455 455

BBL 511 520 505 520

Totaal 927 975 960 975
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Deelnemerstevredenheid 
Deelnemers van het SOMA College zijn tevreden. Die tevredenheid is de laatste jaren alleen maar gestegen. In 
2012 beoordeelden deelnemers het SOMA College met een 6,8 en in 2016 scoorden ze een 7,6. Het SOMA College 
scoort op alle gebieden hoger dan landelijk gemiddeld. Op de gebieden lessen/programma, toetsing  
(en examinering), onderwijsfaciliteiten, stage (BOL), (studie)loopbaanbegeleiding en rechten en plichten/ 
organisatie is het SOMA College in 2016 gestegen ten opzichte van 2014. Op de gebieden studiebegeleiding en 
vaardigheden en motivatie/competenties was er in die periode een lichte daling. De uitkomsten van de enquête 
zijn geanalyseerd in de teams en waar nodig zijn er verbeterpunten opgenomen in de teamplannen.

19.2 Personele bezetting 
In de strategische personeelsplanning is rekening gehouden met het onderstaande:
 Geplande uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
 Vrijwillig verloop van 2 fte per jaar
  Vrijwillig vertrek van docenten en instructeurs wordt opgevuld met medewerkers met een tijdelijke arbeids-

overeenkomst. Na twee jaar kan deze – bij goed functioneren – worden omgezet in een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd.

Door verdere professionalisering en bredere inzetbaarheid zal het naar verwachting niet nodig zijn om alle vertrekkende 
medewerkers volledig te vervangen. Een deel van het vertrek van medewerkers zal worden opgevangen via de flexibele 
schil. Waar vakmensen gewenst zijn, zal structurele vervanging worden gezocht, bijvoorbeeld voor de invoering van 
keuzedelen. Naar verwachting is het gewenst om vanaf augustus 2017 extra gekwalificeerd personeel aan te trekken 
ten behoeve van extra lessen vreemde talen (Engels en Duits). Duidelijk wordt dat de gemiddelde leeftijd de komende 
jaren stijgt naar 50 jaar. Vanaf 2020 zal de gemiddelde leeftijd weer dalen. In de periode 2020 – 2025 zullen nog eens 13 
medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Gemiddelde personele bezetting in FTE

2016 2017 2018 2019

Bestuur en management 2,5 2,5 2,5 2,5

Personeel primair proces 51,3 52,0 52,5 52,5

Ondersteunend personeel 14,9 15,0 15,0 15,0

68,7 69,5 70,0 70,0

Medewerkerstevredenheid 
Medewerkers van het SOMA College zijn trots op hun school.  
Dit blijkt uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek dat in 2015 is afgenomen. Bevlogenheid, betrokkenheid 
en tevredenheid lieten in het onderzoek scores zien van respectievelijk 7.5, 7.9 en 7.6. Uit het onderzoek komt ook 
naar voren dat er meer aandacht moet zijn voor ontwikkelingsmogelijkheden. Naar aanleiding hiervan is beleid 
ontwikkeld gericht op de kwalitatieve inzet van medewerkers. Een ander verbeterpunt is de interne communicatie. 
Dit heeft geresulteerd in expliciete aandacht voor communicatie bij alle uit te voeren projecten.

19.3 Strategische huisvestingsplanning 
De gebouwen en terreinen die de opleiding gebruikt, zijn niet in eigendom van het SOMA College, maar worden 
gehuurd van het Bouw & Infra Park. Door het specifieke karakter van de school met oefenterreinen en woon-
gebouwen zijn de huisvestingslasten hoger dan de gemiddelden uit de benchmark mbo en gaat de vergelijking 
met andere scholen niet op. Het aantal vierkante meters per deelnemer is hierdoor beduidend meer.
De prijs van de onderwijsgebouwen per vierkante meter ligt ook hoger dan het sectorgemiddelde. Er wordt 
momenteel onderhandeld met de verhuurder om deze bedragen in 2018 op marktconform niveau te krijgen.  
Daarnaast wordt er vanaf het schooljaar 2016-2017 gewerkt met een andere organisatie en planning van het 
onderwijs waardoor vanaf 2018 vierkante meters afgestoten kunnen worden.

Balans en staat van baten en lasten
In deze paragraaf een overzicht van de balansen en staat van baten en lasten voor het boekjaar en de drie komen-
de boekjaren.  

(*€ 1.000) Balans 31 dec 2016* 31 dec 2017* 31 dec 2018* 31 dec 2019*

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.917 3.184 3.168 3.153

Financiële vaste activa 645 573 501 429

Totaal vaste activa 3.562 3.757 3.669 3.582

Vlottende activa

Vorderingen 2.139 2.115 2.167 2.230

Liquide middelen 3.123 3.285 3.166 3.141

Totaal vlottende activa 5.261 5.399 5.333 5.371

Totaal activa 8.823 9.156 9.002 8.953

Passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve (publiek) 1.557 1.647 1.737 1.827

Bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 1.300 1.485 1.670 1.855

Bestemmingsfonds huisvesting (privaat) 1.942 1.735 1.528 1.321

Bestemmingsfonds nieuwbouw (privaat) 0 0 0 0

4.798 4.866 4.934 5.002

Voorzieningen 701 598 602 610

Langlopende schulden 1.015 1.282 1.266 1.251

Kortlopende schulden 2.305 2.410 2.199 2.090

Totaal passiva 8.823 9.156 9.002 8.953

*prognose 
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Staat van Baten en Lasten

 (*€ 1.000) 2016 2017* 2018* 2019*

Baten

Rijksbijdragen 6.665 6.757 7.008 7.121

College-, cursus-, les- en examengelden 1.507 1.484 1.486 1.486

Overige baten 4.641 4.449 3.885 4.020

Totaal baten 12.813 12.690 12.379 12.626

Lasten

Personeelslasten 5.908 5.648 5.802 5.988

Afschrijvingen materiële vaste activa 457 404 416 415

Huisvestingslasten 3.491 3.370 3.143 3.220

Overige bedrijfslasten 3.199 3.199 2.948 2.933

Totaal lasten 13.055 12.621 12.309 12.557

Saldo baten en lasten -241 69 70 70

Financiële baten en lasten 3 -1 -2 -2

Resultaat voor resultaatbestemming -238 68 68 68

Resultaatbestemming

Onttrekking bestemmingsfond nieuwbouw (privaat) -181 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds (privaat) inzake -26 -207 -207 -207

Dotatie bestemmingsreserve (publiek) 90 90 90 90

Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 197 195 195 195

Onttrekking bestemmingsfonds wachtgeld (publiek) -318 -10 -10 -10

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0

*prognose 

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het SOMA College streeft ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden 
door onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren. Het is nooit uit te sluiten dat er risico’s bestaan 
die nog niet bekend zijn of die (nog) niet belangrijk worden geacht. Ook kan geen enkel systeem van risico-
beheersing en interne controle absolute zekerheid geven. 
Een systeem van risicomanagement bestaat uit hard en soft controls. De hard controls zijn reeds aanwezig en 
zichtbaar binnen het SOMA College. Soft controls die de hard controls ondersteunen en helpen sturen op cultuur 
en gedrag binnen de instelling, zijn wel aanwezig maar verdienen nog wel de nodige aandacht de komende jaren. 
 

Voor de risicobeheersing en interne controle worden de volgende instrumenten gebruikt:

  Functiescheiding, waarbij een splitsing van taken en bevoegdheden zijn aangebracht die samenhangen met 
administratief handelen. Hierbij wordt (zoveel mogelijk) scheiding aangebracht in de besluitvorming,  
uitvoering, controle, registratie en bewaring

  Het vier ogen principe, waarbij altijd minstens twee medewerkers hun goedkeuring geven aan belangrijke 
handelingen binnen processen. Zo wordt voorkomen dat er te veel macht (ofwel gelegenheid) bij één persoon 
komt te liggen

  De instellingsbegroting wordt gedurende het verslagjaar per kwartaal met een nauwkeurige actualisering en 
periodeafgrenzing gemonitord. Dit om tijdige bijsturing mogelijk te maken

 Er wordt rekening gehouden met de gedragscode, richtlijnen, regels en procedures
 Het opvolgen van de aanbevelingen uit de management letter van de externe accountant

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Veranderingen op het gebied van onderwijs dienen zich steeds weer aan, zowel vanuit de omgeving, het bedrijfsle-
ven als de regelgeving. Het gevolg van deze veranderingen hebben vaak invloed op de manier van onderwijsverzor-
ging, het huisvestingsbeleid en het beleid rondom de ondersteunende diensten. 

De volgende risico’s worden onderkend:

1. Financiële bijdrage O&O Fonds
  Het SOMA College ontleent haar bestaansrecht aan de ondersteuning en waardering van de bedrijfstak. Ont-

staan uit een tekort aan bekwame machinisten in 1958 en uitgegroeid tot eenbedrijfstakinstituut.  
De co-financier van het SOMA College, het O&O fonds, wordt geconfronteerd met sterk teruglopende  
inkomsten en is genoodzaakt maatregelen te treffen die ook de school zullen raken. Het SOMA College is 
op dit moment voor circa een derde van haar inkomsten afhankelijk van de subsidie van het O&O fonds. Een 
afhankelijkheid die gezien de financiële situatie van het O&O fonds riskant is.Indien het SOMA College geen 
bijdrage meer ontvangt van het O&O fonds is de continuïteit van de huidige vorm van onderwijs geven niet 
meer mogelijk.

2.  Politieke ontwikkelingen- Ministerie OCW  
Hoewel de financiële huishouding in de afgelopen en toekomstige jaren op orde is en zal zijn, blijft de  
ontwikkeling van de inkomsten uit Rijksbijdrage OCW de komende jaren een belangrijke onzekere factor. Om 
het risico van dalende inkomsten in de toekomst te kunnen beheersen is kostenbeheersing cruciaal. 

  Daarnaast kunnen verdere ABP aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenen leiden tot een  
significante kostenpost.

3.  Wachtgeldverplichtingen  
Het SOMA College is, net als alle andere mbo instellingen, eigen risicodrager inzake het wachtgeld. Vanuit het 
ministerie van OCW wordt jaarlijks een bedrag ontvangen voor deze mogelijke verplichting.

  Door het SOMA College worden deze jaarlijkse toezeggingen toegevoegd aan een bestemmingsreserve inzake 
wachtgeld waarop tevens de bestaande wachtgeldverplichtingen in mindering worden gebracht. Op deze 
manier wordt het financiële risico op toekomstige wachtgeldverplichtingen opvangen.
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Bijlagen

Bijlage 1    Verantwoording helderheidsbrieven 
Het SOMA College verantwoordt zich voor de doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksbijdrage. Hiermee doet 
zij recht aan de integriteit die van een maatschappelijke instelling mag worden verwacht. In deze bijlage staat de ver-
antwoording voor de wijze waarop wordt omgegaan met de thema’s zoals die zijn beschreven in de notitie helderheid. 

1.   Uitbesteding 
Er is sprake van uitbesteding. Er wordt samengewerkt met SOMA Bedrijfsopleidingen, waarbij deelnemers 
(een deel van) hun studie machinist hijswerk volgen. De reden hiervoor is dat daar specifieke kennis aanwezig 
is die nodig is om aan de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de kwalificatiedossiers te kunnen  
voldoen. In 2016 waren er 16 deelnemers die een TCVT-erkenning (hijs-pas) hebben behaald bij SOMA  
Bedrijfsopleidingen. Er is geen sprake van uitbesteding met financieel oogmerk.  
Ook is geen sprake van concurrentievervalsing. 

2.  Investeringen van publieke middelen in private activiteiten  
Er zijn geen investeringen gedaan van publieke middelen in private activiteiten. Er is geen sprake van  
publiek-private samenwerking. 

3.  Het verlenen van vrijstellingen  
Er zijn vrijstellingen verleend die hebben geleid tot verkorting van de studie. In die gevallen is dit opgenomen 
in de examendossiers van de betreffende deelnemers. Daar waar de vrijstellingen een substantieel deel van 
de studie bekorten, zijn maatwerktrajecten ingezet. Deze maatwerktrajecten voldoen aan de geldende wette-
lijke eisen en bekostigingsvoorwaarden. In alle gevallen waarin vrijstelling heeft geleid tot een omvangrijke 
verkorting van de studie is afgezien van bekostiging of is de bekostiging aangepast naar deeltijdbekostiging.  

4.  Les- en cursusgeld niet betaald door deelnemer zelf  
Voor een aantal deelnemers (BBL) wordt de factuur van het cursusgeld verstuurd naar de werkgever.  
Procedureel is dit geregeld in de AO/IC. In alle andere gevallen voldoen deelnemers zelf het lesgeld of cursus-
geld. In 2016 werd het cursusgeld voor 139 deelnemers gefactureerd aan werkgevers. 

5.  In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers voor meer dan één opleiding tegelijk 
26 deelnemers hebben in de periode 1 oktober 2016-januari 2017 de opleiding verlaten. Voor deze deelnemers 
geldt dat zij intensief zijn begeleid naar een vervolgstudie. 

  In 2016 was één deelnemer, Bart Harbers, ingeschreven voor twee opleidingen tegelijkertijd. In de interne 
procedure is opgenomen dat in voorkomende gevallen de bekostiging wordt uitgezet. 

6.  Deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven  
Hiervan is geen sprake. 

7.  Maatwerktrajecten voor bedrijven/organisaties  
Hiervan is geen sprake.

8.  Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland  
Soms is sprake van deelnemers die voor langere tijd naar het buitenland gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
sommige defensietrajecten waar deelnemers worden uitgezonden. Daar waar deelnemers voor langere tijd 
werden uitgezonden naar een ander land zijn ze uitgeschreven of is de bekostiging stopgezet

9.   Stapeling  
Op basis van de uitgangspunten in de Notitie Helderheid doet het SOMA College niet aan diplomastapeling.

Bijlage 2    Samenstelling bestuur en toezicht
College van Bestuur
Mevrouw A.M van Bodegom
Voorzitter College van Bestuur sinds 1 augustus 2007

Belangrijkste nevenfuncties      bezoldiging
directeur/bestuurder Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen  detachering
directeur/bestuurder SOMA Exploitatie B.V.   detachering
lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerking Nieuwegein   
lid Raad van Toezicht Anna van Rijn College   ja
lid bestuur MBO Raad 

Raad van Toezicht
De heer T.C. de Wit
Voorzitter Raad van Toezicht sinds 23 maart 2016
Algemeen directeur, aannemers- en wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V.

Belangrijkste nevenfuncties      bezoldiging 
Voorzitter RvC Rapid Asfalt     ja
Voorzitter RvC Asfalt Kennis Centrum    ja
Voorzitter RvB DEGA Vlaardingen    ja
Lid Dagelijks Bestuur Bouwend Nederland   ja
Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW    ja
Voorzitter RvB Freesbedrijf van der Steen   ja

Overige leden Raad van Toezicht
Vacature Werkgeversgeleding Bouwend Nederland, per september 2016.

De heer G. Lokhorst
Lid sinds 1 mei 2014
Functie:        bezoldiging 
Sector Bestuurder Bouw, CNV Vakmensen   ja

Belangrijkste nevenfuncties*:
Secretaris bestuur Technisch Bureau Bouwnijverheid   
Penningmeester Stichting Arbouw (tot 1 juli 2016)   
Stichting Garantiefonds Vorst (penningmeester)     
Secretaris Fundeon (tot 1 juli 2016)   
Lid bestuur O&O Fonds voor de Bouwnijverheid     
Lid bestuur Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid    
Lid bestuur Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid    
Raad van Toezicht Aboma       
Penningmeester Volandis (m.i.v. 1 juli 2016)  
Sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving SBB
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Mevrouw J. Mud
Lid sinds 14 september 2016
Functie:          bezoldiging
Sectorhoofd FNV Bouw*      ja 
                                                                                                                          
Belangrijkste nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Stichting Garantiefonds Bouw en Infra    
Lid Raad van Toezicht SOMA Bedrijfsopleidingen
Lid Raad van Toezicht SOMA College
Lid Raad van Toezicht EIB (Economisch Instituut voor de Bouw), Amsterdam 
Lid Raad van Toezicht Stichting Concreet Onderwijsproducten, Harderwijk 
Lid EFBH (European Federation of Building and Woodworkers), Brussel 
Plaatsvervangend lid European Regional committee BWI, Geneve 
*eventuele vergoedingen vanuit bestuurlijke organen vervallen aan FNV Bouw

  
De heer H. Wilbers
Lid sinds 20 maart 2013
Functie:         bezoldiging 
directeur/bestuurder Stichting Cedin en dochterbedrijven   ja

Belangrijkste nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Patyna     ja
Voorzitter Stichting Centrum voor Levensbeschouwing    
Voorzitter Vereniging Christelijk Voorgezet Onderwijs Fryslân Noord  

In de WNT-opgave behorende bij de jaarrekening is het overzicht van de bezoldiging van de Raad van Toezicht en 
het College van Bestuur weergegeven.

Bijlage 3    Verklaring bevoegd gezag
In deze verklaring bevoegd gezag geeft het bevoegd gezag van het SOMA College aan welke maatregelen 
genomen zijn, opdat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Elke deelnemer tekent voorafgaand aan de opleiding en BPV een onderwijsovereenkomst en een praktijk-
leerovereenkomst, ontvangt een informatiegids en een onderwijs- en examenreglement. In deze documenten is de 
formele informatieplicht naar deelnemers en ouders verankerd. Alle deelnemers ontvangen informatie 
 voorafgaand aan en voor de duur van de studie. Hierin zijn de inhoud, de inrichting van het onderwijs en de  
examinering beschreven. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via Magister en via het deelnemers-
portaal. Daarnaast maakt het SOMA College gebruik van het deelnemersvolgsysteem waarin informatie aan  
deelnemers en ouders toegankelijk is. Tevens hebben de ouders toegang tot het ouderportaal, een intranetsite 
met informatie over de ontwikkelingen binnen de school. 

Het SOMA College maakt uitsluitend gebruik van erkende leerbedrijven. De erkenning wordt verstrekt door de 
Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).

Om voortijdige schooluitval te voorkomen is in 2016 de aan- en afwezigheid geregistreerd in Magister op  
individueel niveau. De aanpak van verzuim conform een verzuimprotocol is de taak van de SLB-er. Langdurig 
verzuim en VSV worden door de decaan gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Al de opleidingen voldoen aan de minimum uren-norm. Daarnaast is er bij de inzet van medewerkers rekening 
gehouden met vervanging bij ziekte. Hierdoor is er nauwelijks sprake van uitval van lessen. 

In de eisen die gesteld worden aan de onderwijstijd is de bevoegdheid van het onderwijzend personeel een  
belangrijk issue. Dit betekent dat onderwijzend personeel minimaal een hbo-diploma moet hebben en een les -
bevoegdheid. Vanwege het specifieke karakter van de school is een aantal zij-instromers in dienst als instructeur. 
Deze instructeurs zijn allen in het bezit van een pedagogisch didactisch getuigschrift. 

De rol van het bedrijfsleven is stevig verankerd door participatie in de adviescommissie examens en de werkveld-
commissies. In het jaarverslag examinering geeft de examencommissie een overzicht van haar activiteiten van het 
afgelopen jaar en benoemt de speerpunten voor het nieuwe jaar. 

Klachten worden bij het SOMA College bij voorkeur direct en snel afgehandeld. Wanneer het klachten betreft die 
snel opgelost kunnen worden, worden deze meteen opgepakt door SLB-ers, docenten, opleidingsmanagers en de 
examencommissie. Formele klachten worden vastgelegd in de administratie en hiervan wordt de afhandelings-
procedure gevolgd. De klachtenprocedure en de vertrouwenspersonen staan vermeld in de studiegids. In 2016 
heeft het SOMA College zich voor de afhandeling van klachten van medewerkers aangesloten bij de klachten-
commissie van het Deltion College. Hiertoe is besloten vanwege de kleinschaligheid van de school. 

De kosten die deelnemers kwijt zijn voor het volgen van hun opleiding staan vermeld in de informatiegids en op de 
website van het SOMA College. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor onder andere de excursie. 
Aanvullende kosten worden gemaakt door deelnemers die gebruik maken van de campus. Hiervoor geldt een 
vastgesteld tarief.
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In 2014 heeft de Raad van Toezicht de checklist governance van de MBO Raad besproken. Wat betreft de samen-
stelling van de Raad van Toezicht wijkt het SOMA College enigszins af van de governance code vanwege de  
vertegenwoordiging van de dragende partijen in de Raad van Toezicht. In de statuten staat opgenomen dat in de 
Raad een vertegenwoordiging van de werknemers (FNV en CNV Vakmensen) en de werkgevers  
(Bouwend Nederland) zitting heeft. Op de andere punten voldoet het SOMA College aan de governance code zoals 
die door de sector is opgesteld.

Het geïntegreerd jaardocument van 2016 is in de vergadering van de Raad van Toezicht van 
21 april 2017 goedgekeurd.

21 april 2017,
A.M. van Bodegom
Voorzitter College van Bestuur

Jaarrekening 2016    stichting SOMA College
Balans 31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

1 Activa 

 Vaste activa 

1.1 Materiële vaste activa 2.916.577 3.020.213

1.2 Financiële vaste activa 645.275 716.973

 Totaal vaste activa  3.561.852 3.737.186

  

 Vlottende activa 

1.3 Vorderingen 2.138.291 880.487

1.4 Liquide middelen 3.122.650 4.166.102

 Totaal vlottende activa 5.260.941 5.046.589

 Totaal activa 8.822.793 8.783.775

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 4.798.480 5.036.920

2.2 Voorzieningen 701.413 471.813

2.3 Langlopende schulden 1.014.910 911.689

2.4 Kortlopende schulden 2.307.990 2.363.353

 Totaal passiva 8.822.793 8.783.775

            

Staat van baten en lasten 2016
begroot

 2016
2015

€ € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 6.664,994 6.455,041 7.399,715

3.2  College-, cursus-, les- en examengelden 1.508,514 1.356,000 1.355.444

3.3  Overige baten 4.639.892 4.544.119 4.243.170

       Totaal baten 12.813.400 12.355.160 12.998.329

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 5.908.054 5.356.317 5.578.826

4.2  Afschrijvingen materiële vaste activa 456.502 470.618 464.308

4.3  Overige bedrijfslasten 6.690.054 6.562.268 6.652.296

       Totaal lasten 13.054.610 12.389.203 12.695.430

       Saldo baten en lasten -241.210 -34.043 302.899

5     Financiële baten en lasten 2.770 19.500 12.869

       Resultaat voor resultaatbestemming -238.440 -14.543 315.768

      Resultaatbestemming

      Onttrekking bestemmingsfonds nieuwbouw  
      (privaat)

 -181.351 -181.351
-210.868

      Onttrekking bestemmingsfonds 
      (privaat) inzake huisvesting

-25.504 -25.500 0

      Dotatie bestemmingsreserve
      (publiek) 

90.000 0 323.087

      Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld
      (publiek)

196.691 192.308 210.414

      Onttrekking bestemmingsreserve wachtgeld
      (publiek)

-318.276 0 -6.865

      Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0
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Kasstroomoverzicht 31 december 2016 31 december 2015

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten  
Saldo baten en lasten

-238.440 315.768

 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 456.502 464.308

Mutaties voorzieningen 229.600 -206.937

686.102 257.371

Verandering in vlottende middelen:

Vorderingen -1.257.804 578.368

Schulden -55.363 -217.112

-1.313.167 361.256

Totale kasstroom uit operationele activiteiten  -865.505 934.395

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -352.865 -283.849

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0
Investeringen in deelnemingen en/ of 
samenwerkingsverbanden

0 115.262

Overige investeringen in financiële vaste activa 71.698 71.697

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -281.167 -96.890

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen  352.867 283.849

Aflossing langlopende schulden -249.646 -253.439

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 103.221 30.410

Mutatie liquide middelen -1.043.451 867.915

Controle:

Stand liquide middelen per 31 december 3.122.650 4.166.102

Stand liquide middelen per 1 januari 4.166.102 3.298.187

-1.043.452 867.915

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen        
De Stichting heeft de jaarrekening opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen vanuit BW2 Titel 9, 
aangevuld met de Richtlijn 640 vanuit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ‘Organisaties zonder winststreven, 
Richtlijn 660 ‘Onderwijsinstellingen’. Tevens is de jaarrekening opgesteld met inachtneming van de Richtlijn  
Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is primair opgesteld om verantwoording af te leggen aan het  
ministerie van OCW en het O&O fonds. Beiden hebben separate verslaggevingsvoorschriften. Om deze reden is 
vanaf boekjaar 2010 een uniforme jaarrekening opgesteld die invulling geeft aan beide voorschriften. Aangezien 
OCW ook specifieke voorschriften heeft ten aanzien van de nummering van jaarrekeningposten is besloten deze 
nummering en indeling als hoofdinrichting te hanteren. Indien de richtlijnen met elkaar in tegenstrijd zijn,  
prevaleren de richtlijnen van OCW, tenzij anders toegelicht.

Financiële instrumenten        
Op de stichting zijn de volgende categorieën van financiële instrumenten van toepassing: 
 financiële activa        
 verstrekte leningen en overige vorderingen       
 financiële verplichtingen        
 overige financiële verplichtingen        

De verstrekte leningen en overige vorderingen bestaan uit financiële vaste activa en vorderingen. De overige finan-
ciële verplichtingen bestaan uit de kapitaalrekening investeringen en kortlopende schulden.   
     
Beide categorieën zijn na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de  
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt zodra de beleggingen 
aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het  
amortisatieproces. De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode 
verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere 
waardeverminderingen of oninbaarheid. In de berekening wordt rekening gehouden met agio of disagio op het 
moment van verkrijging en transactiekosten en honoraria die een integraal onderdeel van de  
effectieve rentevoet zijn. 
Het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van de financiële instrumenten is van geringe betekenis. 
      
Materiële vaste activa       
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire 
afschrijvingen die gebaseerd zijn op de economische levensduur.
  
Financiële vaste activa        
De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs danwel de 
lagere realiseerbare waarde. 
       
Vorderingen       
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig rekening  
houdend met oninbaarheid.
       
Voorzieningen        
Onder voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is in te schatten.
De waardering van voorzieningen vindt plaats tegen de nominale waarde.

Langlopende schulden        
De kapitaalrekeningen investeringen betreft de financiering van het O&O-fonds van de materiële vaste activa en is 
gewaardeerd tegen de boekwaarde van de activa.  
    
Overige activa en passiva
Tenzij anders vermeld zijn de overige activa en passiva op de balans opgenomen tegen nominale waarde.  
     
Baten en lasten        
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor  
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Afschrijvingen        
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. 

Kasstroomoverzicht        
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
 
Verbonden partijen        
Stichting SOMA College en Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen staan onder leiding van dezelfde directie. De Raad 
van Toezicht heeft bij beide stichtingen een toezichthoudende rol. Voorts maken beide stichtingen gezamenlijk 
gebruik van onder andere de gebouwen en terreinen, het machinepark en management- en administratieve 
diensten. De onderlinge diensten worden middels facturen over en weer aan elkaar in rekening gebracht. SOMA 
Exploitatie BV is een 100% deelneming van Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen en staat indirect onder dezelfde 
leiding. Omdat de feitelijke situatie geen aanleiding geeft voor het veronderstellen van een economische eenheid 
en/of organisatorische verbondenheid is afgezien van consolidatie.

WNT
Voor de uitvoering van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector heeft de 
instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 
jaarrekening gehanteerd.
 
Toelichting op de balans

1.1   Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en 
apparatuur

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen
Totaal

€ € € €

Aanschafwaarde 1 januari 2016 2.461.312 2.109.143 1.820.992 6.391.447

Cum. afschrijvingen 1 jan 2016 -497.162 -1.657.918 -1.216.154 -3.371.234

Boekwaarde 1 januari 2016 1.964.150 451.225 604.838 3.020.213

Mutaties 2016:

Investeringen 0 112.375 240.490 352.865

Desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 0

Desinvesteringen afschrijvingen 0 0 0 0

Afschrijvingen -123.066 -155.123 -178.312 -456.501

-123.066 -42.748 62.178 -103.636

Aanschafwaarde 31 december 2016 2.461.312 2.221.518 2.061.482 6.744.312

Cum. afschrijvingen 31 dec 2016 -620.228 -1.813.041 -1.394.466 -3.827.735

Boekwaarde 31 december 2016 1.841.084 408.477 667.016 2.916.577

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Gebouwen    5%
- Inventaris en apparatuur   20% en 33%
- Andere vaste bedrijfsmiddelen  14,29%

1.2   Financiële vaste activa
Vorderingen

op verbonden 
partijen

Overige
vorderingen

Totaal

€ € €

Boekwaarde 1 januari 2016 0 716.973 716.973

Mutaties 2016: 0 0 0

Investeringen en verstrekte leningen 0 -71.698 -71.698

Aflossingen

Boekwaarde 31 december 2016 0 645.275 645.275

1.2.1 Overige vorderingen
Dit betreft een op 1 januari 2001 afgesloten onderhandse lening tussen Stichting SOMA College en Bouw & Infra 
Park BV voor de termijn van 25 jaar, overeenkomstig de afschrijvingstermijn van het Voorlichtingscentrum. De 
lening heeft een hoofdsom van € 1,79 miljoen. Het saldo op 31 december 2015 bedraagt € 716.973.  
De rentevergoeding is gebaseerd op 6 maands Euribor per 31-12. Buiten gebruikstelling of vervreemding van dit 
voorlichtingscentrum leidt voor Bouw & Infra Park BV tot een aflossingsverplichting.

1.3            Vorderingen 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

1.3.1       Debiteuren 370.456 212.731

1.3.2       Overige vorderingen 931.011 499.556

1.3.3       Overlopende activa 836,824 168,200

2,138,291 880,487

1.3.2       Overige vorderingen

1.3.2.1    Vorderingen op verbonden partijen -263 24,596

1.3.2.2    Rekening-courant O&O Fonds 931.274 474.960

931.011 499,556

1.3.2.1    Vorderingen op verbonden partijen

               Vordering op Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 0 30,286

               Debiteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 0 -3,024

               Crediteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 0 27.262

             

               Vordering op SOMA Exploitatie B.V. 0 214

               Debiteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. -263 -2,880

               Crediteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. -263 -2,666

               Totaal vorderingen op verbonden partijen -263 24.596
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1.3.2.2    Rekening-courant O&O Fonds 31 dec 2016 31 dec 2015

               Het saldo bestaat uit: € €

               Saldo 1 januari 474.960 682.466

               Ontvangen subsidie -3.762.960 -3.922.466

               Maximaal toegekende subsidie verslagjaar 4.117.000 4.043.000

               Af: afrekening subsidie boekjaar  -947 -358.450

828.053 444.550

               Mutatie kapitaalrekening 103.221 30.410

               Saldo 31 december 931.274 474.960

1.4           Liquide middelen 31 dec 2016 31 dec 2015

               Uitsplitsing: € €

               ABN AMRO Bank N.V. 1.493.941 2.544.925

               ING Bank N.V. 1.627.393 1.619.928

               Kas 1.206 1.051

               Kruisposten 110 198

            3.122.650 4.166.102

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de Stichting.

2.1         Eigenvermogen
Stand 

1-jan-16
Resultaat Mutatie

Stand 
31-dec-16

€ € € €

2.1.1       Bestemmingsreserve
               (publiek)      

1.467.026 90.000 0 1.557.026

2.1.         Bestemmingsreserve
               (publiek)

1.421.515 -121.585 0 1.299.930

2.1.3       Bestemmingsfonds
               (privaat)

1.967.028 -25.504 0 1.941.524

2.1.4       Bestemmingsfonds
               (privaat)

181.351 -181.351 0 0

5.036.920 -238.440 0 4.798.480

2.1.1       Bestemmingsreserve (publiek) 2016 2015

             € €

               Stand per 1 januari 1.467.026 1.143.939

               Bij: dotatie uit resultaatbestemming 90.000 323.087

               Af: onttrekking uit resultaatbestemming 0 0

               Stand per 31 december 1.557.026 1.467.026

     
Stichting SOMA College wordt op lump-sum basis gefinancierd door het ministerie van OCW. De bestemmings-
reserve is bedoeld om significante wijzigingen in de financiering van OCW op te vangen. De bestemmingsreserve 
zal niet hoger zijn dan maximaal 50% van de jaarlijkse OCW financiering, met een maximale dotatie van € 90.000 
per jaar mits het verslagjaar met een positief resultaat wordt afgesloten. 
 

2.1.2       Bestemmingsreserve (publiek) inzake wachtgeld 2016 2015

             € €

               Stand per 1 januari 1.421.515 1.217.966

               Bij: dotatie uit resultaatbestemming  196.691 210.414

               Af: onttrekking uit resultaatbestemming -318.276 -6.865

               Stand per 31 december 1.299.930 1.421.515

Onder het bestemmingsreserve zijn opgenomen de verwachte toekomstige verplichtingen inzake uit te keren 
wachtgeld aan huidige medewerkers.

2.1.3       Bestemmingsfonds (privaat) inzake huisvesting 2016 2015

             € €

               Stand per 1 januari 1.967.028 1.967.028

               Bij: overboeking van algemene reserve 0 0

               Af: onttrekking uit resultaatbestemming -25.504 0

               Stand per 31 december 1.941.524 1.967.028

Onder de bestemmingsreserve is opgenomen de gerealiseerde boekwinst bij verkoop van het onroerend goed te 
Ede. Deze reserve is gevormd ten behoeve van de huisvesting van Stichting SOMA College.

2.1.4      Bestemmingsfonds (privaat) inzake nieuwbouw 2016 2015

             € €

              Stand per 1 januari 181.351 392.219

              Bij: dotatie uit resultaatbestemming 0 0

              Af: onttrekking uit resultaatbestemming -181.351 -210.868

              Stand per 31 december 0 181.351

Onder het bestemmingsfonds zijn opgenomen de ontvangen gelden van derden ten behoeve van financiering van 
het tekort (investering nieuwbouw minus bestemmingsreserve publiek) op de nieuwbouw.

2.2         Voorzieningen 31 dec 2016 31 dec 2015

             € €

2.2.1      Voorziening inzake jubilea 21.909 24.532

2.2.2      Voorziening inzake groot onderhoud 365.241 303.180

2.2.3      Voorziening inzake Wet BIO 0 43.870

2.2.4      Voorziening inzake Professionalisering MBO 6.662 100.231

2.2.5      Voorziening inzake BWW verplichting 307.601 0

701.413 471.813

2.2.1     Voorziening inzake jubilea 2016 2015

             € €

              Saldo per 1 januari 24.532 22.422

              Bij: dotatie boekjaar -2.623 303.180

              Af: onttrekking boekjaar 0 -8.359

              Saldo per 31 december 21.909 24.532
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2.2.2     Voorziening inzake groot onderhoud 2016 2015
             € €

             Saldo per 1 januari 303.180 365.690

             Bij: dotatie boekjaar 62.061 76.356

             Af: onttrekking boekjaar 0 -138.866

             Saldo per 31 december 365.241 303.180

2.2.3     Voorziening inzake Wet BIO
             

             Saldo per 1 januari 43.870 93.382

             Bij: dotatie boekjaar 0 0

             Af: onttrekking boekjaar -43.870 -49.512

             Saldo per 31 december 0 43.870

2.2.4     Voorziening inzake professionalisering mbo
             

             Saldo per 1 januari 100.231 197.256

             Bij: dotatie boekjaar 0 56.631

             Af: onttrekking boekjaar -93.569 -153.656

             Saldo per 31 december 6.662 100.231

    

2.2.5     Voorziening inzake BWW verplichting
             

             Saldo per 1 januari 0 0

             Bij: dotatie boekjaar 322.150 0

             Af: onttrekking boekjaar -14.549 0

             Saldo per 31 december 307.601 0

De voorziening inzake jubilea wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen voor uitbetalingen in verband met 
jubilea van medewerkers. De voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de vertrekkans van medewerkers.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te 
voeren groot onderhoud aan de gebouwen. De uitgaven voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de 
voorziening.

De voorziening inzake Wet BIO wordt gevormd voor de scholingsverplichting voor docenten en instructeurs om te 
voldoen aan de bekwaamheidseisen.

De voorziening inzake professionalisering mbo wordt gevormd toekomstige uitgaven voor scholing om te voldoen 
aan de vereisten van Focus op Vakmanschap.

De voorziening inzake BWW verplichting wordt gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkeringen aan oud-medewerkers waarbij rekening is gehouden met de kans op hervatting van 
arbeid.

De voorzieningen hebben naar verwachting voor € 163.894 een looptijd korter dan 1 jaar en voor 
€ 537.519 een looptijd langer dan 1 jaar. De voorziening jubilea heeft een looptijd langer dan 1 jaar.

2.3         Langlopende schulden
Stand 

1-jan-16
Investeringen Afschrijvingen

Stand 
31-dec-16

€ € € €

             Overige langlopende schulden     911.689 352.867 249.646 1.014.910

Het saldo van de langlopende lening betreft door het O&O-fonds gefinancierde activa, die niet gefinancierd is door 
derden middels het bestemmingsfonds. Over deze lening is geen rente of aflossing verschuldigd.

2.4          Kortlopende schulden 31 dec 2016 31 dec 2015
             € €

2.4.1     Crediteuren 381.393 438.737

2.4.2     OCW/LNV 287.597 222.744

2.4.3     Belastingen en premies sociale verzekeringen 197.987 247.834

2.4.4     Schulden inzake pensioenen 53.163 53.428

2.4.5     Overige kortlopende schulden 174.827 182.474

2.4.6     Overlopende passiva 1.213.023 1.218.136

2.307.990 2.363.353

2.4.3     Belastingen en premies sociale verzekeringen

             Loonheffing en sociale verzekeringen 255.221 249.932

             Omzetbelasting -57.234 -2.098

             197.987 247.834

2.4.5     Overige kortlopende schulden

             Nog te ontvangen facturen 174.827 182.474

2.4.6     Overlopende passiva

             Vooruit ontvangen van Defensie 186.695 193.193

             Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen 191.118 188.034

             Vooruit ontvangen bijdragen leerlingen 535.230 516.925

             Vooruit ontvangen huurkorting 299.980 319.984

             1.213.023 1.218.136

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huur- en leaseverplichtingen
De langlopende financiële verplichtingen inzake huur, operational lease en dergelijke die ultimo 2016 zijn  
aangegaan betreffen 34 machines, 4 auto’s en 4 huurcontracten met een totaalbedrag van € 20.649.437.  
Uitgesplitst naar categorie betreft het voor operational lease machines € 1.534.041 voor auto’s € 49.806 en voor 
de huur van gebouwen € 19.065.590. Deze verplichtingen lopen voor de vervoermiddelen tot 2021, de machines tot 
2021 en de huur voor gebouwen tot 2032.

Investeringsverplichting
Ultimo 2016 is het SOMA College investeringsverplichtingen aangegaan inzake het herontwerp van de campus. De 
totale verplichting bedraagt circa € 187.000.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Stichting Waarborgfonds BVE kan een aanspraak doen van maximaal 2% van de rijksbijdrage van het  
betreffende jaar ten behoeve van calamiteiten die zich bij overige roc-instellingen kunnen voordoen.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

begroot
2016 2016 2015

€ € €

3.1         Rijksbijdragen
3.1.1     Rijksbijdragen OCW 6.617.660 6.403.041 7.302.497

3.1.2    Overige (doel)subsidies OCW 47.334 52.000 97.218

6.664.994 6.455.041 7.399.715

De rijksbijdrage van het OCW betreft een structurele subsidie. De doelsubsidies betreffen toegekende gelden voor 
taal en rekenen.

begroot
2016 2016 2015

€ € €

3.2        College-, cursus-, les- en examengelden
3. 2.1    Cursusgelden sector BVE 128.090 118.000 120.834

3. 2.2   Bijdragen leerlingen/ bedrijven 
            (praktijktraining, excursies e.d.) 1.380.424 1.238.000 1.234.610

1.508.514 1.356.000 1.355.444

3.3        Overige baten
3.3.1    Subsidie O&O Fonds 4.116.053 4.117.000 3.684.550

3.3.2    Opbrengsten derden 300.697 278.000 308.497

3.3.3    Overige baten 223.142 149.119 250.123

4.639.892 4.544.119 4.243.170

   

4.1         Personeelslasten
4.1.1    Lonen en salarissen 4.684.504 4.781.330 4.668.373

4.1.2    Overige personeelslasten 1.223.550 574.987 910.453

5.908.054 5.356.317 5.578.826

4. 1.1    Cursusgelden sector BVE
            Bruto lonen en salarissen 3.753.817 3.821.272 3.739.570

            Sociale lasten 470.492 477.155 467.192

            Pensioenpremies 460.195 482.903 461.611

4.684.504 4.781.330 4.668.373

4. 1.2    Overige personeelslasten
            Dotaties personele voorzieningen 284.860 0 62.304

            Personeel niet in loondienst 687.857 322.500 558.977

            Overige lasten 250.833 252.487 289.172

1.223.550 574.987 910.453

     
De overige lasten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten, scholingskosten en diverse kosten/vergoedingen ten  
behoeve van het personeel.
Bij de stichting waren over 2016 gemiddeld 68,7 fte werknemers werkzaam (2015: 68,9 fte).

De geldende pensioenregeling voor de werknemers die in dienst zijn van Stichting SOMA College is een toegezegd 
pensioenregeling die is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). In het geval van een tekort bij het 
pensioenfonds heeft Stichting SOMA College geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders 
dan hogere toekomstige premies. De pensioenregeling wordt derhalve behandeld als een toegezegde bijdragere-
geling.

begroot
2016 2016 2015

€ € €

4.2         Afschrijvingen materiële vaste activa
             Afschrijvingen gebouwen 123.066 123.066 123.066

             Afschrijvingen vervoermiddelen 6.085 6.085 6.085

             Afschrijvingen machines en installaties 90.610 69.759 76.398

             Afschrijvingen ICT 77.978 70.817 106.295

             Afschrijvingen verbouwingen 35.128 35.124 35.128

             Afschrijvingen inventaris 119.995 162.999 113.577

             Afschrijvingen onderwijsontwikkeling 3.640 2.768 3.759

456.502 470.618 464.308

begroot
2016 2016 2015

€ € €

4.3         Overige bedrijfslasten
             Huisvestingslasten 3.490.949 3.398.925 3.452.281

             Machinelasten 1.329.835 1.410.626 1.438.507

             Lasten deelnemers 676.899 583.500 549.757

             Automatiseringslasten 389.984 271.000 311.548

             Onderwijslasten 243.218 277.000 188.389

             Reis-, verblijf- en vergaderlasten 95.585 104.550 110.193

             Communicatielasten 132.549 156.800 173.220

             Kwaliteitszorglasten 1.551 34.250 27.010

             Afschrijvingen onderwijsontwikkeling 329.484 325.617 401.391

6.690.054 6.562.268 6.652.296

begroot
2016 2016 2015

€ € €

5             Financiële baten en lasten
             Rentebaten 2.770 19.500 12.869
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen inzake het resultaat
In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot het resultaat in enig jaar.

2016 2015

             € €

Onttrekking bestemmingsfonds nieuwbouw (privaat) -181.351 -210.868

Onttrekking bestemmingsfonds inzake huisvesting (privaat) -25.504 0

Dotatie bestemmingsreserve (publiek) 90.000 323.087

Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 196.691 210.414

Onttrekking bestemmingsfonds wachtgeld (publiek) -318.276 -6.865

-238.440 315.768

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de financiële positie 
van Stichting SOMA College per 31 december 2016.
 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Na vaststelling van de jaarrekening 2016 door het College van Bestuur is deze door de Raad van Toezicht in de 
vergadering van 21 april 2017 goedgekeurd.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: De raad van toezicht en het college van bestuur van Stichting SOMA College 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Soma College te Harderwijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
•  Geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting Soma College op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeen-
stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

•  Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/ EZ 2016 en de Leidraad Administratieve Voorwaarden van het O&O-fonds 
voor de Bouwnijverheid, versie 22 september 2016.

•  Verder zijn wij van oordeel dat de subsidiegelden van het O&O-fonds conform de doelstellingen van het fonds 
zijn besteed en dat de in de declaratie weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/activitei-
ten juist is en aansluit bij de statuten van het O&O fonds.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestan-
daarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Leidraad Administratieve Voorwaarden van het 
O&O-fonds voor de Bouwnijverheid vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Soma College, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuurs-

verslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW /EZ 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 
2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW /EZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en 
regelgeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheid van raad van toezicht en het college van bestuur voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in over-
eenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor 
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmuta-
ties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving  
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het  
enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor  
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten 
 toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee  
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die  
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW /EZ 2016, Leidraad Administratieve Voorwaarden van het O&O-fonds voor de Bouwnij-
verheid, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

•  Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het ver-
krijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•  Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerk-
zaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel 
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling.

•  Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurte-
nissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven.

•  Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
•  Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.v

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significan-
te tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amstelveen, 21 april 2017 

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 

w.g.
drs. J.M.A. Brak RA MFSME

Bijlagen
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G2 Subsidies met verrekeningsclausule        
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar       

Bedrag van 
toewijzing

Ontvangen
 tot en met 
verslagjaar

Totale 
kosten

Te verrekenen
ultimo 

verslagjaar
€ € € €

Schoolmaatschappelijk werk            2014 8.774 0 0 8.774
8.774 0 0 8.774

  
G2.B. Doorlopend in een volgend verslagjaar

Bedrag van 
toewijzing

Saldo 
2015

ontvan-
gen

Lasten Totale 
kosten 
2016

Saldo
2016

€ € € € € €
Subsidie zij-instromers 2015 60.000 60.000 0 0 0 60.000
Schoolmaatschappelijk werk 2016 8.934 0 8.934 0 0 8.934
Schoolmaatschappelijk werk 2015 13.386 13.386 0 0 0 13.386

82.320 73.386 8.934 0 0 82.320

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
 vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie
Voorzitters-
clausule van 
toepassing 

(J/N)
Naam

In-
gangs-
datum 
dienst-

verband

Eind-
datum
dienst-

verband

omgang 
dienst-

verband 
in FTE

beloning

Belastbare 
vaste en 

varriabele 
onkostenver-

goedingen

Voorzienin-
gen beloning 
betaalbaar op 
kort termijn

Uitkeringen 
wegens beëin-
diging van het 
dienstverband

Voorzitter 
College van 
bestuur

J
A.M van 

Bodegom
aug-07 n.v.t 1,0 113.276 0 14.542 0

Vermelding topfunctionarissen met dienstbetrekking
Directeur
onderwijs N

H. 
Meppelink

aug-13 n.v.t 1,0 89.431 180 12.019 0

Manager 
bedrijfs-
voering, 
controller

N E.ter Avest jan-14 n.v.t. 1,0 76.997 52 10.022 0

Vermelding alle interim-bestuurders
Niet van toepassing voor het SOMA College

Verplichte toelichtingen
Model E: Verbonden partijen

Juridi-
sche
vorm

Statutaire
zetel

Code 
activiteiten

Eigen 
vermogen
31-dec-16

Resultaat
jaar 2016

Art.
2:403
BW 

Deel
name

Consoli-
datie

€ € ja/nee % ja/nee
Stichting SOMA
Bedrijfs-
opleidingen

stichting Harderwijk 1 2.491.821 151.455 Nee 0 Nee

SOMA 
Exploitatie B.V.

B.V. Harderwijk 1 2.652.929 151.145 Nee 0 Nee

    
Code activiteiten:        
1.  Contractonderwijs        
2.  Contractonderzoek        
3.  Onroerende zaken        
4.  Overig        

SOMA Exploitatie B.V. is een dochteronderneming van Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen.

Model G: Verantwoording van subsidies
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van 
toewijzing

Ontvangen tot en 
met verslagjaar

Presentatie 
afgerond

€ € ja/nee
Prestatiebox mbo (variabele bedragen)  125.000  125.000 nee
Prestatiebox mbo (variabele bedragen) 112.500 112.500 nee
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 9.784 9.784 nee
Prestatiebox MBO VSV 2015-2016 10.000 10.000 ja
Resultaatafhankelijk budget 2016 66.058 66.058 ja
Excellentie MBO 2016 47.334 47.334 ja
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Vermelding alle toezichthouders
Voorzitter 
Raad van 
Toezicht

J A. Voogt mrt-08
apr-
16

514 0 0 0

Lid Raad 
van Toezicht N R. Baars sep-08

okt-
16

1.275 0 0 0

Lid Raad 
van Toezicht N

D. de 
Keijzer

jan-13
okt-
16

1.543 0 0 0

Lid Raad 
van Toezicht N

G. 
Lokhorst

apr-14 n.v.t. 1.700 0 0 0

Lid Raad 
van Toezicht N H. Wilbers jan-13 n.v.t. 2.057 0 0 0

Lid Raad 
van Toezicht N J. Mud

1-okt-
16

n.v.t. 425 0 0 0

Lid Raad 
van Toezicht J

T.C. de 
Wit

1-okt-
16

n.v.t. 1.543 0 0 0

Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
Niet van toepassing voor het SOMA College

De beloning van de voorzitter College van Bestuur, mevrouw A.M. van Bodegom wordt voor 40% doorbelast aan 
Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen.

80



SOMA College 
Postadres Postbus 332, 3840 AH, Harderwijk
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