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Woord vooraf 

In 2018 heeft SOMA College grote stappen gezet in zijn streven om het “kenniscentrum” van de infra te 
worden. 
Op veel niveaus en terreinen is samenwerking gezocht met andere mbo-scholen, hbo-scholen, de 
Universiteit Twente, bedrijven en opleidingsbedrijven. Voor het SOMA College is dit een belangrijke 
ontwikkeling in de beweging om meer van buiten naar binnen te werken. Door meer naar buiten te kijken 
weten partners ons steeds vaker te vinden en willen ze graag samenwerken. Het aanbieden van 
opleidingen in de civiele betonbouw is een goed voorbeeld van samen denken vanuit bedrijfstakbelang en 
samen met partners tot mooie dingen komen.  
 
De koers zoals we die in 2016 hebben uitgezet, heeft in 2018 een update gekregen in verband met de 
afspraken die in het bestuursakkoord gemaakt zijn rond de kwaliteitsagenda. Om vast te houden aan de 
ingezette koers hebben we ervoor gekozen dicht bij de bestaande strategie te blijven. 
 
In 2018 hebben we de verantwoordelijkheid gevoeld en genomen om een antwoord te vinden op de 
toenemende vraag naar geschoold personeel. Door meer studenten aan te nemen dan gebruikelijk, 
komen er meer jonge mensen beschikbaar voor de bedrijfstak. De nauwe relatie van het SOMA College 
met de bedrijfstak maakt, dat we graag meedenken en meewerken aan het oplossen van dit tekort. 
Het groeiend aantal studenten heeft in 2018 wel een wissel getrokken op de medewerkers en de 
faciliteiten. Om die reden is voor ons een belangrijke strategische doelstelling een antwoord te vinden op 
de vraag: Hoe kunnen we tegemoet komen aan de grote belangstelling van jongeren voor onze 
opleidingen, zodat we kunnen inspelen op de grote behoefte aan personeel in onze bedrijfstak? Dit 
vraagstuk houdt ons bezig en is niet eenvoudig op te lossen.  
 
De medewerkers van het SOMA College spelen een belangrijke rol bij het zoeken van een antwoord. Zij 
zijn immers de sleutel tot het succes van het SOMA College. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat een 
pas op de plaats soms nodig is. De groei, het werken op andere locaties, de ontwikkeling van nieuwe 
opleidingen, de samenwerkingsprojecten, het is allemaal gerealiseerd met veel inspanning en inzet van 
de medewerkers. 
 
Compliment aan alle medewerkers die dagelijks werken aan mooi onderwijs.  
 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Anke van Bodegom 
Voorzitter College van Bestuur  
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Hoofdstuk 1 | Profiel SOMA College 

1.1 Kernactiviteiten 

Het SOMA College is een zelfstandige vakschool voor middelbaar beroepsonderwijs. De school sluit aan 
bij de ontwikkelingen in de bedrijfstak en verzorgt mbo-opleidingen voor de grond-, water- en wegenbouw 
(GWW) op niveau 2, 3 en 4, die worden aangeboden in zowel de beroepsopleidende leerweg (BOL) als de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 
In 2018 volgden ruim 400 BOL-studenten en een kleine 600 BBL-studenten een opleiding aan de school. 
Deze studenten hebben bewust gekozen voor een studie aan het SOMA College en komen uit alle delen 
van het land. Daarom beschikt de school over een campus waar de studenten tijdens hun opleiding 
kunnen verblijven. Het SOMA College is de enige school die de machinistenopleiding als BOL-variant 
aanbiedt.  
In alle opleidingen staat de beroepspraktijk centraal. In de BOL-opleidingen wordt de 
beroepspraktijkvorming (BPV) in stageperiodes aangeboden. Studenten van de BBL-opleidingen zijn in 
dienst bij een erkend leerbedrijf en komen (in aaneengesloten blokken van enkele dagen tot weken) naar 
school. Voor (allround) vakmannen GWW, oppermannen en straatmakers was er ook een speciale 
winterscholing, waarbij de studenten in de maanden november tot april twee dagen per week naar 
Harderwijk kwamen.  
Met de niveau 4 opleidingen sluit het SOMA College niet alleen aan op de grote behoefte van de bedrijfstak 
aan uitvoerders en landmeters, maar biedt de school (interne en externe) studenten ook 
doorstroommogelijkheden na een niveau 3 opleiding in een verwante sector.  
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1.2 Structuur en organisatie 

Het SOMA College is een stichting. De statutaire naam is ‘Stichting SOMA College’. De school is statutair 
gevestigd in Harderwijk en het bevoegd gezag wordt gevormd door een eenhoofdig College van Bestuur. In 
2018 werd de Raad van Toezicht gevormd door vijf leden: vier leden uit de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de infrasector en één onafhankelijk lid. 
 
Organisatiestructuur SOMA College 

 

1.3 Bestuur en management 

In 2018 bestond het College van Bestuur (CvB) uit één persoon (Anke van Bodegom). Het CvB vormt 
samen met de manager bedrijfsvoering (Esther ter Avest) en de directeur onderwijs (Herman Meppelink) 
het managementteam, dat wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat. De manager bedrijfsvoering, 
de directeur onderwijs, de controller en de stafmedewerkers kwaliteitszorg, HR en communicatie worden 
aangestuurd door het CvB. De directeur onderwijs geeft leiding aan de beleidsmedewerkers onderwijs, de 
decaan en de opleidingsmanagers, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de 
aansturing van de vakgroepen en curriculumcommissies. Onder de manager bedrijfsvoering vallen de 
afdelingen financiële administratie (FA), ICT en facilitair, planning, studentenadministratie en 
examenbureau, en de campus. 
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1.4 Bestuur en toezicht 

1.4.1 Verdeling verantwoordelijkheden 

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur 
(CvB) is vastgelegd in de statuten van Stichting SOMA College en in het Bestuursreglement. In het 
Bestuursreglement is een aantal onderwerpen uit de statuten aangescherpt en vastgelegd. Het CvB 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 beheer van het vermogen. Bij 
verschillende inkomensstromen zorgt het CvB voor een transparante scheiding.  
Wanneer de statuten dit vereisen, legt de bestuurder voorgenomen besluiten ter goedkeuring voor aan de 
RvT. Het betreft hier besluiten zoals de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, en de 
vaststelling of wijziging van het (meerjarig) beleidsplan en de bijbehorende begroting(en). Het 
Bestuursreglement en de Statuten zijn in te zien via het bestuurssecretariaat van het SOMA College.  

1.4.2 Samenstelling Raad van Toezicht 

De RvT bestond in 2018 uit vijf leden en een toehoorder.  
 

Naam Functie Namens Datum aantreding Datum 
aftreden/(mogelijke) 

verlenging 
De heer T.C. de Wit Voorzitter Bouwend Nederland maart 2016 maart 2020 
Mevrouw J.H. Mud Lid FNV Bouwen en Wonen september 2016 september 2020 
De heer G. Lokhorst Lid CNV Vakmensen mei 2014 mei 2018 
De heer H. Wilbers Lid Op voordracht van de OR maart 2013 maart 2017 
De heer G. Kempenaar Lid Bouwend Nederland januari 2017 januari 2021 
De heer R. van der Steen Toehoorder Het Zwarte Corps maart 2013  

 
Vier leden van de RvT zijn conform de statuten voorgedragen door werkgevers- en 
werknemersorganisaties (Bouwend Nederland, FNV Bouwen en Wonen, en CNV Vakmensen). Daarnaast 
is er een onafhankelijk lid. Dit lid is voorgedragen door de ondernemingsraad. Gezien de achtergrond van 
het SOMA College is er ook een verbondenheid met de vakbond Het Zwarte Corps (HZC). Dit is van 
oudsher de vakbond voor machine-gebonden personeel. Om uiting te geven aan deze verbondenheid is de 
voorzitter van HZC toehoorder bij de vergaderingen van de RvT.  
Alle leden participeren zonder last en ruggenspraak en op persoonlijke titel in de RvT. Deze verwevenheid 
van de zogenaamde dragende partijen past bij het karakter van het SOMA College, dat een school voor en 
door de bedrijfstak is. De raad is lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen). 

1.4.3 Taken en bevoegdheden 

De RvT ziet integraal toe op de gang van zaken binnen het SOMA College en in het bijzonder op het 
functioneren van het CvB, en het naleven van statuten, reglementen, wettelijke verplichtingen en de 
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Branche-code goed bestuur in het mbo. Ze handelt op basis van bevoegdheden die zijn vastgelegd in 
statuten. 
De RvT houdt toezicht, adviseert de bestuurder en vervult de rol van werkgever ten opzichte van de 
bestuurder. Vanuit deze werkgeversrol voert de RvT het jaargesprek over functioneren en beoordelen, de 
arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de bestuurder. Naast de formele toezichthoudende taak is de 
RvT een sparringpartner voor het CvB en verleent ze goedkeuring aan voorgenomen besluiten van het 
CvB, voor zover goedkeuring bij wet of statuten is vereist. Ook benoemt de RvT de externe accountant.  

1.4.4 Werkwijze 

De bestuurder en de voorzitter van de RvT hebben een agendaoverleg waarin de agenda voor de komende 
vergadering wordt vastgesteld. Terugkerende onderwerpen zijn opgenomen in de planning & control 
cyclus van de raad. Daarnaast is er ook jaarlijks een zelfevaluatie. 
De RvT werkt niet met aparte commissies, maar heeft wel een onderlinge taakverdeling afgesproken. Zo 
zijn twee leden bijvoorbeeld belast met de taken die voortvloeien uit de werkgeversrol. 
 
In 2018 voerde de voorzitter van de RvT samen met een van de leden het jaarlijks gesprek met het CvB . 
Het onafhankelijk lid van de RvT voerde gesprekken met de ondernemingsraad en de studentenraad. Twee 
leden van de RvT hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van werkgevers inzake de kwaliteits-agenda. 
 
Tussen de vergaderingen door wordt de RvT door middel van rapportages geïnformeerd over relevante 
zaken en indien nodig is er contact via e-mail of telefoon.  
In 2018 is de Raad van Toezicht zes keer bij elkaar geweest (januari, maart, april, juni, oktober en 
december). In de oktobervergadering is de concept kwaliteitsagenda gepresenteerd die de basis vormt 
voor de strategie van de komende vier jaar. 
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1.4.5 Belangrijke thema’s in 2018 

Om haar toezichthoudende rol te kunnen uitoefenen, wil de RvT een goed beeld krijgen van het onderwijs, 
de financiering, de doelmatige besteding van de rijksmiddelen en andere relevante thema’s. De raad 
haalde hiervoor in 2018 informatie uit o.a. de managementletter, de kadernota 2018-19, de begroting en 
diverse rapportages. Deze tussentijdse rapportages betroffen uitkomsten van onderzoeken, financiële 
rapportages, het medewerkersonderzoek, de ontwikkeling van het studentenaantal en interne audits in 
het kader van kwaliteitsborging.  
 
Samenwerking 
In 2018 besteedde de RvT specifieke aandacht aan een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het ging 
 
 hierbij om de samenwerkingen van het SOMA College met het Deltion College en met het 
opleidingsbedrijf Civilion. De samenwerking met het Deltion College was gericht op de opleiding van 
machinisten. Met Civilion kwam een samenwerking op het gebied van betonopleidingen tot stand.  
Ook werd gesproken over het convenant rond de opleiding landmeten en over de samenwerking van de 
opleidingen allround monteur en technicus met collega-scholen, Fedecon en bedrijven. 
 
Onderwijs 
De RvT heeft zich laten informeren over het bindend studieadvies en vooral de verwachte effecten hiervan. 
Via rapportages houdt de RvT een vinger aan de pols als het gaat om kengetallen zoals rendement, 
diplomaresultaat, instroom, enz. 
 
Arbeidsmarkt 
De toenemende behoefte van de arbeidsmarkt en de positie van het SOMA College hierin stonden 
meerdere malen op de agenda. Ook het besluit om de opleidingscapaciteit te vergroten en de financiële 
consequenties hiervan, werden voorgelegd aan de RvT .  
 
Medewerkers 
De RvT besteedde ook aandacht aan de onderzoeken van de arbeidsinspectie, het medewerkersonderzoek 
en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van het SOMA College (het generatiepact).  
 
Strategie 
De RvT is betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda en werd middels rapportages 
op de hoogte gehouden van de uitvoering. 
 
Kwaliteitszorg 
De RvT heeft zich laten informeren over de audit van het kwaliteitsnetwerk en de uitkomsten hiervan. De 
voorzitter heeft deelgenomen aan de audit . 
 
In haar overleggen heeft de RvT een aantal belangrijke besluiten genomen. De samenwerking van het 
SOMA College met het Deltion College en Civilion werd goedgekeurd, evenals het voorgenomen besluit 
van het CvB om de opleidingscapaciteit te vergroten en een extra woonvoorziening te huren om de 
studenten te kunnen huisvesten.  
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Verder werden de begroting voor 2019 en het geïntegreerd jaarverslag 2017 goedgekeurd, mede op basis 
van het accountantsverslag en de toelichting hierop door de accountant.  
Ook werd besloten tot de invoering van een verplichte VOG (verklaring omtrent het gedrag) voor alle leden 
van de RvT en de heer G. Lokhorst werd benoemd voor een tweede termijn.  

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 studentenraad. Daarnaast 
bestaat er een klankbordgroep ouders, omdat het SOMA College veel waarde hecht aan de betrokkenheid 
van ouders bij het leerproces van hun zoon of dochter. 

1.5.1 Ondernemingsraad (OR) 

In haar tweewekelijkse overleg denkt de OR binnen de kaders van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) mee, bewaakt ze de voortgang van processen en creëert 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 zijn. Zij heeft hiervoor regelmatig contact met de voorzitter van het College 
van Bestuur en tweejaarlijks met een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht,  
 
De samenstelling van de OR is per januari 2018 veranderd. De OR heeft een nieuwe voorzitter en 
secretaris, er zijn twee leden verkozen tijdens de verkiezingen en er is één tijdelijk lid benoemd in verband 
met langdurige ziekte.  
 
De ondernemingsraad bestond in 2018 uit vijf leden en één tijdelijk lid. 

 
Naam Functie 

Janneke Wieman  Voorzitter 
Carl-Johan Pluvier  Secretaris 

Jan-Willem van Middendorp Lid 

Giso Meijers Lid 

Martin Zeegers Lid 

Edwin Soppe  Tijdelijk lid  

 
In verband met de nieuwe samenstelling heeft de OR in 2018 veel aandacht besteed aan 
professionalisering van haar leden. Het betrof vooral scholing op het gebied van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR), uitvoering van OR-taken en samenwerking binnen de OR. 
 
In 2018 stemde de OR in met de voorstellen op het gebied van AVG, de samenwerking met de nieuwe 
arbodienst Perspectief, instemming op de hoofdlijnen van de begroting en het aanbieden van een 
generatiepact voor oudere werknemers.  
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Ze heeft verder advies gegeven over de samenwerking met Civilion en een initiatiefvoorstel geschreven om 
het CvB te adviseren hoe om te gaan met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek in mei 2018. 

1.5.2 Studentenraad 

De studentenraad (voorheen deelnemersraad) bestond in 2018 uit 14 leden afkomstig uit verschillende 
opleidingen (uitvoerder bouw en infra, allround monteur mobiele werktuigen, machinist grondverzet). In 
2018 nam één lid afscheid na het behalen van zijn diploma. Twee andere leden die hun diploma 
behaalden, stroomden door naar de uitvoerdersopleiding en besloten hun lidmaatschap van de 
studentenraad voort te zetten. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 is door de SLB’ers 
geïnventariseerd welke studenten interesse hadden voor medezeggenschapsactiviteiten, en heeft de 
studentenraad uit deze belangstellenden vervolgens drie nieuwe leden geselecteerd en benoemd.  
 
De studentenraad vergaderde tweewekelijks in de middagpauze of tijdens het avondprogramma. 
Daarnaast organiseerde ze overleggen in klein comité. Een voorbeeld hiervan is het overleg met de 
woonbegeleiders in geval van actuele vragen en problemen. Ook waren er lunch-overleggen met de 
bestuurder en overleggen met een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht. 
 
In 2018 had de studentenraad een aantal onderwijskundige onderwerpen op de agenda staan zoals 
wijzigingen in de manier van lesgeven (van klassikaal naar meer zelfstandig), onderwijs- en 
examenregelingen (OER-en), keuzedelen, begeleiding nieuwe docenten en gebruik boeken. De 
studentenraad heeft instemming verleend op de hoofdlijnen van de begroting. Daarnaast was er aandacht 
voor het studentenstatuut (vervangt na gewijzigde wetgeving het deelnemersstatuut), de vervanging van 
de begeleider van de studentenraad, het machinepark/beleid bijzondere machines, damestoiletten op de 
terreinen, derdejaars machinisten en campus (overlast en schoonmaak).  
 
Samenstelling studentenraad d.d. 7 november 2018 
 

Naam Klas Functie/rol 
Bryan Steinz  derdejaars monteur Voorzitter en planning 
Jelco Moree  uitvoerder Vicevoorzitter 
Jeroen Vermeulen tweedejaars machinist Secretaris, campus en planning 
Siep Esselink  derdejaars machinist Secretaris en campus 
Wietze de Roo  tweedejaars monteur Campus 
Gerben de Boeij  uitvoerder Campus, beurzen en open dagen 
Kevin Dorrestein  tweedejaars monteur Penningmeester 

Bas van Schie  eerstejaars monteurs Lid 

Chiel Boonzaaijer  tweedejaars machinist Lid 

Femke Hoogendoorn  eerstejaars machinist Lid 

Joris Poll  eerstejaars machinist Lid 

Mandy Maerman  tweedejaars monteur Lid 

Max de Wildt  tweedejaars machinist Lid 

Remco Beuving  tweedejaars machinist Lid 
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1.5.3 Klankbordgroep ouders 

De klankbordgroep ouders kwam in 2018 drie keer bij elkaar (in februari, mei en oktober). Op deze 
bijeenkomsten werden de ontwikkelingen op de school en de campus besproken. De ouders gaven hun 
visie op de voornemens van het SOMA College en deelden hun ervaringen met ingevoerd beleid. Ook was 
er de gelegenheid om vragen te stellen.  
Met de klankbordgroep werd gesproken over de vernieuwing en kwaliteit van het onderwijs, en hoe de 
school inspeelt op het groeiende aantal studenten.  
Ook werd de invoering van het toelatingsrecht toegelicht met daaraan gekoppeld het bindend 
studieadvies, dat gevolgen heeft voor de nieuwe aanmeldingen en eerstejaars studenten op het SOMA 
College. Hierbij kwam ook de aanpassing van de instroomprocedures aan de orde.  
Ouders voelen zich niet alleen nauw betrokken bij de school maar ook bij de campus. In het overleg 
spraken de leden van de klankbordgroep daarom ook over het pedagogisch klimaat op de campus en de 
verbouwing van de woonvoorziening. 
 
De klankbordgroep bestond in 2018 uit de volgende leden: 
 

 
Naam ouder 

 

 
Klas 

 
Opmerkingen 

Marcel Haas MO4  
Petra Beukelman K4  
Caroline Harbers  K4  
Anja Reuvekamp MO3B  
Herman Berkhof  G3A  
Alfons Verdam 3C  
Wisse Dekker 2E  
Reinard Olthuis G1D Aangetreden december 2018 
Jacob van der Heide 1A Aangetreden december 2018 

 

1.6 Horizontale verantwoording 

Het SOMA College heeft veel stakeholders met ieder hun eigen belangen en ieder op hun eigen wijze een 
betrokkenheid bij het SOMA College. Middels de horizontale dialoog verantwoordt het SOMA College zich 
over het gevoerde beleid. Dit doet de school op tal van manieren. Zo worden studenten en ouders 
geïnformeerd over ontwikkelingen via het intranet. Het overleg van het College van Bestuur en van de 
Raad van Toezicht met de ondernemingsraad en de studentenraad levert belangrijke informatie op. 
Tevredenheidsonderzoeken onder bedrijven, medewerkers en studenten zoals het 
bedrijventevredenheidsonderzoek en de JOB-enquête zijn belangrijke input voor verbeterplannen. 
De diverse stakeholders zijn globaal onder te verdelen in de volgende zeven categorieën. 
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1.6.1 Studenten en ouders 

De studenten worden formeel vertegenwoordigd door de studentenraad (zie 1.5.2). De studentenraad is 
een belangrijke gesprekspartner voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Naast de meer 
formele verantwoording aan studenten via de studentenraad zijn er ook andere kanalen om in gesprek te 
komen en te blijven met studenten. Binnen het SOMA College is een aantal jaren gewerkt met 
studentenpanels, waarin groepjes studenten met kwaliteitszorgspecialisten in gesprek gingen over hun 
opleiding. In 2018 is een start gemaakt met de studententribune waarbij de studenten feedback geven 
over hun opleiding aan hun docenten (zie ook 3.1).  
Gezien het specifieke karakter van het SOMA College met studenten uit heel Nederland en de 
woonvoorziening zijn ook ouders een belangrijke stakeholder. Het SOMA College heeft om die reden een 
aantal jaren geleden een klankbordgroep ouders (zie 1.5.3) in het leven geroepen. Deze klankbordgroep 
bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders uit de verschillende opleidingen. Tijdens de bijeenkomsten 
van deze klankbordgroep worden ervaringen uitgewisseld en wordt voorgenomen beleid uitgelegd en 
besproken.  
De meeste ouders komen van ver en kunnen daardoor moeilijker voor een ouderavond of gesprek naar 
school komen. Om die reden organiseert de school ouderdagen op zaterdag om ouders te betrekken bij 
het reilen en zeilen van de school.  
Via het digitale ouderportaal worden de ouders geïnformeerd over ontwikkelingen op de school en de 
campus. Studenten kunnen hun ouders ook toegang geven tot Magister, de elektronische leeromgeving 
(ELO) waarin ook de voortgang van de student staat weergegeven. 

1.6.2 Medewerkers 

Zonder medewerkers geen SOMA College.  
Medewerkers worden geïnformeerd via documenten en nieuwsberichten op het medewerkersportaal, 
medewerkersbijeenkomsten, nieuwsbrieven en informele momenten, en ook door de OR, die de 
medewerkers vertegenwoordigt in de organisatie (1.5.1). Om medewerkers meer te betrekken bij 
ontwikkelingen is in 2018 een start gemaakt met zogenaamde leerbijeenkomsten. In deze 
leerbijeenkomsten worden zowel beleidsthema’s behandeld als vakinhoudelijke thema’s. Deze laatste 
worden vaak door vakcollega’s verzorgd. 
Voorbeelden van onderwerpen die in de leerbijeenkomsten aan de orde kwamen zijn: 

 Samenwerking met bedrijven en scholen m.b.t. de opleiding allround monteur en technicus 
 Rollen en verantwoordelijkheden binnen een vakgroep of curriculumcommissie 
 Kwaliteitsagenda en strategie  
 Onderwijstijd 
 Project Professionalisering graven 
 Onderwijsprogrammering 

 
In 2018 is een medewerkersonderzoek gehouden (9.1) waarin de betrokkenheid en bevlogenheid van 
medewerkers gemeten is. 
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1.6.3 Bedrijven 

Het SOMA College is van oudsher een school voor en door de bedrijfstak en onderhoudt een nauwe relatie 
met de bedrijven. 
Om dit contact op een structurele wijze vorm te geven is in 2018 een start gemaakt met een intern werk-
veldbureau dat de contacten tussen school en bedrijven zoveel mogelijk stroomlijnt. Hierdoor ontstaat 
voor de bedrijven één loket waar ze met al hun vragen terecht kunnen.  
Naast het werkveldbureau heeft iedere opleiding de opdracht gekregen een werkveldadviescommissie 
(WAC) in te richten. Inmiddels zijn er WAC’s actief voor een aantal opleidingen en zijn ze voor de 
resterende opleidingen in oprichting. In deze WAC’s worden ontwikkelingen in de opleidingen besproken 
en wordt het bedrijfsleven geconsulteerd over ontwikkelingen in de sector.  
Om de aansluiting met ontwikkelingen in de bedrijfstak te waarborgen is er daarnaast een 
adviescommissie die meedenkt en adviseert over de inhoud van de examinering. In deze adviescommissie 
hebben vertegenwoordigers van bedrijven uit diverse infrasectoren zitting. Ook namen vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven deel aan een ontwikkelsessie rond de nieuwe kwaliteitsagenda en droegen ze bij aan 
de inhoud hiervan.  
De opleiding landmeten heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met bedrijven die actief zijn in deze 
sector. Met deze bedrijven en collega-scholen is er in 2018 een convenant ondertekend, waarin deze 
samenwerking is vastgelegd. 
Ook voor de opleidingen allround monteur mobiele werktuigen en technicus niveau 4 is in 2018 een 
samenwerking op gang gekomen met andere mbo-scholen die deze opleidingen uitvoeren, en met de 
stichting Fedecon en aangesloten bedrijven.  
Het SOMA College participeert in het sectorplatform infra, waarmee het bijdraagt aan input voor het 
marktsegment infra. Het project professioneel graven is een groot project waarin samengewerkt wordt 
met veel bedrijven in de ondergrondse infra met als gemeenschappelijk doel het voorkomen van 
graafschade. 
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1.6.4 Ministerie van OCW 

Ook de overheid is voor het SOMA College een belangrijke stakeholder. De school wordt voor een groot 
deel door het ministerie van OCW gefinancierd en legt hiervoor verantwoording af aan dit ministerie en 
daarmee aan de maatschappij. Het geïntegreerd jaarverslag is bij uitstek een goede manier om het 
gevoerde beleid te verantwoorden.  
De onderwijsinspectie 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 Bouw&Infra 

Naast de overheidsbekostiging ontvangt het SOMA College jaarlijks een subsidie vanuit het O&O fonds 
Bouw&Infra. Zonder het O&O fonds zou de school niet het onderwijs kunnen bieden zoals ze dit nu doet. 
De extra gelden maken het mogelijk om een groot machinepark en 13 hectare oefenterrein in te zetten om 
praktijklessen te geven, waardoor de studenten extra goed worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook 
kunnen door deze financiering overnachtingsmogelijkheden worden aangeboden aan studenten die op 
grote afstand wonen. Het SOMA College verantwoordt zich in de jaarrekening over de besteding van deze 
gelden. 
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1.6.6 Onderwijsinstellingen en opleidingsbedrijven 

In 2018 heeft het SOMA College de samenwerking gezocht en voortgezet met andere 
onderwijsinstellingen zoals Civilion, het Deltion College, de Universiteit Twente en het 
samenwerkingsverband Techniek, Infra en Mechanisatie (TIM). Ook is er een convenant afgesloten voor de 
opleiding landmeten. In hoofdstuk 4.1 wordt nader ingegaan op deze samenwerkingsverbanden. 
Om jongeren te interesseren voor de infrasector was het SOMA College vertegenwoordigd op 
onderwijsbeurzen. Daarnaast gaven medewerkers van de school in verschillende delen van het land 
(beroepen)voorlichting op het voortgezet onderwijs. 

Stakeholder Belang stakeholder Het SOMA College houdt rekening met dit belang. Dit blijkt uit: 

Studenten en 

ouders 

Willen goed onderwijs dat 

toekomstgericht en uitdagend is 

op een school waar het goed en 

veilig vertoeven is 

 Klankbordgroep ouders 

 Periodiek overleg CvB en MT met studentenraad 

 Periodiek overleg studentenraad en team campus 

 Studententribunes 

 Ouderdagen 

Medewerkers Willen een prettige plek om te 

werken en te leren, en ruimte om 

te ontwikkelen 

 Medewerkersonderzoek en inspelen op de resultaten 

 Generatiepact 

 Leerbijeenkomsten 

 Structureel overleg CvB met OR 

Bedrijven Kunnen beschikken over goed 

toegeruste vakmensen 

 Samenwerking met brancheorganisaties en scholen 

waarbij wordt ingespeeld op de behoefte aan opleidingen 

 De behoefte aan meer personeel vertalen naar het 

toelatingsbeleid van het SOMA College 

 Samenwerking met Civilion en VWN ten behoeve van beton-

opleidingen 

 Samenwerking TIM ten behoeve van opleidingen van 

monteurs en technici 

 Convenant landmeten 

 Samenwerking in het project professioneel graven 

Ministerie van 

OCW 

Het geboden onderwijs voldoet aan 

de eisen en is kwalitatief goed 

Publieke middelen worden op een 

verantwoorde wijze ingezet 

 Goed onderwijs 

 De school krijgt bekostiging voor iedere ingeschreven 

student en diplomabekostiging wanneer het diploma 

behaald is. Het SOMA College zorgt voor een strikte 

scheiding tussen publieke en private middelen 

O&O fonds 

Bouw&Infra 

In stand houden van de landelijke 

mbo-school voor de infra 

 Goed onderwijs  

 Start nieuwe opleidingen aansluitend bij behoefte  

 Opleidingscapaciteit aanpassen aansluitend bij behoefte 

 Verantwoording middels jaarverslag 

Toeleverende 

scholen 

Goede aansluiting met het 

onderwijs op het SOMA College 

 Decanendagen en meeloopdagen voor aspirant studenten 

 Uitgebreid voorlichtingsprogramma op scholen 

 Ontwikkeling driejarige opleiding landmeten 

Afnemende 

scholen 

Goede aansluiting en studiesucces Met de hogescholen Aeres, HAN en HU worden op CvB-  en 

directieniveau contacten onderhouden 
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1.6.7 Netwerken 

Het SOMA College is lid van de MBO Raad en van de stichting kwaliteitsnetwerk mbo. 
Met het lidmaatschap van de MBO Raad conformeert het SOMA College zich aan de geldende 
branchecode Goed Bestuur.  
De school is verder actief lid van het vakinstellingenoverleg van de MBO Raad waarin het afgelopen jaar 
met name de positie van vakinstellingen, de macrodoelmatigheid en de keuzedelen centraal hebben 
gestaan. Ook participeert het SOMA College in de auditpool Diagonaal. Dit is een platform waarbij met 
gesloten beurs auditoren worden uitgeleend tussen mbo-scholen onderling. 
Het SOMA College is vertegenwoordigd in de bedrijfstakgroep en in het marktsegment infra van de sector-
kamer techniek en gebouwde omgeving. 

1.7 Omgaan met de branchecode Goed Bestuur 

Het SOMA College zet zich in om de Branchecode Goed Bestuur in het mbo (2014) na te leven. Bij het 
bestuur van een mbo-opleiding heeft het College van Bestuur een aansturende rol en de Raad van 
Toezicht een controlerende rol.  
 
Goed bestuur in kernwaarden, cultuur en gedrag 
Zowel het bestuur als het management en de RvT zien de kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, 
zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie, als basis voor hun eigen 
functioneren. In zowel de evaluatie van het bestuur als die van de RvT is de branchecode onderwerp van 
gesprek. 
 
Goed bestuur in bestuurlijk vermogen, control en professionaliteit 
Het bestuur en de RvT stellen het belang van het SOMA College voortdurend centraal, maar dienen 
tegelijkertijd zorgvuldig te opereren in een krachtenveld dat complex is. Bestuur en management vinden 
het belangrijk om in control te zijn. Ze gebruiken hiervoor goede managementinformatiesystemen, sturen 
aan op goede financiële beheersing en gaan systematisch in gesprek over onderwijskwaliteit en 
onderwijsuitvoering. 
 
Goed bestuur in het organiseren van tegenspraak 
Niet alleen het bestuur maar ook de RvT gaat regelmatig in overleg met diverse organen zoals de OR en 
de studentenraad. Daarnaast worden er bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd waarin relevante 
onderwerpen aan de orde komen. Ook in de vergadering van de Raad van Toezicht worden regelmatig 
medewerkers uitgenodigd voor informatie-uitwisseling over een specifiek thema. 
 
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 RvT onderkend en nageleefd. 
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1.8 De menselijke maat 

Het zal duidelijk zijn dat in een kleinschalige school zoals 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. 
 
Het onderwijsleerproces voor de studenten 
Het SOMA College heeft in de gesprekken met de studentenraad en de ondernemingsraad stilgestaan bij 
de vormgeving van kleinschalige leeromgevingen voor de studenten. Voor studenten bleek dit geen thema 
te zijn gezien de grootte van de school. 
 
Het klachtrecht voor studenten 
Studenten moeten 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. Het SOMA College beschikt over een klachtenfunctionaris en de 
klachtenprocedure is in het deelnemersstatuut opgenomen. 
 
De governance binnen de scholen  
Binnen het SOMA College zijn geen verschillende scholen. Er wordt gewerkt in vakgroepen en curriculum-
commissies. Voor studenten is de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) de eerste aanspreekpersoon en de 
opleidingsmanager de eerstvolgende. 
Begin 2018 zijn zowel de JOB monitor als het medewerkersonderzoek uitgevoerd.  
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Hoofdstuk 2 | Strategie en beleid 

2.1 Missie, visie en strategie 

Het is de missie van het SOMA College om hét opleidingsinstituut te zijn voor hoogwaardig personeel in de 
grond-, water- en wegenbouw. Het doel voor 2022 is om de meest gewilde vakmensen te leveren door 
uitdagend en toekomstgericht onderwijs. 
 
In 2016 ontwikkelde het SOMA College een nieuwe strategie voor de periode 2016-2020.  
In het bestuursakkoord van 2018 tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad is afgesproken dat er 
kwaliteitsafspraken met de individuele scholen gemaakt worden. Om de kwaliteitsagenda en de strategie 
zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, is besloten de strategie te herijken. Dit heeft geleid tot een 
kleine aanpassing van de strategie. Naast de kwaliteitsagenda was ook het medewerkersonderzoek 
aanleiding om de strategie enigszins aan te passen. Het SOMA College heeft een kwaliteitsagenda 
gemaakt waarin vier speerpunten zijn opgenomen die de komende vier jaar de meeste aandacht 
verdienen voor de verbetering van het onderwijs. 
Het betreft:  

 Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs  
 De ontwikkeling van het SOMA College tot een kenniscentrum voor de infra  
 Betrokken en bevlogen medewerkers  
 Verbinden van een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan jongeren 

voor de opleidingen  
 
De keuze voor deze vier speerpunten is een gevolg van een sterkte-zwakte analyse en van overleg met alle 
medewerkers van het SOMA College, studenten en een aantal belangrijke externe stakeholders. Hieruit 
komt naar voren dat de leer- en de unieke leefomgeving van het SOMA College meer geïntegreerd moeten 
worden. Het overgrote deel van de studenten verblijft gedurende de week op de campus. Hun 
studiesucces hangt mede af van hun welbevinden in hun leefomgeving. Ook is aandacht nodig voor de 
doorstroom van het voortgezet onderwijs, naar het mbo en verder naar het hbo.  
Er wordt ingezet op een verbetering van de bedrijfscultuur in de school. Hiervoor worden de uitkomsten 
van het medewerkersonderzoek gebruikt. Het doel is dat medewerkers betrokken en bevlogen zijn, en 
ambassadeur zijn en blijven van het SOMA College. 
Bedrijven zijn tevreden over het onderwijs en willen bijdragen aan een intensivering van de samenwerking 
via gastlessen, docentstages en projecten. Met name wordt ingezet op innovatieve projecten met 
bijvoorbeeld Universiteit Twente (living labs) waarmee het SOMA College anticipeert op de verandering 
van het werk in een toekomst waarin onvoldoende werknemers beschikbaar zijn voor het vak.  
Om daarnaast zo veel mogelijk jongeren op te leiden voor de bedrijfstak, wordt samengewerkt met 
samenwerking met andere scholen. Het doel hiervan is dat er voor alle jongeren die in de bedrijfstak aan 
de slag willen, een opleidingsplek beschikbaar is, ook als het aanbod beperkt is in Haderwijk. 
Het SOMA College heeft ook de drie rijksspeerpunten geanalyseerd en heeft besloten deze alle drie op te 
nemen in de kwaliteitsagenda door ze te koppelen aan de eigen strategische doelen. Deze speerpunten 
betreffen kwetsbare jongeren, gelijke kansen en opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.  
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De stakeholders zijn tevreden met de keuzes die het SOMA College maakt in deze kwaliteitsagenda en 
beschouwen de agenda als haalbaar en uitvoerbaar. 
 
Met de kwaliteitsagenda (inclusief activiteitenplan) wordt uitvoering gegeven aan de strategie. Daarnaast 
is er een jaarplan met projecten en zijn er actieplannen per vakgroep en curriculumcommissie. 
 

 
 

2.2 Stand van zaken doelen 2018 

In 2018 is gewerkt aan de doelen uit de strategiekaart 2016-2020, de kwaliteitsafspraken 2015-2018, het 
BPV verbeterplan, het excellentieplan, de jaarplannen onderwijs en bedrijfsvoering en de teamplannen.  
 
Strategie 2016-2020 

1. Meest gewilde vakmensen 
Doel is dat in 2020 75% van de leerbedrijven in geval van een vacature de voorkeur geeft aan een 
kandidaat met een diploma van het SOMA College. Uit het bedrijventevredenheidsonderzoek 
(BTO) van 2018 bleek dit doel al te zijn behaald: 81% van de leerbedrijven zei het liefst te kiezen 
voor een SOMA afgestudeerde. In 2017 was dat 80%. 
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2. Uitdagend onderwijs 
Doel is dat studenten vinden dat zij voldoende worden uitgedaagd tijdens de les (JOB). Uit eigen 
onderzoek - zoals studentenpanels en interne audits – bleek eerder dat studenten niet altijd 
tevreden waren over de mate van uitdaging in het onderwijs. Dit punt werd opgenomen in de 
jaarplannen 2017-2018. Dit heeft geleid tot een hogere tevredenheid (een stijging van 3,9 in 2016 
naar 4,1 in 2018 op een schaal van 5). 
 

3. Toekomstgericht onderwijs 
Toekomstgericht en uitdagend onderwijs blijft de komende jaren een strategisch doel.  
Doel is dat 75% van onze leerbedrijven vindt dat studenten goed voorbereid zijn op de toekomst. 
Uit het BTO van 2018 bleek dat inmiddels 68% van de leerbedrijven dit vindt. In 2017 was dit nog 
65%, waarna in de jaarplannen acties werden opgenomen om dit percentage te verbeteren.  
 

4. Toekomstbestendige bedrijfsvoering  
Doel is dat onderwijs en bedrijfsvoering anticiperen op ontwikkelingen in de bedrijfstak 
(zelfevaluaties). Bestuur, management en staf hebben dit punt in het vizier. De toegenomen vraag 
vanuit de sector naar gekwalificeerd personeel heeft ertoe geleid dat er meer studenten zijn 
aangenomen. Om deze studenten te kunnen huisvesten is een woongebouw opnieuw in gebruik 
genomen.  
 

Overige doelen 
Naast de strategische doelen zijn er ook andere doelstellingen opgenomen in verschillende plannen. 
Cyclische plannen zijn onder andere het jaarplan bedrijfsvoering, het jaarplan onderwijs en de 
teamplannen van de teams machinisten, monteurs en infra. Ook waren er jaarplannen voor personeel, 
communicatie en kwaliteitszorg. 
Daarnaast is er sprake van niet-cyclische plannen zoals het kwaliteitsafspraken 2015-2018, het BPV 
verbeterplan en het excellentieplan.  
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Hoofdstuk 3 | Kwaliteitszorg 

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

Het SOMA College is een school in beweging. Na een periode van herontwerp en een 
bezuinigingsopdracht is het schooljaar 2018-2019 gestart met een record aantal studenten en gekoppeld 
daaraan een toename van personeel. Maatregelen die veelal in gang zijn gezet in 2016 en 2017, begonnen 
hun vruchten af te werpen. De eindrapportage kwaliteitsafspraken 2015-2018 werd opgeleverd en de 
strategie voor 2019-2022 is herijkt, waarbij het SOMA College is begonnen met de omslag van een meer 
intern gerichte school, naar een school die in interactie is met haar omgeving en zich richt op de eisen die 
de toekomst aan haar stelt.  
 
Niet alleen de onderwijsorganisatie maar ook het kwaliteitszorgsysteem is herontworpen om aansluiting 
te houden bij de nieuwe structuur van vakgroepen en curriculumcommissies. De notitie Werken aan 
kwaliteit is herijkt, waarbij ook nieuwe instrumenten werden geïntroduceerd, zoals de studententribunes 
die de deelnemerspanels vervingen om de betrokkenheid en actiegerichtheid van de opleidingsmanagers 
en het docententeam te vergroten. 
 
Plannen en werkproces zijn in 2018 herzien, waarbij het SOMA College is overgestapt naar meer 
projectmatig werken. Dit betekent dat er voor 2019-2022 in samenhang met de kwaliteitsagenda een 
aangepaste strategie is opgesteld, waarbij er sprake is van één jaarplan SOMA College met daaronder 
projecten en actieplannen per vakgroep en curriculumcommissie. Met de jaarlijkse 
kwaliteitszorgkalender wordt invulling gegeven aan het kwaliteitszorgsysteem. 
 
Het SOMA College beschikt als kleine school over één adviseur kwaliteitszorg en strategie. De adviseur 
stuurt de taakgroep kwaliteitszorg aan die onderzoeksresultaten en metingen vertaalt naar het onderwijs 
en actieplannen opstelt. De taakgroep bestaat uit docenten die hiervoor taakuren krijgen. Met ingang van 
het schooljaar 2018-2019 is de taakgroep kwaliteitszorg uitgebreid, zodat elke vakgroep en 
curriculumcommissie hierin vertegenwoordigd is. Het hoofd Servicepunt vertegenwoordigt de afdeling 
bedrijfsvoering in de taakgroep. 
 
Om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs, zijn er op het SOMA College in 2018 meerdere audits 
uitgevoerd. Zo voerde de stichting kwaliteitsnetwerk een externe audit uit. Op basis van de uitkomsten 
werden ontwikkelvragen geformuleerd waaruit het SOMA College vijf belangrijke punten destilleerde. 
Hieronder vielen strategisch, tactisch en operationeel partnerschap met bedrijven, en ruimte scheppen 
voor medewerkers om verdere kennis te vergaren en innovaties te kunnen vertalen naar de 
onderwijspraktijk. Andere aandachtspunten waren invulling geven aan onderwijskundig leiderschap en 
onderwijskundige innovatie om zo een natuurlijke drive te creëren tot samenwerking aan eenzelfde doel 
en realisatie van toekomstambities. Ook integrale analyse van het onderwijs- en examineringsproces 
stond op het programma. Het SOMA College wist op deze manier op korte termijn randvoorwaarden te 
scheppen en doelen te realiseren. Door de kwaliteitsagenda en de huidige strategie waar mogelijk te 
integreren, is er meer focus aangebracht.  
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Andere voorbeelden zijn de audit diagonaal waarbij een auditor van het Deltion College deelnam aan een 
interne audit bij het SOMA College en de adviseur kwaliteitszorg en strategie van het SOMA College op 
haar beurt betrokken was bij een audit op het Deltion College. 
 
In 2018 vonden ook andere onderzoeken plaats, zoals het medewerkersonderzoek en een 
bedrijventevredenheidsonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in het jaarplan, 
projectplannen en actieplannen. Voorbeeld hiervan is de start van een project werkveldbureau, dat erop 
gericht is om de relatie met het bedrijfsleven nog verder te versterken.  
Er waren in 2018 meer onderzoeken dan de afgelopen jaren. Naast het medewerkersonderzoek en 
bedrijventevredenheidsonderzoek, waren er ook een oud-studenten onderzoek, een 
schoolverlatersonderzoek, de JOB-monitor en een deelnemersenquête. Uit het oud-studentenonderzoek 
bleek dat de meeste studenten terugkijken op een zinvolle opleiding. 
 
Daarnaast zijn er kwartaalrapportages geïntroduceerd door de controller en de adviseur kwaliteitszorg ter 
vervanging van een tijdelijk management informatie systeem na het stoppen met QlikView in 2017. 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Door structuren en processen binnen de school nog beter neer te zetten, zal de basis van kwaliteitszorg 
en kwaliteitsdenken steviger worden. Belangrijk hierbij is dat medewerkers zich (beter) bewust worden 
van de rol van de strategie in hun dagelijks werk. Dit betekent dat vakgroepen en curriculumcommissies 
steeds checken of hun projecten en actieplannen afgestemd zijn op de strategische doelen van het 
jaarplan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor kwaliteitszorg. 
 
Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek onder oud-studenten verder onder de loep genomen. 
Het SOMA College sluit daarbij aan bij het door de MBO Raad ontwikkelde alumnionderzoek. 
 
De inspectie van het onderwijs kondigde eind 2018 een vierjaarlijks onderzoek aan. Dit zal plaatsvinden in 
maart 2019.  

3.3 Klachten 

Het SOMA College gebruikt klachten om te verbeteren, want elke klacht is een gratis advies. 
Het recht om een klacht in te dienen is voor studenten, oud-studenten, aspirant-studenten, medewerkers 
en bedrijven in verschillende wet- en regelgeving belegd. Ter bevordering van de laagdrempelige, 
zorgvuldige en transparante behandeling van klachten heeft het SOMA College één klachtenregeling die 
geldt voor alle klachten en die gemakkelijk te vinden en te gebruiken is. Deze regeling voldoet aan de 
Algemene wet bestuursrecht (h9 AWB), de Wet educatie en beroepsonderwijs (7.4.8a WEB), de cao mbo en 
de Branche-code goed bestuur.  
Klachten worden ingediend bij één klachtenloket dat via het intranet te bereiken is. Van daaruit begeleidt 
een klachtenfunctionaris de klager naar de juiste procedure. 
In 2018 zijn er geen formele klachten bij het loket binnengekomen. Informele klachten zijn in onderling 
overleg met betrokkenen afgehandeld. 
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Hoofdstuk 4 | Samenwerking en vernieuwing 

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

Om te voldoen aan de grote vraag uit de sector naar goed opgeleid personeel, heeft het SOMA College zijn 
opleidingscapaciteit in Harderwijk in 2018 uitgebreid en zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met 
Civilion, het Deltion College, de Universiteit Twente en Techniek, Infra en Mechanisatie (TIM). Ook is een 
convenant Landmeten ondertekend, waarbij het SOMA College een centrale rol krijgt bij het 
opleidingstraject. 
 
Civilion, hét opleidingsinstituut dat voor heel Nederland studenten opleidt tot vakpersoneel in de Civiele 
Bouw, heeft ROC ter Aa met het SOMA College in contact gebracht om de opleidingen betontimmerman, 
allround betontimmerman en uitvoerder gespecialiseerde aannemerij over te dragen. Dit heeft ertoe 
geleid dat deze opleidingen van Civilion vanaf 1 augustus 2018 onder verantwoordelijkheid van het SOMA 
College worden aangeboden. De opleidingslocatie is per 1 januari 2019 van Mierlo naar Den Bosch 
verplaatst. De colleges van bestuur van het Koning Willem I College en het Soma College hebben hierover 
onderling afgestemd.  
 
Ook is het SOMA College ingegaan op een verzoek van de Vereniging van Wapeningsstaal Nederland 
(VWN) om per augustus 2019 in samenwerking met Civilion het aanbod uit te breiden met de opleidingen 
betonstaalvlechter, betonlasser, allround betonstaalverwerker bouwplaats en allround 
betonstaalverwerker prefabricage. Het gaat hierbij om zeer kleinschalige opleidingen. Het Soma College 
gaat als vakschool voor de infra onderzoeken, hoe het deze opleidingen duurzaam kan aanbieden. 
 
Op verzoek van het Deltion College verzorgen drie docenten van het SOMA College sinds augustus 2018 de 
BBL-opleiding machinist grondverzet op locatie in Zwolle. De opleiding blijft dit schooljaar onder 
verantwoordelijkheid van het Deltion College. Wel wordt het lesprogramma door het Soma College 
vernieuwd en wordt onderzocht hoe een duurzame samenwerking verder uitgewerkt kan worden. 
 
De samenwerking met de Universiteit Twente is in 2018 voortgezet. Voor het programma 
‘Professionalisering graven’ werd een subsidieaanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds 
mbo (RIF), maar die werd afgewezen. Desondanks is het project toch (in afgeslankte vorm) opgepakt en 
zal het in de periode 2018-2021 worden voortgezet. Het project is enerzijds gericht op de ontwikkeling van 
betere graafprocessen en -technologie, en anderzijds op continue verbetering van de 
machinistenopleiding door onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid aan elkaar te koppelen. 
 
Het programma omvat vier projecten die de volgende producten opleveren: 

 Living lab 
 Module schadevrij graven 
 Herontwerp simulatoronderwijs 
 Feedback systeem 
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Het SOMA College participeert ook in het samenwerkingsverband Techniek, Infra en Mechanisatie (TIM), 
waarin brancheorganisaties en mbo-scholen (Infra-technische en Agro-technische opleidingen) de 
handen ineen slaan om de kwaliteit van de opleidingen monteur mobiele werktuigen verder te verbeteren 
en meer jonge mensen te interesseren voor dit beroep. TIM wil bedrijven ook concreet gaan ondersteunen 
om de duurzame inzetbaarheid van monteurs te verbeteren.  
De technieksector heeft een toenemende behoefte aan meer, beter opgeleide en duurzaam inzetbare 
studenten, werknemers en docenten. Werktuigen en technieken worden steeds slimmer en complexer, 
wat grote gevolgen heeft voor de benodigde competenties van medewerkers op het gebied van onder 
andere ICT, mechatronica en engineering. Ook 'zachte' vaardigheden, zoals communicatie met klanten en 
samenwerken, worden steeds belangrijker. Het project TIM is er op gericht om oplossingen voor deze 
vraagstukken te vinden door in te zetten op innovatieve opleidingen en de instroom van studenten te 
bevorderen.  
 
Tot slot is er op initiatief van Specialistisch vakmanschap van SBB in 2018 een convenant ‘Opleidingen 
Landmeten' afgesloten. Naast het SOMA College werd het convenant ook ondertekend door andere 
opleidingen (Aeres Hogeschool, Deltion College, ROC van Twente, ROC Friese Poort, ROC Mondriaan 
College, Techniek College Rotterdam) en bedrijven (Heijmans, MUG ingenieursbureau, Esri, Geomaat en 
GEO Business Nederland). Het convenant is gericht op samenwerking en kennisdeling die uiteindelijk 
moeten leiden tot een kwalitatief hoogwaardige mbo-opleiding Landmeten op het SOMA College in 
Harderwijk. Ook wordt gekeken of (eventueel in een later stadium) afgeleide delen van de opleiding op 
meerdere plaatsen kunnen worden aangeboden in de vorm van keuzedelen of certificaten. Verder wordt 
onderzocht hoe landmeten bij jongeren onder de aandacht gebracht kan worden en welke acties nodig zijn 
om hun interesse voor het vak te vergroten. 

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Technische ontwikkelingen gaan zo snel dat werknemers in de infrasector deze niet of nauwelijks kunnen 
bijhouden. Hierdoor stagneert de groei in productiviteit en blijft het personeelstekort voorduren. Het SOMA 
College verwacht dan ook dat de sector voortdurend behoefte heeft aan vernieuwing van 
opleidingsprogramma’s, zodat studenten in hun opleiding met de nieuwste technologische ontwikkelingen 
in aanraking komen en ermee leren omgaan. Dat gaat verder dan het aanleren van nieuwe vaardigheden. 
Doordat werkomstandigheden veranderen, moeten werknemers over andere competenties beschikken en 
komt er een steeds belangrijkere rol voor ‘zachte’ vaardigheden zoals zelfstandig werken en 
probleemoplossend denken en communiceren. Het SOMA College zal zijn curricula de komende jaren 
voortdurend moeten aanpassen. De curriculumcommissies hebben hierin een voortrekkersrol en zullen 
de werkveldadviescommissies nauw betrekken bij de te maken keuzes. 
 
Door enerzijds blijvend personeelstekort en anderzijds demografische ontwikkelingen (minder jongeren 
om op te leiden) moeten nieuwe doelgroepen worden aangeboord. Er komt meer aandacht voor op-, om- 
en doorscholingstrajecten. Het SOMA College voorziet dat scholen steeds meer behoefte krijgen om 
samen te werken, zodat het afnemende aantal studenten nog steeds kwalitatief goed kan worden 
opgeleid. Daarnaast zal de school zich beraden over vormgeving van een concept ‘Leven lang leren’ om 
door- en zij-instromers voor de sector te winnen en te behouden. 
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Het SOMA College verwacht dat de vraag naar infra-medewerkers met een niveau 4 opleiding 
onveranderd groot blijft. Er is vooral een grote behoefte aan praktisch ingestelde studenten die niet alleen 
leiding kunnen geven maar ook zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. In het opleidingsaanbod 
wordt daarom rekening gehouden met een toenemend aantal niveau 4 studenten.  
 

 

Hoofdstuk 5 | Uitvoering van het onderwijs 

5.1 Jaarplan onderwijs 

In 2018 werd de nieuwe wet- en regelgeving rondom het toelatingsrecht, na een pilot in schooljaar 2017-
2018, geïmplementeerd. Dit ging samen op met o.a. versterking van studieloopbaanbegeleiding (voortijdig 
signaleren). Voortgangstoetsen werden verder vormgegeven en konden worden meegenomen in de 
studentenbesprekingen, waarin voor het eerst besluiten werden genomen over bindende studieadviezen 
(BSA’s) voor studenten.  
Een projectgroep hield zich bezig met herontwerp van de BBL-opleidingen, waarbij de focus lag op 
verbinding tussen binnen- en buitenschools leren, en het SOMA College installeerde 
werkveldadviescommissies (WAC’s), maar nog niet voor alle opleidingen. In 2019 zullen alle opleidingen 
een WAC hebben. 
In samenwerking met de studentenraad werkte het SOMA College aan een verbeterde invulling van de 
avonduren. Dit leidde tot de invoering van keuzewerktijd en een herzien avondprogramma.  
Voortdurend was er aandacht voor differentiëren in onderwijssituaties. Op personeelsbijeenkomsten 
stonden steeds vaker organisatiedoelen centraal, om medewerkers meer resultaat- en oplossingsgericht 
te laten werken vanuit een bewustzijn van de organisatiedoelstellingen en hun verantwoordelijkheid 
daarin. De wens om voor elk team een professionaliseringsplan met budget te hebben en de verdere 
invoering van team teaching, is nog niet van de grond gekomen. 
Vernieuwing van het onderwijs ging zoveel mogelijk gepaard met toepassing van activerende werkvormen. 
Vitaal vakmanschap en 21ste-eeuwse vaardigheden werden als thema's opgenomen in de 
onderwijsprogrammering, evenals keuzedelen. De eerste groepen die werkten met keuzedelen waren de 
straatmakers en vakmannen. In de komende jaren worden er meer keuzedelen ontwikkeld en 
geïmplementeerd om het keuzeaanbod te verbeteren.  
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Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe driejarige opleidingen landmeter 
en uitvoerder. Hiervoor is een externe aangetrokken. 
Om standaardisatie in de uitvoering van het onderwijs te bevorderen, werd elke lesperiode na afloop 
geëvalueerd op het niveau van de studiewijzers. Ook werd lesuitval zoveel mogelijk opgevangen door 
collega’s onderling en door inzet van het open leercentrum (OLC).  

5.2 Planning en programmering van het onderwijs 

Uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen op het SOMA College was alleen mogelijk door optimaal 
gebruik te maken van de infrastructuur. In 2015 werd ervoor gekozen de bedrijfstijd te verlengen tot 47 
weken per jaar met daaraan gekoppeld een aantal schoolweken. Dit betekende voor de niveau 3 
opleidingen 4 x 2 weken voor de BBL- en 4 x 8 weken voor de BOL-opleidingen, aangevuld met drie 
flexibel in te vullen weken voor de BOL en vier weken met mogelijkheden tot examineren. Door deze 
programmering hadden onderwijsgevenden geen standaardvakantieweken meer. Vakantie moest (in 
overleg) gespreid worden opgenomen. Dit laatste bleek in de praktijk tegen te vallen. Studenten werden 
geconfronteerd met veel rooster- en docentwisselingen. Het SOMA College vindt dit niet wenselijk en 
werkt aan verbetering. 
 
Op een relatief kleine school als het SOMA College is het niet mogelijk om te werken met opleidingsteams 
die één op één aan een opleiding zijn gekoppeld. Om het eigenaarschap van het opleidingsprogramma 
(curriculum) van elke opleiding helder te krijgen, zijn curriculumcommissies in het leven geroepen met de 
opdracht om de consistentie en samenhang van het curriculum, het onderwijsprogramma en 
toetsprogramma te bewaken. Daarnaast adviseren de commissies het opleidingsmanagement over 
onderwijsverbetering en -ontwikkeling. Ook bewaken zij de actualiteit van het curriculum door 
ontwikkelingen in het beroep op de voet te volgen en formuleren ze opdrachten voor de verbetering van 
studiedelen. Uiteindelijk toetsen ze of de aanpassingen in het curriculum binnen de kaders blijven. Het 
gaat hierbij om onderwijskundige uitgangspunten en richtlijnen, de onderwijs-en examenregeling, 
organisatorische afspraken en financiële kaders. 
 
Een curriculumcommissie is gekoppeld aan één of meer opleidingen en bestaat uit een voorzitter 
(opleidingsmanager) en ten minste drie leden, die afkomstig zijn uit de vakgroepen die de kern van het 
curriculum voor hun rekening nemen. De commissie komt periodiek bijeen om haar taken uit te voeren en 
haalt input uit diverse bronnen zoals onderwijsevaluaties, de werkveldadviescommissie (WAC), actuele 
richtlijnen, standaarden, kaders en literatuur. Een van de taken van de curriculumcommissie is om de 
bijdragen van kernteams te bewaken en indien nodig bindende aanwijzingen te geven. Elke vakgroep heeft 
een kernteam van docenten, dat op basis van het curriculum de leerlijn en de bijbehorende toetsing 
vormgeeft .  
 
Zoals afgesproken in het BPV Verbeterplan heeft het SOMA College de afgelopen drie jaar gewerkt aan 
versterking van de beroepspraktijkvorming (BPV). Hoewel er vooruitgang is geboekt, bestaat er op enkele 
terreinen nog ruimte tot verbetering. In de sector (infratechniek) is de leercultuur nog onvoldoende 
ontwikkeld en de leerhouding van veel studenten kan nog worden versterkt. Studenten zijn nog te vaak erg 
gericht op praktisch leren en nemen genoegen met een “smal” vakmanschap, terwijl het bedrijfsleven 
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juist behoefte heeft aan 'breed' vakmanschap, mede omdat de bedrijven in de sector onderling sterk 
kunnen verschillen.  
 
Om de leeractiviteiten van de studenten te versterken en het binnen- en buitenschools leren meer met 
elkaar te verbinden, heeft het SOMA College een werkveldbureau opgezet. Het bureau is erop gericht de 
werkveldcontacten beter te organiseren met als doel: 

 optimalisering van het buitenschools leren 
 betere verbinding binnen- en buitenschools leren  
 borging van alle BPV-activiteiten (wettelijke eisen) 
 actuele informatievoorziening en transparante communicatie met werkveldrelaties  
 voorwaarden creëren voor kwalitatief goede examinering in de praktijk en de borging hiervan 

 
 

 

5.3 Verantwoording onderwijsprogrammering met minder uren 

Per 1 augustus 2018 is er voor de BOL-opleidingen machinisten en allround monteurs mobiele 
werktuigen een nieuw beleid onderwijstijd opgesteld, waarbij de beroepspraktijk als basis verder versterkt 
wordt. In de missie van de school staat dat ze de meest gewilde vakmensen wil leveren door uitdagend en 
toekomstgericht onderwijs te bieden. De lat ligt dus hoog. Het onderwijs moet aansluiten op de 
beroepspraktijk, erkend worden door de branche, inspelen op vragen van het bedrijfsleven en meegaan 
met innovaties. Daarnaast is het onderwijs erop gericht het beste te halen uit de studenten en ze op te 
leiden tot zelfbewuste werknemers en burgers. 
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Leren in de beroepspraktijk is essentieel voor de ontwikkeling van studenten. Daarom probeert het SOMA 
College veel van zijn leren te laten plaatsvinden in de gesimuleerde omgeving en praktijklokalen op 
school, en tijdens de beroepspraktijkvorming in de leerbedrijven. 
 
De curriculumcommissies programmeren de opleidingen mede op basis van uitgangspunten die 
aansluiten bij de praktijk van alledag, waarbij niet alleen wordt geleerd maar vaak ook gewoond word op 
het Bouw & Infra-park te Harderwijk. De uitgangspunten staan hieronder weergegeven. 

 
Uitgangspunt Dit betekent voor de opleiding 

Motorische vaardigheden vormen een belangrijke 

component van de niveau 3 opleidingen. 

Veel oefenen in de praktijk om deze vaardigheden in te 

slijpen. 

Voor het aanleren van motorische vaardigheden is 

een veilige setting en regelmatige feedback op het 

handelen nodig. 

Om adequate begeleiding te bieden wordt in de 

praktijklessen gewerkt met groepen van 6 of 15/18 

studenten 

Het onderwijs sluit aan op de praktijk. Het curriculum van de opleidingen sluit aan op de praktijk. 

Het onderwijs bereidt studenten voor op leren in de praktijk 

en grijpt terug op praktijkervaring van de studenten. 

Studenten komen uit heel Nederland naar 

Harderwijk en ruim 80% van de studenten verblijft op 

de campus. 

Een uitdagende dag-invulling is noodzakelijk om de 

studenten te blijven inspireren. Het SOMA College biedt 

daarom compacte en flink gevulde programma’s en 

lesroosters, zodat een lesweek maximaal vier dagen hoeft 

te duren. De ervaring is dat vijf dagen te veel gevraagd is. 

De hoogwaardige praktijkfaciliteiten die het mogelijk 

maken om de beroepspraktijk dicht te benaderen en 

een uitdagend onderwijsprogramma te bieden, zijn 

kostbaar en kunnen alleen efficiënt worden ingezet 

bij een optimale programmering en een hoge 

bezettingsgraad voor zowel de BOL- als BBL-

opleidingen. 

Deze faciliteiten zijn voor de BOL-opleidingen maximaal 36 

lesweken per jaar beschikbaar. De overige weken worden 

ze ingezet voor de BBL. 

 
Het SOMA College meent dat de onderwijsopbrengsten het beste geborgd worden door de studenten 
lessen te bieden in een hoogwaardige infrastructuur op school (met niet te grote klassen en een 
maximaal aantal contacturen), gecombineerd met veel uren leren in de BPV. 
Dit kan worden gerealiseerd door voor de studenten van de BOL-opleidingen machinisten en allround 
monteur mobiele werktuigen 1604 uur begeleide onderwijstijd en 1400 uur BPV te programmeren, wat wel 
betekent dat de studenten tijdens hun opleiding van minimaal drie jaar ongeveer 200 uur minder 
begeleide onderwijstijd krijgen dan de standaardnorm. Dit wordt gecompenseerd met 200 uur extra BPV. 
De studentenraad heeft meegedacht met dit voorstel en hier instemming op gegeven. 
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5.4 Verantwoording keuzedelen 

In 2017 werd bij de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur een basis gelegd voor het 
aanbieden van keuzedelen en voor het schooljaar 2018-2019 werd onderstaand aanbod vastgesteld. 

 
Naam code Aantal sbu 

Digitale vaardigheden basis K0022 240 

Digitale vaardigheden gevorderd K0023 240 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 

K0224 

K0225 

K0226 

240 

Duurzaamheid in het beroep C 

Duurzaamheid in het beroep D 

K0030 

K0031 

240 

T rijbewijs K0758 240 

Maatvoering technieken K0482 240 

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken K0517 240 

Voorbereiding hbo Wiskunde voor de techniek K0205 240 
 
Om goed te kunnen starten met de keuzedelen is bij het aanbod gekeken naar haalbaarheid, 
uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid (HUBO). Dit heeft ertoe geleid dat de gekozen 
keuzedelen ruim voor de invoering waren vastgesteld, dat er lesmateriaal beschikbaar was en dat er naar 
verwachting op tijd gevalideerde examens beschikbaar zouden zijn. Daarnaast was natuurlijk de inhoud 
erg belangrijk. Op basis van geluiden uit het werkveld zijn keuzedelen opgepakt die zinvol aansluiten op 
het bestaande lesprogramma. Om de invoering van keuzedelen goed te kunnen organiseren, werden deze 
bij alle opleidingen aangeboden in arrangementen, waarbij de studenten in het laatste jaar van hun 
opleiding kunnen kiezen uit twee keuzedelen.  
Het SOMA College is tot de conclusie gekomen dat deze pragmatische aanpak verstandig is geweest. De 
programmering en met name het kiezen leverde in de praktijk ook nu nog voldoende uitdagingen op. De 
examinering was de grootste opgave: uiteindelijk bleek niet elke leerstofaanbieder ook op tijd gevalideerde 
examens te kunnen leveren en was de omvang van de examinering een organisatorische en financiële 
uitdaging. Daarbij kwam nog dat studenten aangaven de inhoud van de gekozen keuzedelen onvoldoende 
zinvol te vinden. 
De ervaringen met de keuzedelen worden in 2019 meegenomen om de organisatie en inhoud van de 
keuzedelen te verbeteren. Na de activiteiten van de werkgroep keuzedelen die de implementatie in 2018 
mogelijk maakte, zullen de curriculumcommissies in 2019 met voorstellen komen om het aanbod bij te 
stellen. Ook de werkveldadviescommissies worden hierbij betrokken. In de tijd die nodig is om ervaringen 
op te doen, zal er geleidelijk een verschuiving plaatsvinden waarbij onderwijskundige keuzes voorop 
komen te staan en de HUBO criteria randvoorwaarden worden. 
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5.5 Examinering 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de implementatie van een nieuwe examenarchitectuur. Hoewel het 
SOMA College forse vooruitgang heeft geboekt, blijft het werken aan verdere verbetering. In 2018 zijn weer 
belangrijke stappen gezet om de examinering verder te professionaliseren en de onafhankelijkheid van de 
examencommissie te borgen. Om de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie en het 
examenbureau duidelijk te kunnen scheiden, is gestart met twee deelprojecten: herontwerp 
examencommissie en herontwerp examenbureau. Daarnaast is per 1 oktober 2018 een nieuwe 
examencommissie aangetreden met een onafhankelijke (externe) voorzitter, die zich beperkt tot haar 
kerntaken: de kaders voor examinering aangeven en deze bewaken. De uitvoering van de examinering is 
belegd bij het examenbureau, dat de richtlijnen van de examencommissie volgt en nauw samenwerkt met 
studieloopbaanbegeleiders, vakdocenten en opleidingsmanagers. 
 

Hoofdstuk 6 | Examencommissie 

Het SOMA College heeft één examencommissie voor alle opleidingen, waarvan de leden door het College 
van Bestuur zijn benoemd. Zowel de samenstelling als de deskundigheid zijn in overeenstemming met de 
wettelijke eisen.  
Bij de start van het schooljaar 2018-2019 zaten er geen managers meer in de examencommissie. De 
directeur onderwijs maakte plaats voor een externe voorzitter. De examencommissie bestond uit eerst 
twee, later drie docenten van het SOMA College, een stafmedewerkers onderwijs en twee externen: de 
voorzitter en het lid namens de beroepspraktijk. Geen van de leden droeg financiële verantwoordelijkheid 
binnen de organisatie. 

 
 Tot 1 augustus 2018 Na 1 augustus 2018 

Voorzitter Herman Meppelink Directeur onderwijs Marten Ris Externe voorzitter 

Secretaris Ton Laarman Beleidsmedewerker 

onderwijs 

Anita Volmer Stafmedewerker 

onderwijs 

Lid Martin van den Berg Docent (examenexpert 

team mobiele 

werktuigen) 

Martin van den Berg Docent (examenexpert 

team mobiele 

werktuigen) 

Lid Adriaan Bout Docent (examenexpert 

team infra) 

Adriaan Bout Docent (examenexpert 

team infra) 

Lid Jochem van 

Kerkvoorde 

Instructeur 

(examenexpert team 

machinisten (BOL)) 

Anniek Breukel Docent (examenexpert 

team AVO) 

Lid Sieger Rinsma Docent (examenexpert 

team machinisten (BBL)) 

John Roelofs Lid namens de 

beroepspraktijk 
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Leden van de examencommissie wonen regelmatig bijeenkomsten bij van het ministerie van OCW en de 
MBO Raad om hun kennis omtrent examinering actueel te houden. Twee van de nieuwe leden volgen 
begin 2019 een speciale training voor beginnende examencommissieleden van de MBO Raad. Bij vragen of 
onduidelijkheden wordt het netwerk geraadpleegd.  
 
Naast de examencommissie is er ook een adviescommissie examinering. Deze heeft zich het afgelopen 
jaar bezig gehouden met vraagstukken rond keuzedelen en de bouwagenda. Gezien de overlap met de 
huidige examencommissie nieuwe stijl is het karakter van de adviescommissie examinering gewijzigd 
richting een algemene adviescommissie. In 2019 zal deze commissie opgaan in de diverse 
werkveldadvies-commissies. 
 

Naam Rol Functie 

Herman Meppelink Voorzitter Directeur onderwijs 

Ton Laarman Secretaris Senior beleidsmedewerker Onderwijs 

Anke van Bodegom Lid Voorzitter CvB 

Jan Hommes Lid namens BMWT leden Directeur BMWT 

Patrick Schothuis Lid namens machine-importeurs Branche Manager 

Eric Hageman Lid namens Geo-bedrijven Geodetisch expert 

Wim van Mourik Lid namens Cumula bedrijven Directeur Van Mourik 

Sieger Siderius Lid namens Bouwbedrijven Directeur De Wilde Lelystad GWW 

Menno Kaandorp Lid namens gespecialiseerd grondverzet Bedrijfsleider Ballast Nedam 

 

6.1 Werkwijze examencommissie 

De voltallige examencommissie vergadert in principe één keer per maand (10 keer per jaar). De 
onderwerpen zijn een mix van beleidsmatige en uitvoerende zaken. Naast de vergaderingen kan het nodig 
zijn om snelle besluiten te nemen. Er zijn twee opties mogelijk. Vaak nemen de secretaris of de voorzitter 
het initiatief. Zij overleggen met elkaar en zo nodig wordt ook een examenexpert uit het team 
geconsulteerd. Een andere optie is dat de gehele examencommissie via de mail wordt geconsulteerd. In 
beide gevallen wordt een besluit genomen, dat op de volgende vergadering wordt besproken, geëvalueerd 
en vastgelegd.  
In de deelprojecten examencommissie en examenbureau wordt nauw samengewerkt, om de kwaliteit van 
de examinering optimaal te borgen. 

6.2 Werkzaamheden van de examencommissie 

In een plan van toezicht zijn de activiteiten van de examencommissie per schooljaar in kaart gebracht. Dit 
plan staat standaard op de agenda van elk overleg. Andere terugkerende punten zijn het vaststellen 
examenplannen en examens, knelpunten en risico’s rondom examinering, vrijstellingen en diplomering.  
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Om de resultaten te borgen zijn er examendossiers gecontroleerd (10% van de bulk-diplomering en alle 
tussentijdse diplomeringen) en steekproeven genomen (bij 40% van de externe examens).  
Voorafgaand aan de proeves voor de monteurs en machinisten zijn de examinatoren op een korte 
opfriscursus geweest. Dit had als resultaat dat de teksten bij de proeves duidelijk beter waren dan 
voorgaande jaren. Daarnaast hebben toezichthouders examenkandidaten geïnterviewd. Hierbij werden 
geen negatieve opmerkingen gemaakt. Kandidaten wisten duidelijk waarom ze geslaagd, dan wel gezakt 
waren. Klachten en opmerkingen in processen verbaal die na examens werden opgemaakt, zijn door de 
examencommissie gebruikt als input voor verbetering van (de uitvoering van) de examenprocessen. 
Hoewel het uitgangspunt is dat examens in principe worden verkregen via route 1 (inkoop bij een 
gecertificeerde instantie zoals bijvoorbeeld Concreet, EsMei en Bureau ICE), is er in 2018 bij vijf examens 
toch besloten om de aangeboden examens af te keuren en via de route 2 zelf een examen te construeren. 
Het betrof de examens van de opleiding machinist (theorie grondverzet, theorie en praktijk onderhoud, en 
nog twee herkansingen die hierbij aansluiten). De reden hiervoor was dat de wijze van examinering van de 
examenleverancier niet aansloot op het onderwijs van de school. In de examens werd voornamelijk 
getoetst op feitenkennis (90% van de vragen). Hiermee voldeed het theorie-examen niet aan het niveau 
van een beginnend beroepsbeoefenaar en deed het geen recht aan het dossier. De praktijkexamens 
werden afgekeurd omdat ze niet konden worden afgenomen in de gesimuleerde omgeving.  
Voor de constructie van de nieuwe examens heeft het SOMA College samen met extern bureau 
MedeMogelijk, de stappen van route 2 doorlopen. Ook was er overleg met de examenleverancier over 
aanpassing van deze examens, zodat ze volgend jaar een product kunnen leveren dat beter aansluit. In 
2018 werden drie van deze vijf examens vastgesteld door de examencommissie. De overige twee worden 
mogelijk in 2019 vastgesteld. 
Het proces van vaststellen verloopt moeizaam. Dat komt met name doordat de organisatie nog moet 
wennen aan de veranderende positie van de examencommissie, die zich nu vooral richt op de borging van 
kwaliteit. In 2019 wordt een valideringscommissie opgesteld, die een belangrijke rol gaat spelen als 
constructie van eigen examens noodzakelijk is. Dit is noodzakelijk omdat de inkoop van examens voor 
bijvoorbeeld de opleidingen wegenbouw en landmeten (nog) niet mogelijk is. 
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Hoofdstuk 7 | De studenten van het SOMA College 

Het totaal aantal studenten van het SOMA College is in 2018 ruim 17% gestegen ten opzichte van het jaar 
ervoor. De stijging komt vooral door de uitbreiding van de opleidingscapaciteit in Harderwijk en de nieuwe 
samenwerking met Civilion. Het aantal BOL-studenten steeg licht, maar het aantal BBL-studenten 
groeide flink van 411 naar 581. In totaal stonden er op 1 december 2018 1020 studenten op het Soma 
College ingeschreven, waarvan er 1.008 bekostigd waren. Eén van de niet-bekostigde studenten was 
afkomstig uit de BBL; elf van de niet-bekostigde studenten stonden ingeschreven in de OVO-opleiding 
Uitvoerder bouw en infra (derde leerweg).  

 
Als landelijke vakschool trekt het SOMA College studenten uit het gehele land en soms daarbuiten.  
Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de regio’s waaruit de studenten afkomstig zijn.  
 

 

 2017 2018 

BOL 424 428 

BBL 411 581 

OVO 35 11 

Totaal 870 1.020 
 

Bron: Magister 1 oktober 2018 

 

7.1 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 

Met de invoering van het toelatingsrecht (Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo) 
is het toelatingsbeleid van het SOMA College op enkele punten aangepast, zodat het weer in lijn kwam 
met de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot de toelating, toelatingseisen en studieadvisering.  
Kandidaten voor een opleiding op het SOMA College konden zich na de start van het nieuwe schooljaar 
voor het eerst ook digitaal aanmelden. Om gebruik te kunnen maken van het toelatingsrecht, moest de 
aanmelding vóór 1 april binnen zijn.  
Aangezien het SOMA College voor een aantal opleidingen vaak meer aanmeldingen krijgt dan dat er 
plaatsen beschikbaar zijn, is het niet vanzelfsprekend dat er altijd (direct) een opleidingsplek beschikbaar 
is. Voor het schooljaar 2018-2019 meldden zich 102 kandidaten voor de BBL aan en 117 voor de BOL. In 
totaal ging het om 215 nieuwe studenten, aangezien 4 studenten zich voor twee opleidingen hadden 
aangemeld. 
In 2018 kon het SOMA College, op een enkele aanmelding na, iedereen plaatsen. Een uitzondering hierop 
was de opleiding Technicus mobiele werktuigen. Tien kandidaten moesten worden doorgeschoven naar 
het volgende leerjaar. Het was niet mogelijk om een extra klas te starten door een gebrek aan voldoende 
geschikte docenten. Door direct scholing in te zetten, zullen in 2019 wel twee klassen van deze 
kopopleiding kunnen worden gevuld.  
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Een aantal opleidingen wordt alleen gestart bij een minimum aantal aanmeldingen van toelaatbare 
kandidaten. Dit minimum aantal wordt jaarlijks door het College van Bestuur (CvB) vastgesteld. Deze 
voorwaarde wordt vroegtijdig, maar uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, op de 
website gepubliceerd. Dit heeft ertoe geresulteerd dat de BOL-opleiding landmeten niet is gestart voor het 
schooljaar 2018-2019. Er waren te weinig aanmeldingen. 
 
Voor speciale trajecten zoals de niveau 4 kopopleidingen en de schakelklas geldt geen toelatingsrecht. Bij 
deze opleidingen wordt er naast de datum van aanmelding ook gekeken naar aanvullende selectiecriteria 
(denk hierbij aan bijvoorbeeld motivatie, relevante werkervaring, studieresultaten). Op basis hiervan 
worden de beschikbare plaatsen toegekend. 
 
Wie een opleiding aan het SOMA College wil volgen, doorloopt de stappen van de aanmeldprocedure 
waarin ook verplichte intake-activiteiten zijn opgenomen. 
 

7.1.1 Vooropleidingseisen 

Allereerst wordt gekeken of de kandidaat aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Bij een te lage 
vooropleiding of aanmelding voor een opleiding die niet logisch past in de studieloopbaan, kunnen 
kandidaten desgewenst een studieloopbaanadvies krijgen. In een uitzonderlijk geval kan een kandidaat 
met onvoldoende vooropleiding op speciaal verzoek alsnog door de toelatingscommissie worden 
toegelaten, na een aanvullend onderzoek en gebleken geschiktheid.  
Kandidaten worden in principe op volgorde van aanmelding geplaatst. Kandidaten met een 'te hoge' 
vooropleiding moeten er echter mee rekening houden dat ze achteraan de wachtlijst kunnen komen, 
omdat het SOMA College over een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikt en andere kandidaten 
(interne en externe doorstroom naar een hoger niveau) voorrang krijgen. Ook BBL-kandidaten die in juni 
nog geen leerbedrijf hebben, moeten rekening houden met een plaats op de wachtlijst. 
Het SOMA College heeft de toelatingsprocedure en volgorde van plaatsing van kandidaten op haar website 
vermeld. 

7.1.2 Verplichte intake-activiteiten 

Op de website staan ook de verplichte intake-activiteiten. Deze kunnen per opleiding verschillen. Het is 
lastig om een juiste keuze voor de toekomst te maken en het SOMA College ondersteunt de kandidaten op 
deze manier in dit proces. Voorbeelden van intake-activiteiten zijn deelname aan kennismakingsdagen en 
het opstellen van een Paspoort SOMA College, dat aansluit op de LOB-lessen van het voortgezet 
onderwijs. 

7.2 Schakelklas 

Elk jaar melden zich leerlingen uit het basisberoepsgericht vmbo, die graag willen doorstromen naar de 
machinistenopleiding. Zij voldoen echter niet aan de vereiste instroomvoorwaarden voor deze mbo niveau 
3 opleiding. Om deze groep toch tegemoet te komen, biedt het SOMA College een speciale leerroute aan: 
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de schakelklas. De kandidaten worden ingeschreven voor de mbo niveau 2 opleiding vakman GWW, maar 
krijgen naast de reguliere vakken ook aanvullende vakken aangeboden om zich goed te kunnen 
voorbereiden op de opleiding van machinist. Deze studenten kunnen vervolgens na het behalen van het 
diploma vakman GWW, doorstromen naar een verkorte versie van de BBL -opleiding machinist 
grondverzet om alsnog in twee (in plaats van drie) jaar hun machinistendiploma te behalen. Hierdoor 
verlaten deze studenten na vier jaar het SOMA College met zowel een diploma machinist grondverzet als 
een diploma vakman GWW op zak. 

7.3 Pilot bindend studieadvies 

In het toelatingsrecht is ook opgenomen dat alle studenten vanaf het schooljaar 2018-2019 in het eerste 
studiejaar een studievoortgangsgesprek hebben, waaraan een bindend studieadvies (BSA) is gekoppeld. 
Onvoldoende studievorderingen kunnen leiden tot een negatief bindend studieadvies en begeleiding naar 
een andere opleiding. Vooruitlopend op deze wetgeving heeft het SOMA College in 2017-2018 een pilot 
studieadvies uitgevoerd, waarbij studenten aan het begin van de tweede helft van het schooljaar een 
studievoortgangsgesprek kregen. Bij onvoldoende resultaten werd een voorlopig negatief studieadvies 
uitgebracht. De student had op dat moment nog voldoende tijd om zijn studieresultaten te verbeteren en 
achterstanden in te lopen. Een bindend negatief studieadvies kwam op deze manier nooit als een 
verrassing en veel studenten wisten hun voorlopig negatief advies om te zetten naar een positief advies. In 
de praktijk bleek dat degenen die uiteindelijk in aanmerking kwamen voor een bindend negatief 
studieadvies, zelf al de conclusie hadden getrokken dat ze niet voor de juiste opleiding hadden gekozen, 
waardoor ze bijtijds konden worden begeleid en aangemeld bij een andere opleiding. 
Na de pilot bleek dat het aantal vertrekkende studenten van het eerste leerjaar in 2018 niet significant 
afweek van de jaren ervoor. 

7.4 Toegankelijkheid en passend onderwijs 

Na de kennismakingsdag krijgen de kandidaten een brief waarin onder andere wordt gevraagd of ze nog 
een intakegesprek willen (verlengde intake). In dit gesprek kunnen ze een eventuele extra zorg- of 
begeleidingsbehoefte aangeven. Het SOMA College kijkt dan samen met de kandidaat of en op welke wijze 
extra ondersteuning kan worden geboden. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld hulp bij het leren, het 
plannen of hulp bij sociale vaardigheden, maar ook als er extra tijd nodig is bij examinering (bijvoorbeeld 
bij dyslexie). Samen met de aspirant-student wordt gekeken wat dit betekent voor het leertraject en wat er 
nodig is om de studie succesvol te doorlopen. Afspraken worden zo nodig vastgelegd in een aanvulling op 
de onderwijsovereenkomst. 
Als betrekkelijk kleine school heeft het SOMA College geen specialisten in dienst als schoolpsychologen 
en orthopedagogen. Dit betekent dat wordt doorverwezen als dergelijke specialistische ondersteuning 
nodig is. Op de website staat aangegeven wat het SOMA College wel kan bieden. Zo is er in de avonduren 
huiswerkbegeleiding en mogen er extra hulpmiddelen worden ingezet bij dyslexie en dyscalculie. Dankzij 
de korte lijnen met de SLB'ers en de BPV-begeleiders is er veel aandacht voor de individuele student en 
extra ondersteuning wordt ook vaak aangeboden in de vorm van extra gesprekken of BPV-bezoeken. 
Aanvullend is soms ook ondersteuning vanuit het decanaat mogelijk. Bijvoorbeeld voor tips bij 
concentratieproblemen of als er nog gewerkt moet worden aan verbetering van sociaal-emotionele 
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vaardigheden. Het uiteindelijke doel is om alle studenten zoveel mogelijke gelijke kansen te bieden. De 
SLB’er is de spil in de begeleiding en tijdens de opleiding het eerste aanspreekpunt bij behoefte aan extra 
ondersteuning.  

7.5  Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Vanuit het samenwerkingsverband VSV werkt het SOMA College mee aan terugdringing van het aantal 
voortijdig schoolverlaters in de regio Noordwest Veluwe. Het percentage VSV-ers bij de niveau 2 
opleidingen steeg in vergelijking met dat van 2017, maar bleef nog ver onder het landelijk gemiddelde. Bij 
de niveau 3 opleidingen was een daling te zien. De niveau 4 opleidingen hadden een VSV-percentage van 
0%. Dit is te verklaren uit het feit dat er hierbij sprake is van kopopleidingen, waardoor de studenten bij de 
aanvang van de opleiding al over een startkwalificatie beschikken. 
Hieronder staan de exacte percentages weergegeven. 

 

Opleidingsniveau Percentage 

2016/2017 

Percentage 

2017/2018 

Landelijk percentage 

2017/2018 

Streefcijfer 

mbo2 5,13% 7,87% 11,30% 8,6% 

mbo3 1,95% 1,58% 4,41% 3,2% 

mbo4 0% 0% 3,81% 2,7% 

Bron: DUO 
 

Hoofdstuk 8 | Onderwijsprestaties 

8.1  Kansen op werk 

Het SOMA College onderzoekt jaarlijks wat studenten na het behalen van hun diploma gaan doen. Op deze 
wijze krijgt de school een beeld van de kans op werk voor de gediplomeerden. 
Uit het schoolverlatersonderzoek (DUO, 2017) komt dat 11% van de gediplomeerden kiest voor een nieuwe 
opleiding bij het SOMA College en 89% van de gediplomeerden de vakschool verlaat na het behalen van 
hun diploma. 
 
Bij nader onderzoek onder 159 gediplomeerden die de school hebben verlaten, bleek dat van deze groep: 

 87% is gaan werken 
 10% doet een combinatie van leren en werken 
 1% heeft gekozen voor een (voltijds) vervolgopleiding 
 2% is iets anders gaan doen (waaronder ziek, reizen e.d.)  
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8.2  Diploma’s 

In 2018 behaalden 362 studenten op het SOMA College een diploma. 173 waren afkomstig uit de BBL, 151 
uit de BOL, en 38 uit de OVO (derde leerweg).  

  

Opleiding 
Aantal  
diploma’s 

BBL  
Allround Monteur Mobiele Werktuigen 21 

Machinist grondverzet 70 

Machinist Hijswerk 4 

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde 17 

Opperman bestratingen 5 

Straatmaker 2 

Technicus mobiele werktuigen 22 

Vakman GWW 16 

Vakman GWW2 13 

Vakman GWW3 3 

Totaal BBL 173 

BOL  
Allround Monteur Mobiele Werktuigen 25 

Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra 27 

Machinist grondverzet 87 

Machinist Hijswerk 2 

Machinist Wegenbouw 5 

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde 5 

Totaal BOL 151 

OVO  
Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra 38 

Totaal OVO 38 

Eindtotaal 362 
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Hoofdstuk 9 | Personeel 

9.1  Medewerkersonderzoek 2018 

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek wat in 2018 is gehouden waren lager dan de afgelopen 
jaren.  
Alle veranderingen in de onderwijslogistiek, de grote toename van het aantal studenten, 
personeelswijzigingen hebben een zware wissel getrokken op de medewerkers. De ervaren werkdruk was 
hoger dan vorige jaren en de tevredenheid over leidinggevenden lager. Door alle veranderingen is er meer 
druk op de verschillende teams ontstaan en is de behoefte aan en noodzaak tot goede onderlinge 
afstemming groot. 
 

  
 
De lagere tevredenheid lag weliswaar in de lijn der verwachtingen maar is in ieder geval aanleiding 
geweest om een verbeterplan op te stellen waarin verschillende elementen zitten.  
 

9.2 Nieuwe ontwikkelingen in 2018 

Generatiepact 
Het SOMA College vindt duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers belangrijk. In 2018 is een 
generatiepact gesloten om de medewerkers de gelegenheid te geven hun carrière vitaal af te afronden. De 
regeling is bedoeld voor medewerkers met het geboortejaar 1956 of eerder, die tenminste vier jaar in de 
organisatie werkzaam zijn. Door het generatiepact kunnen ze hun dienstverband halveren en een jaar voor 
hun AOW-leeftijd met pensioen gaan.  
De regeling is enthousiast ontvangen door de ondernemingsraad en medewerkers. Er zijn drie 
instapmomenten in 2018-19. Drie medewerkers maken inmiddels gebruik van de regeling en nog drie 
anderen hebben aangegeven interesse te hebben.  
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Functiereeksen 
In 2018 is besloten alle functies generiek te omschrijven. De functies worden nu in hoofdlijnen neergezet, 
terwijl ze voorheen vaak op de persoon gericht waren of heel gedetailleerd werden vastgelegd. De functie-
reeksen voor instructeurs, docenten en medewerkers beleid en advies, zijn inmiddels klaar voor 
implementatie en betrokkenen worden zorgvuldig in het nieuwe systeem ingepast. De overige 
functiereeksen volgen in 2019.  
Door de invoering van functiereeksen ontstaat ook meer inzicht in mogelijkheden tot 
loopbaanontwikkeling. Het SOMA College streeft naar betrokken en bevlogen medewerkers. De 
leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol en worden getraind.  
 
Psychosociale arbeidsbelasting 
Om de sociale veiligheid te vergroten is het belangrijk dat een organisatie een gedragsprotocol heeft. 
Hierin wordt het gewenste gedrag beschreven. Ook thema’s als agressie, geweld en ongewenste 
omgangsvormen komen aan de orde. Dit gedrag geldt niet alleen voor medewerkers onderling, maar ook 
voor contacten met studenten, ouders, bedrijven en andere bezoekers. In het protocol staan ook 
richtlijnen hoe om te gaan met agressie en/of geweld, en hoe de afhandeling hiervan plaatsvindt.  
Het gedragsprotocol wordt begin 2019 geïmplementeerd. Dan wordt ook een werkdrukonderzoek afgerond 
waarna samen met de ondernemingsraad een werkplezierplan wordt opgesteld.  
 
Arbo en veiligheid 
In 2018 is een Arbo coördinator en preventiemedewerker aangesteld. Deze medewerker houdt zich bezig 
met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer, zoals de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het 
VCA systeem. Het uiteindelijke doel is om maatregelen te nemen voor een adequaat 
arbeidsomstandighedenbeleid. In 2019 worden nog twee medewerkers aangesteld als 
preventiemedewerker.   

9.3 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Als beëindiging van een dienstverband noodzakelijk is, voert het SOMA College een actief beleid op 
loopbaanbegeleiding en instroom naar ander werk. In 2018 is de samenwerking opgezocht met Vinna, een 
extern bureau dat naast actieve loopbaanadvisering en -begeleiding ook een kwalitatieve en kwantitatieve 
sollicitatietoetsing verzorgt.  
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Hoofdstuk 10 | Kengetallen personeel 

10.1 Ziekteverzuim 

Het totale ziekteverzuim in 2018 was 6,3 %. Dit was 1,8% minder dan in 2017. Het grootste aandeel in het 
verzuim is te herleiden naar lang verzuim. Van de vier medewerkers die dit betrof, is één inmiddels weer 
volledig aan het werk. Drie zijn gedeeltelijk aan het werk. 
Aan het grootste deel van het verzuim liggen medische redenen ten grondslag. Een kleiner deel is werk-
gerelateerd. 
 
Ziekteverzuim per maand 

  
 
Lengte ziekteverzuim 

 

jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
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2017 5,5% 8,4% 9,6% 7,9% 9,7% 9,1% 8,1% 9,7% 6,2% 7,1% 6,9% 9,0% 8,1%
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10.2 Personeelsbezetting 

Per 1 januari 2019 waren er 79 medewerkers werkzaam bij het SOMA College. Het jaar daarvoor was dit 
aantal 74. In 2018 zijn extra onderwijsgevenden aangenomen om voldoende bemensing te hebben voor het 
toegenomen aantal klassen. Het aantal fte’s werd met 6,5 uitgebreid. 
 
Personeelsbezetting 

 
 

10.3 In- en uitstroom  

In 2018 kwamen er 10 nieuwe medewerkers in dienst. 6 medewerkers traden uit dienst. Van de 10 
medewerkers die in dienst traden, kwamen er 7 voor het onderwijs, 2 voor de campus en 1 voor 
onderwijsontwikkeling.  Van de 6 die uit dienst traden zochten er 3 een nieuwe uitdaging en 2 zijn er op 
verzoek van de werkgever weggegaan. De functie van onderwijsontwikkelaar is nieuw ontstaan, echter 
maar kort ingevuld, omdat de match niet goed was. De ontwikkeling wordt deels ingekocht en deels zelf 
gedaan door onderwijzend personeel.  
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10.4 Leeftijdsopbouw  

Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde leeftijd gelijk gebleven op 47 jaar.  
De groep van jonger dan 25 jaar is verschoven naar 25-30 jaar. Verder valt het op dat de groep van 55-60 
met 4% is doorgestroomd naar ouder dan 60 jaar. Deze groep  heeft relatief veel dienstjaren. Een deel 
hiervan doet mee met het generatiepact, waardoor ze met 66 jaar uittreden. Van groot belang voor de 
school is het om de kennis die hier aanwezig is in de komende tijd over te dragen, zodat het behouden 
blijft. 

 
 

10.5 Verhouding man-vrouw 

De verhouding man/vrouw was in 2018 67% - 33%. Ten opzichte van vorig jaar is  het percentage vrouwen  
licht toegenomen, toen was het 65%-35%. 
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10.6 Verhouding OP en OBP 

Het aandeel Onderwijzend Personeel is in 2018 met 2% toegenomen. Om de extra klassen te kunnen 
bemensen is een aantal docenten en instructeurs aangetrokken.  
Het aandeel OBP is naar verhouding wat lager dan in 2017, omdat ervoor is gekozen om enkele functies 
eerst via inhuur op te vullen, bijv. de ICT-medewerker.  
Het streefcijfer OP - OBP wordt dit jaar ook weer goed gehaald. Er is een evenwichtige verhouding OBP-
ers en OP-ers.  
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Hoofdstuk 11 | Aandachtsgebieden bedrijfsvoering 

Eén van de doelen voor 2018 was het inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden van het 
Examenbureau en de afdeling ICT en delen binnen de organisatie. Het maken en vaststellen van examens 
vormde een uitdaging. Er werd een externe manager ICT aangetrokken. Processen zijn in kaart gebracht. 
We wilden de dienstverlening verbeteren door een back-up te organiseren voor kwetsbare taken, zoals 
applicatiebeheer in Magister, omdat dit belegd is bij één medewerker. Hiervoor is een werkbeschrijving 
gemaakt. 
Eigenaarschap onder budgethouders werd gestimuleerd door meer inzicht te geven en waar nodig 
aanpassingen te doen in begroting en budgetten.  
Het beoogde ELO-beleid is nog niet van de grond gekomen. Dit wordt volgend jaar een project. 
Het servicepunt is begonnen met het stapsgewijs digitaliseren van examen- en studentdossiers in 
samenwerking met de examencommissie en conform vernieuwde wet- en regelgeving. Dossiers van 
studenten die gestart zijn vanaf het schooljaar 2017-18 zijn volledig digitaal (waarbij de papieren versie 
ook nog beschikbaar is). Stapsgewijs wordt ook de rest gedigitaliseerd. Digitaal aanmelden gaat het 
proces wel makkelijker maken. Voor het digitaliseren van de examendossiers werkten nog niet alle 
systemen mee. Als we overgaan naar Examenplatform zien we een verbetering, Bureau ICE gaat hierbij 
wellicht een rol spelen. 
Het woon- en leefklimaat op de campus is verbeterd door realiseren herontwerp campus, gebouw 120. 
Het gerenoveerde gebouw werd per augustus 2018 in gebruik genomen.  
Er is gewerkt aan de versterking van de woonbegeleiding door nauwe samenwerking met SLB-ers, onder 
meer door een andere manier van begeleiding. Doel is om een vangnet te vormen voor studenten die extra 
begeleiding nodig hebben.  
Woonbegeleiders sloten aan bij het project Vitaal vakmanschap en focussen daarbij op pesten, 
alcohol/drugs en veiligheid.  
Verder is een beleidsstuk gemaakt t.a.v. informatiebeveiliging en privacy en werd een vacature ingevuld 
voor een functionaris bescherming persoonsgegevens. 
 
Projecten  voor het schooljaar 2018-19 zijn: examinering, elektronische leeromgeving, ICT-organisatie, 
herontwerp woongebouw 90 en informatiebeveiliging en privacy. 
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Hoofdstuk 12 | Algemene financiële schets 2018 

12.1 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 2018 2017 2016 2015 2014 

Solvabiliteitspercentage 42,39% 45,51% 54,04% 57,34% 53,28% 

Liquiditeit- Current Ratio 2,22 2,24 2,25 2,14 1,84 

Netto werkkapitaal (in €) 4.129.412 3.906.574 2.952.951 2.683.236 2.176.577 

Weerstandsvermogen 34,92% 36,02% 37,44% 38,71% 37,73% 
 

 Het solvalbiliteitspercentage laat een lichte daling zien ten opzicht van 2017 als gevolg van een 
stijging van het totale vermogen met name door toename van de langlopende schuld door 
investeringen in de materiële vaste activa waarbij een belangrijk deel het herontwerp van de 
campus betreft; 

 Het weerstandsvermogen laat een daling van ruim 1% zien ten opzichte van voorgaand jaar dat 
met name wordt veroorzaakt door een stijging van de totale baten, terwijl een relatief kleinere 
stijging van het eigen vermogen per 31 december 2018 zichtbaar is. 

12.2 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 2018 geldt dat Stichting SOMA 
College voldoet aan de betreffende regelgeving. In het boekjaar 2018 staan alle overtollige geldmiddelen 
op een spaarrekening, is er geen sprake van beleggingen en wordt er geen geld beleend. 
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12.3 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 2018 heeft het SOMA College voldoende liquiditeit om haar verplichtingen te 
voldoen. De afdeling Financiën beheerst dit risico door middel van periodiek opgestelde 
liquiditeitsprognoses. 
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Hoofdstuk 13 | Toelichting op de staat van baten en 
lasten 

Om een historisch verloop van baten en lasten te geven is onderstaand overzicht opgesteld. 

Exploitatie (*€ 1.000) 2018  2017  2016  2015  2014 
          

Rijksbijdragen 7.525  7.079  6.665  7.400  6.412 

Subsidie O&O Fonds 1.725  3.676  4.116  3.684  3.907 

Overige baten 4.046  2.061  2.032  1.914  1.987 

Totaal baten 13.296  12.816  12.813  12.998  12.306 
          

Personeelskosten 6.048  6.030  5.908  5.579  5.274 

Afschrijvingen materiële vaste activa 501  446  457  464  463 

Huisvestingskosten 3.060  3.458  3.491  3.452  3.463 

Overige bedrijfslasten 3.660  3.065  3.198  3.200  3.156 

Totaal lasten 13.269  12.999  13.054  12.695  12.356 

          
Bedrijfsresultaat 27  -183  -241  303  -50 

Financiële baten 0  1  3  13  25 

Resultaat voor resultaatbestemming 27  -182  -238  316  -25 

          
Resultaatbestemming 27  -182  -238  316  -25 

Resultaat na resultaatbestemming 0  0  0  0  0 
 

13.1 Baten 

13.1.1 Rijksbijdragen 

De Rijksbijdrage zoals het SOMA College deze in 2018 heeft verantwoord, bestaat uit een tweetal 
componenten, te weten de reguliere bijdrage beroepsonderwijs en de bijdrage in het kader van specifieke 
(doel) subsidies. 
 

 Reguliere rijksbijdrage 
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 2018 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 Assurance rapport. 
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Rijksbijdrage OCW Definitieve toekenning 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 
    
Reguliere bijdrage 
beroepsonderwijs € 6.831.000 € 6.703.000 € 6.599.000 

 
De stijging van de realisatie 2018 ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal 
deelnemers op de teldatum t-2 en een lichte stijging van het landelijk beschikbare macrobudget. 
 
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.  
 

 Doelsubsidies OCW 
In 2018 is in het kader van het Excellentieprogramma mbo van het ministerie van OCW een bedrag van € 
48.000 ontvangen. Het SOMA College heeft diverse projecten onder dit motto gerealiseerd. Daarnaast zijn 
er kleine bedragen gerealiseerd in het kader van voorziening leermiddelen minimagezinnen en 
schoolmaatschappelijk werk. Vanuit het ter beschikking gestelde budget heeft het SOMA College ultimo 
2018 € 27.000 gereserveerd staan voor schoolmaatschappelijk werk en € 40.000 voor de voorziening 
leermiddelen minimagezinnen.  

13.1.2 College-, cursus-, les- en examengelden 

In deze rubriek zijn de opbrengsten geboekt van de doorberekeningen aan studenten 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 € 1.725.000 gerealiseerd (begroot € 1.734.000) , over 2017 was 
dit € 1.566.000. De toename van de opbrengsten ten opzichte van voorgaand jaar wordt voornamelijk  door 
een stijging van het aantal studenten waardoor meer opbrengsten zijn gerealiseerd op de diverse 
onderdelen.  

13.1.3 Overige baten 

De overige baten zoals die in de Jaarrekening zijn opgenomen bedragen € 4.046.000  
(begroot: € 4.120.000). De belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie en begroting zijn als volgt: 
 

 Minder opbrengsten vanuit het O&O Fonds door een korting op de subsidie over het boekjaar        
€ 117.000 die nog niet bekend was bij het opstellen van de begroting 

 Meer opbrengsten verhuur materieel en detachering medewerkers € 43.000 
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13.2 Lasten 

13.2.1 Personeelskosten 

De totale personeelskosten bestaan uit lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenkosten, reis- en 
verblijfskosten, inhuur derden, opleidingskosten en overige personeelskosten. Deze bedragen over 2018   
€ 6.048.000. Dit is ten opzichte van de realisatie 2017 € 17.000 hoger en ten opzichte van de begroting 2018 
€ 224.000 hoger.  
 
De stijging van de personele kosten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de 
mutatie op de personele voorzieningen (BWW verplichting en generatiepact, ten tijde van het opstellen van 
de begroting was dit nog niet bekend. 
Daarnaast is een verschuiving zichtbaar tussen de kosten voor personeel op de loonlijst en personeel niet 
in loondienst, alsmede meer kosten voor inhuur door ziektevervanging. 

13.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 

De kosten voor afschrijving 2018 bedragen € 501.000, een stijging ten opzichte van 2017 van € 55.000 en € 
52.000 lager dan begroot. Deze verschillen worden veroorzaakt door de investeringen in het herontwerp 
van de campus, in 2018 hebben de investeringen later in het boekjaar plaatsgevonden waardoor de 
afschrijvingslast lager is. 

13.2.3 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 2018 in deze rubriek bedragen € 3.060.000, ten opzichte van 2017 zijn deze kosten 
gedaald met € 398.000 doordat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met de verhuurder waardoor de kosten 
die hiermee verband houden positief afwijken ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting. 
 

13.2.4 Overige lasten 

Automatiseringslasten 
De stijging in de automatiseringslasten ten opzichte van de begroting ad € 209.000 heeft te maken met 
diverse ICT projecten, waaronder verbetering van het netwerk, implementatie van Topdesk en de 
ontwikkeling van de nieuwe portalen. Niet alle projecten waren inzichtelijk bij het opstellen van de 
begroting en bij de ontwikkeling van de portalen zijn er diverse tegenslagen geweest waardoor er extra 
kosten moesten worden gemaakt dan begroot. 
 
Onderwijslasten 
Er is voor € 155.000 minder kosten gemaakt dan verwacht rondom onderwijsontwikkeling waardoor de 
realisatie ten opzichte van de begroting positief afwijkt. 
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Algemene lasten 
Ten opzichte van de begroting zijn er meer algemene kosten gemaakt waarbij voornamelijk de aanschaf 
van de kleine inventaris de veroorzaker is van de negatieve afwijking, veroorzaakt door de aanschaf van 
nieuwe inventaris in de woongebouwen. 

13.3 Resultaatverdeling 2018 

In 2018 hebben er op basis van regelgeving en overeenkomsten in het verleden en heden bestemmingen 
van het resultaat 2018 plaatsgevonden. De bestemmingen worden in de volgende paragrafen toegelicht.  

13.3.1 Bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 

Het SOMA College is voor de WW en bovenwettelijke WW eigen risicodrager. Om dit risico te financieren 
ontvangt het SOMA College jaarlijks een bedrag van het ministerie van OCW, dat bestempeld is als 
vergoeding voor dit eigen risicodragerschap voor ex-werknemers die in de WW komen. Deze jaarlijkse 
gelabelde gelden worden gedoteerd aan deze bestemmingsreserve (2018 € 217.281), terwijl de lasten die 
verband houden met de ontstane WW-verplichting in mindering worden gebracht (2018 € 0).    

13.3.2 Bestemmingsfonds inzake huisvesting (privaat) 

In 2018 heeft een bestemming van € 135.468 plaatsgevonden ten gunste van het resultaat 2018. Deze 
bestemming is het gevolg van de afschrijving op de nieuwbouw, opgenomen als afschrijvingslast in 
resultaat voor bestemming, die gefinancierd is middels het bestemmingsfonds nieuwbouw. Jaarlijks 
zullen deze afschrijvingen middels een resultaatbestemming ten gunste van het resultaat en ten laste van 
de bestemming worden gebracht. De afschrijvingen van de, door bestemmingen gefinancierde, 
nieuwbouw zal plaatsvinden in maximaal 20 jaar. 

13.3.3 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 vrijval in het verslagjaar 2018 bedraagt € 54.613 en is verwerkt in deze bestemmingsreserve. 
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Hoofdstuk 14 | Toelichting op de balans 

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

Balans (*€ 1.000) 31-dec-18  31-dec-17  31-dec-16  31-dec-15  31-dec-14 

          
Vaste activa 3.443  3.075  3.562  3.737  4.105 

Vlottende activa 7.510  7.069  5.318  5.047  4.757 

Totaal activa 10.953  10.144  8.880  8.784  8.862 

          
Eigen vermogen 4.643  4.616  4.798  5.037  4.721 

Voorzieningen 1.111  1.051  702  472  679 

Langlopende schulden 1.819  1.314  1.015  912  881 

Kortlopende schulden 3.380  3.163  2.365  2.363  2.581 

Totaal passiva 10.953  10.144  8.880  8.784  8.862 

14.1 Vaste activa 

De Vaste activa zijn uit te splitsen in materiële en financiële vaste activa. 

14.1.1 Materiële vaste activa  

31 dec 2017 € 3.443.000 (31 dec 2016 € 3.075.000) 
De waardering van de materiële vaste activa bestaat voor 75% uit gebouwen, de overige activa betreft met 
name machines, inventaris en ICT.  
De mutatie over 2018 is een saldo van investeringen ad € 869.000 en afschrijving ad € 501.000. 
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. 

14.1.2 Financiële vaste activa 

31 dec 2018 € 0 (31 dec 2017 € 0) 
De financiële vaste activa ultimo 2016 betreft een uitgegeven lening aan Bouw & Infra Park. 
Aflossing  van de lening uitgeleend geld aan het Bouw&Infra Park heeft in het boekjaar 2017 
plaatsgevonden.   
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14.2 Vlottende activa 

De vlottende activa zijn uit te splitsen in vorderingen en liquide middelen. 

14.2.1 Vorderingen 

31 dec 2018 € 2.038.000 (31 dec 2017 € 1.787.000) 
Onder de vorderingen is een vordering op het O&O fonds opgenomen van € 332.000  
(2017: € 675.000). Deze vordering betreft met name het saldo van het nog te ontvangen deel van de 
toegezegde subsidie en de afrekening 2018. Daarnaast betreft het de mutatie op de kapitaalrekening met 
het O&O. De vorderingen bestaan verder nog uit debiteuren en overige vorderingen.  

14.2.2 Liquide middelen 

31 dec 2018 € 5.471.000 (31 dec 2017 € 5.282.000) 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het SOMA College.  

14.3 Eigen vermogen 

31 dec 2018 € 4.643.000 (31 dec 2017 € 4.616.000) 
De mutatie in het eigen vermogen in 2018 heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2018. Voor 
een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf met betrekking tot de resultaatbestemming 
2018. 

14.4 Voorzieningen 

31 dec 2018 € 1.111.000 (31 dec 2017 € 1.051.000) 
Door het SOMA College zijn voorzieningen gevormd voor jubilea, groot onderhoud, BWW verplichting en 
generatiepact. De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op de onderhoudskosten welke voor 
rekening komen van het SOMA College als huurder van de gebouwen van Bouw & Infra Park B.V. De 
voorziening inzake BWW verplichting wordt gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor 
bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen aan oud-medewerkers. De voorziening generatiepact is 
gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor lonen en salarissen voor medewerkers die gebruik 
maken van de regeling om gezond naar de pensionering toe te groeien en tot aan pensioendatum 
duurzaam inzetbaar te zijn.  
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14.5 Langlopende schulden 

31 dec 2018 € 1.819.000 (31 dec 2017 € 1.314.000) 
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 door de O&O gefinancierde investeringen/desinvesteringen en afschrijvingen. De 
mutatie wordt verrekend in de RC vordering met het O&O fonds. 

14.6 Kortlopende schulden 

31 dec 2018 € 3.380.000 (31 dec 2018 € 3.163.000) 
De kortlopende schulden van het SOMA College bestaan uit de volgende posten:  
 
Crediteuren     31 dec 2018 € 873.000 (31 dec 2017 € 841.000) 
 
Nog te ontvangen facturen   31 dec 2018 € 211.000 (31 dec 2017 € 146.000) 
 
Vooruit ontvangen van defensie  31 dec 2018 € 50.000 (31 dec 2017 € 94.000) 
 
Vooruit ontvangen bijdragen studenten 31 dec 2018 € 861.000 (31 dec 2017 € 762.000) 
De facturatie van de opbrengsten waar de studenten in bijdragen, met betrekking tot het schooljaar 2018-
2019, vindt in oktober plaats. Een gedeelte van de gefactureerde bedragen heeft derhalve betrekking op 
2019 en wordt op de balans als vooruit ontvangen opgenomen.  
 
Vooruit ontvangen huurkorting  31 dec 2018 € 260.000 (31 dec 2017 € 280.000) 
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 2018 met € 20.000 afgenomen.   
 
Overige schulden    31 dec 2018 € 1.125.000 (31 dec 2017 € 1.040.000) 
De overige kortlopende schulden hebben betrekking op reservering vakantiegeld en vakantiedagen, 
belastingen en premies sociale verzekeringen, pensioenen en het ministerie van OCW.  
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Hoofdstuk 15 | Begroting 2019 

In het 3e kwartaal 2018 is door het SOMA College de begroting 2019 opgesteld. Onderstaand is de 
begroting 2019 versus de realisatie 2018 weergegeven. 
 

(*€ 1.000) 
Realisatie 
2018  

Begroting 
2019 

    
Rijksbijdragen 7.525  7.242 

Subsidie O&O Fonds 3.559  3.615 

Overige baten 2.212  2.185 

Totaal baten 13.296  13.042 
    

Personeelskosten 6.048  6.452 

Afschrijvingen materiële vaste activa 501  575 

Huisvestingskosten 3.060  3.185 

Overige bedrijfslasten 3.660  3.237 

Totaal lasten 13.269  13.449 

    
Bedrijfsresultaat 27  -407 

Financiële baten 0  0 

Resultaat voor resultaatbestemming 27  -407 

    
Resultaatbestemming 27  -407 

Resultaat na resultaatbestemming 0  0 
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Hoofdstuk 16 | 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 
studentaantallen. Het aantrekken van de werkgelegenheid in de infra en de instroomcampagne vanuit de 
bouw- en infrasector hebben een positieve invloed op het imago van beroepen in de bouw en infra. Ook de 
vraag naar samenwerking vanuit zowel ROC’s als andere partners maakt dat we ons voorlopig geen 
zorgen maken over de instroom.  
De samenwerking met de universiteit van Twente en een flink aantal partijen inclusief sociale partners 
maken dat innovatie hoog op de agenda staat binnen het SOMA College. 
De ontwikkelingen op het gebied van levenslang ontwikkelen worden door ons op de voet gevolgd. Het 
biedt kansen voor het SOMA College om een rol te spelen in het opleiden van niet alleen starters, maar 
ook zij-instromers.  
We zien de komende jaren een groei van het aantal studenten door een grotere belangstelling voor de 
opleidingen én door het starten van een aantal kleine nieuwe opleidingen. 
Ook de samenwerking met het Deltion College biedt de mogelijkheid om meer studenten op te leiden. 
De toename van het aantal studenten maakt een investering in extra wooncapaciteit noodzakelijk evenals 
het uitbreiden van het onderwijzend personeel.  
  

16.1 Studentaantallen 

Studentaantallen 2018 2019 2020 2021 

(bekostigde studenten 1 oktober)     
BOL 452 514 514 514 

BBL 533 562 562 562 

Totaal 985 1076 1076 1076 
 

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

 
Toename van het aantal studenten vanaf het schooljaar 2018-2019 leidt tot een toename van het 
onderwijzend personeel en de woonbegeleiding.   
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Ook de de samenwerking met Deltion en Civilion vraagt om extra inzet. Duidelijk wordt dat de gemiddelde 
leeftijd de komende jaren stijgt naar 50 jaar.   
 

Gemiddelde personele bezetting in FTE 2018 2019 2020 2021 

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

Personeel primair proces 53,5 59,0 59,0 59,0 

Ondersteunend personeel 15,0 15,0 15,0 15,0 

 71,0 76,5 76,5 76,5 
 

16.3 Strategische huisvestingsplanning 

De gebouwen en terreinen die de opleiding gebruikt, zijn niet in eigendom van het SOMA College, maar 
worden gehuurd van het Bouw en Infrapark. Door het specifieke karakter van de school met 
oefenterreinen en woongebouwen, 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. In 2017 
zijn de bestaande huurcontracten uit-onderhandeld met de verhuurder zodat deze bedragen in 2018 meer 
op marktconform niveau zijn komen te liggen.  
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16.4 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 
komende boekjaren.  
 
Balans 

 31 dec  31 dec  31 dec  31 dec 

*1.000 2018  2019*  2020*  2021* 

 €  €  €  € 

        
Activa        
        
Vaste activa        
Materiële vaste activa 3.444  3.807  3.746  3.685 

Financiële vaste activa 0  0  0  0 

Totaal vaste activa 3.444  3.807  3.746  3.685 

        
Vlottende activa        
Vorderingen 2.038  2.074  2.172  2.273 

Liquide middelen 5.471  5.267  5.232  5.443 

Totaal vlottende activa 7.510  7.341  7.403  7.716 

        
Totaal activa 10.953  11.148  11.149  11.401 

        
        
Passiva        
        
Eigen vermogen        
Bestemmingsreserve (publiek) 1.592  1.126  964  1.054 

Bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 1.386  1.586  1.786  1.986 

Bestemmingsfonds huisvesting (privaat) 1.665  1.525  1.385  1.245 

 4.643  4.237  4.135  4.285 

        
Voorzieningen 1.111  797  718  670 

Langlopende schulden 1.819  2.322  2.401  2.480 

Kortlopende schulden 3.380  3.792  3.896  3.967 

        
Totaal passiva 10.953  11.148  11.149  11.401 

 
*prognose 
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Staat van baten en lasten 

*1.000 2018  2019*  2020*  2021* 

 €  €  €  € 
Baten        
        
Rijksbijdragen 7.525  7.241  7.360  7.988 

College-, cursus-, les- en examengelden 1.725  1.847  1.840  1.840 

Overige baten 4.046  3.955  4.021  4.093 

Totaal baten 13.296  13.043  13.221  13.920 

        
        
Lasten        
Personeelslasten 6.048  6.453  6.465  6.777 

Afschrijvingen materiële vaste activa 501  575  561  561 

Huisvestingslasten 3.060  3.185  3.224  3.273 

Overige bedrijfslasten 3.660  3.236  3.072  3.161 

Totaal lasten 13.269  13.449  13.322  13.771 

        
Saldo baten en lasten 27  -407  -102  150 

        
Financiële baten en lasten 0  0  0  0 

        
Resultaat voor resultaatbestemming 27  -407  -102  150 

        
        
Resultaatbestemming        
Onttrekking bestemmingsfonds (privaat) inzake 
huisvesting -135  -140  -140  -140 

Dotatie bestemmingsreserve (publiek) -55  -467  -162  90 

Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 217  210  210  210 
Onttrekking bestemmingsfonds wachtgeld 
(publiek) 0  -10  -10  -10 

        
Resultaat na resultaatbestemming 0  0  0  0 

 
*prognose 
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16.5 Aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en 
controlesysteem 

Het SOMA College streeft er naar 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 risicobeheersing 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 het management letter van de externe accountant 

16.6 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Veranderingen op het gebied van onderwijs dienen zich steeds weer aan, zowel vanuit de omgeving, het 
bedrijfsleven als de regelgeving. Het gevolg van deze veranderingen hebben vaak invloed op de manier van 
onderwijsverzorging, het huisvestingsbeleid en het beleid rondom de ondersteunende diensten.  
 
De volgende risico’s worden onderkend: 
 
1. Financiële bijdrage O&O Fonds Bouw&Infra 
Het SOMA College ontleent haar bestaansrecht aan de ondersteuning en waardering van de 
bedrijfstak. Ontstaan uit een tekort aan bekwame machinisten in 1958 en uitgegroeid tot een 
bedrijfstakinstituut.  
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. 
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2. Politieke ontwikkelingen- ministerie van 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 opgevangen. 
 
4. Voorfinanciering uitbreiding opleidingscapaciteit 
Het SOMA College is door de diverse samenwerkingsverbanden en de vraag vanuit de bedrijfstak aan het 
groeien voor wat betreft het studentenaantal. Uitbreiding van de opleidingscapaciteit heeft direct gevolgen 
voor de beschikbare capaciteit en financiële middelen, waarbij het met name gaat om uitbreiding van het 
aantal docenten/instructeurs en beschikbare slaapplaatsen op de campus. De opbrengsten vanuit OCW 
die verband houden met de stijging van het studentenaantal zal plaatsvinden in t-2 er is derhalve sprake 
van voorfinanciering. 
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Balans 

  31 december 2018  31 december 2017 

         
  €  €  €  € 

         
1 Activa        
         
 Vaste activa        
1.1 Materiële vaste activa 3.443.603    3.074.565   
1.2 Financiële vaste activa 0    0   
 Totaal vaste activa   3.443.603    3.074.565 

         
 Vlottende activa        
1.3 Vorderingen 2.038.334    1.787.168   
1.4 Liquide middelen 5.471.290    5.282.167   
 Totaal vlottende activa   7.509.624    7.069.335 

         
 Totaal activa   10.953.227    10.143.900 

         
         
2 Passiva        
         
2.1 Eigen vermogen   4.643.419    4.616.219 

2.2 Voorzieningen   1.110.833    1.050.662 

2.3 Langlopende schulden   1.818.763    1.314.258 

2.4 Kortlopende schulden   3.380.212    3.162.761 

         
 Totaal passiva   10.953.227    10.143.900 
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Staat van baten en lasten 

  

    Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

3 Baten      
3.1 Rijksbijdragen 7.525.237  7.097.635  7.079.246 

3.2 College-, cursus-, les- en examengelden 1.724.557  1.733.500  1.565.857 

3.3 Overige baten 4.046.275  4.119.626  4.171.226 

 Totaal baten 13.296.069  12.950.761  12.816.329 

       
       
4 Lasten      
4.1 Personeelslasten 6.048.240  5.824.577  6.030.638 

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 500.547  551.928  445.944 

4.3 Overige bedrijfslasten 6.720.082  6.581.287  6.522.415 

 Totaal lasten 13.268.869  12.957.792  12.998.997 

       
       
 Saldo baten en lasten 27.200  -7.031  -182.668 

       
5 Financiële baten en lasten 0  31  407 

       
 Resultaat voor resultaatbestemming 27.200  -7.000  -182.261 

       
       
 Resultaatbestemming      

 
Onttrekking bestemmingsfonds (privaat) inzake 
huisvesting -135.468  -207.000  -141.360 

 Dotatie bestemmingsreserve (publiek) -54.613  0  90.000 

 Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 217.281  210.000  212.449 

 Onttrekking bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 0  -10.000  -343.350 

       
 Resultaat na resultaatbestemming 0  0  0 
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Kasstroomoverzicht 

    2018    2017 
         
  €  €  €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten        
Saldo baten en lasten   27.200    -182.261 

         
Aanpassingen voor:        
Afschrijvingen materiële vaste activa 500.547    445.944   
Mutaties voorzieningen 60.171    349.249   
    560.718    795.193 

Verandering in vlottende middelen:        
Vorderingen 253.339    707.705   
Schulden 217.451    797.537   
    470.790    1.505.242 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten  1.058.708    2.118.174 

         
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa   -891.472    -603.932 

Desinvesteringen materiële vaste activa   21.887    0 

Investeringen in deelnemingen en/ of samenwerkingsverbanden 0    0 

Overige investeringen in financiële vaste activa   0    645.275 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten   -869.585    41.343 

         
         
Mutatie liquide middelen   189.123    2.159.517 

         
Controle:        
Stand liquide middelen per 31 december   5.471.290    5.282.167 

Stand liquide middelen per 1 januari   5.282.167    3.122.650 

    189.123    2.159.517 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen         
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van Richtlijn 660 'Onderwijsinstellingen' 
en de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is primair opgesteld om verantwoording af 
te leggen aan het ministerie van OCW en het O&O fonds Bouw & Infra.  
 
Schattingen 
Inherent aan het opmaken van een jaarrekening, is het noodzakelijk dat het bestuur van SOMA College 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De 
werkelijke uitkomsten van de hierbij gemaakte aannames kunnen afwijken. Indien het voor het geven van 
het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op desbetreffende jaarrekeningposten.   
 
Financiële instrumenten         
Op het SOMA College 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 financiële 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.  Huurdersinvesteringen in de 
panden worden geactiveerd indien het SOMA College de economische eigendom van de activa heeft. 
    
Vorderingen        
Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde, vervolgwaardering geschiedt tegen 
nominale waarde. Als er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering van een vordering of een 
groep van vorderingen, wordt de omvang van het verlies in de staat van baten en lasten verwerkt. Als 
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structureel sprake is van een gedeelte dat niet zal worden geïnd mag een voorziening vanwege 
oninbaarheid direct in mindering worden gebracht.  
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is 
tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn 
reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is 
aangebracht. Bij de bestemmingsfondsen is de beperking door derden aangebracht. 
        
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.  
    
Kortlopende schulden 
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als 
kortlopend. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s welke hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het 
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Rijksbijdragen 
De Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft. 
 
College-, cursus-, les- en examengelden 
De opbrengsten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 
prestaties tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten prestaties.  
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Overige baten  
De overige baten worden verantwoord als er waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en het SOMA 
College de voorwaarden voor de ontvangst van de baten heeft gerealiseerd in het boekjaar. 
 
Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zo ver ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
Het SOMA College heeft een pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling 
zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of 
contractuele basis premies betaald door het SOMA College. ABP hanteert het middelloon als 
pensioengevende salarisgrondslag. De premies worden (rekening houdend met de werknemersbijdrage) 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende passiva indien dit tot een terugstorting of vermindering van toekomstige 
betalingen leidt. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  
        
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 
het SOMA College zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het 
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.  
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Toelichting op de balans 

1.1 Materiële vaste activa Gebouwen  Inventaris en Andere  Totaal 

  en   apparatuur vaste bedrijfs- 

  verbouwingen   middelen   
  €  €  €  € 

         
 Aanschafwaarde 1 januari 2018 3.286.546  1.884.662  2.186.415  7.357.623 

 Cum. afschrijvingen 1 jan 2018 -982.094  -1.713.999  -1.586.965  -4.283.058 

 Boekwaarde 1 januari 2018 2.304.452  170.663  599.450  3.074.565 

         
 Mutaties 2018:        
 Investeringen 500.519  112.548  278.405  891.472 

 Desinvesteringen aanschafwaarde 0  0  -133.920  -133.920 

 Desinvesteringen afschrijvingen 0  0  112.033  112.033 

 Afschrijvingen -234.289  -74.166  -192.092  -500.547 

  266.230  38.382  64.426  369.038 

         
 Aanschafwaarde 31 december 2018 3.787.065  1.997.210  2.330.900  8.115.175 

 Cum. afschrijvingen 31 dec 2018 -1.216.383  -1.788.165  -1.667.024  -4.671.572 

 Boekwaarde 31 december 2018 2.570.682  209.045  663.876  3.443.603 

 
 
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt: 

 Gebouwen en verbouwingen  5  en 10% 
 Inventaris en apparatuur  20% en 33% 
 Andere vaste bedrijfsmiddelen  14,29%, 20% en 33% 

 
 

1.2 Financiële vaste activa Vorderingen  Overige  Totaal 

  op verbonden  vorderingen  

  partijen     
  €  €  € 

       
 Boekwaarde 1 januari 2018 0  0  0 

 Mutaties 2018:      
 Investeringen en verstrekte leningen 0  0  0 

 Aflossingen 0  0  0 

 Boekwaarde 31 december 2018 0  0  0 
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1.3 Vorderingen 31 dec 2018  31 dec 2017 

  €  € 

     
1.3.1 Debiteuren 581.280  381.276 

1.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 76.165  55.068 

1.3.3 Overige vorderingen 656.398  674.875 

1.3.4 Overlopende activa 724.491  675.949 

  2.038.334  1.787.168 

     
1.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen    
 Omzetbelasting 76.165  55.068 

     
1.3.3 Overige vorderingen    
1.3.3.1 Vorderingen op verbonden partijen 324.895  0 

1.3.3.2 Rekening-courant O&O Fonds 331.503  674.875 

  656.398  674.875 

1.3.3.1 Vorderingen op verbonden partijen    
     
 Vordering op Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen    
 Debiteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 329.480  0 

 Crediteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 0  0 

  329.480  0 

 Vordering op SOMA Exploitatie B.V.    
 Debiteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. 0  0 

 Crediteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. -4.585  0 

  -4.585  0 

     
 Totaal vorderingen op verbonden partijen 324.895  0 

 

1.3.3.2 Rekening-courant O&O Fonds 2018  2017 

  €  € 

 Het saldo bestaat uit:    
 Saldo 1 januari 674.875  931.274 

 Ontvangen subsidie -4.406.877  -4.243.274 

 Maximaal toegekende subsidie verslagjaar 3.559.000  3.858.000 

 Af: afrekening subsidie boekjaar   -170.473 

  -173.002  375.527 

 Mutatie kapitaalrekening 504.505  299.348 

 Saldo 31 december  331.503  674.875 
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1.4 Liquide middelen 31 dec 2018  31 dec 2017 

  €  € 

 Uitsplitsing:    
 ABN AMRO Bank N.V. 3.844.177  3.654.655 

 ING Bank N.V. 1.629.144  1.629.291 

 Kas 993  881 

 Kruisposten -3.024  -2.660 

  5.471.290  5.282.167 

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

2.1 Eigen vermogen Stand  Resultaat  Mutatie  Stand 

  1-jan-18      31-dec-18 

  €  €  €  € 

         
2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 1.647.026  -54.613  0  1.592.413 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.169.029  217.281  0  1.386.310 

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat) 1.800.164  -135.468  0  1.664.696 

  4.616.219  27.200  0  4.643.419 

 
 
 

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 2018  2017 

  €  € 

     
 Stand per 1 januari 1.647.026  1.557.026 

 Bij: dotatie uit resultaatbestemming -54.613  90.000 

 Af: onttrekking uit resultaatbestemming 0  0 

 Stand per 31 december 1.592.413  1.647.026 

 
Stichting SOMA College wordt op lump-sum 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.  
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2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) inzake wachtgeld 2018  2017 

  €  € 

     
 Stand per 1 januari 1.169.029  1.299.930 

 Bij: dotatie uit resultaatbestemming 217.281  212.449 

 Af: onttrekking uit resultaatbestemming 0  -343.350 

 Stand per 31 december 1.386.310  1.169.029 

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

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat) inzake huisvesting 2018  2017 

  €  € 

     
 Stand per 1 januari 1.800.164  1.941.524 

 Bij: overboeking van algemene reserve 0  0 

 Af: onttrekking uit resultaatbestemming -135.468  -141.360 

 Stand per 31 december 1.664.696  1.800.164 

 
Onder het bestemmingsfonds is de gerealiseerde boekwinst bij verkoop van het onroerend goed te Ede 
opgenomen. Dit fonds is door betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties en in overleg met het 
bestuur gevormd ten behoeve van de huisvesting van Stichting SOMA College. 
 

2.2 Voorzieningen 31 dec 2018  31 dec 2017 

  €  € 

     
2.2.1 Voorziening inzake jubilea 27.299  28.218 

2.2.2 Voorziening inzake groot onderhoud 502.669  467.686 

2.2.3 Voorziening inzake Professionalisering MBO 0  0 

2.2.4 Voorziening inzake BWW verplichting 430.866  554.758 

2.2.5 Voorziening inzake Generatiepact 149.999   
  1.110.833  1.050.662 

     
2.2.1 Voorziening inzake jubilea 2018  2017 

  €  € 

     
 Saldo per 1 januari 28.218  21.909 

 Bij: dotatie boekjaar -919  6.309 

 Af: onttrekking boekjaar 0  0 

 Saldo per 31 december 27.299  28.218 
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2.2.2 Voorziening inzake groot onderhoud 2018  2017 

  €  € 

     
 Saldo per 1 januari 467.686  365.241 

 Bij: dotatie boekjaar 134.487  134.945 

 Af: onttrekking boekjaar -99.504  -32.500 

 Saldo per 31 december 502.669  467.686 

     
     
     
2.2.3 Voorziening inzake professionalisering MBO 2018  2017 

  €  € 

     
 Saldo per 1 januari 0  6.662 

 Bij: dotatie boekjaar 0  0 

 Af: onttrekking boekjaar 0  -6.662 

 Saldo per 31 december 0  0 

     
     
2.2.4 Voorziening inzake BWW verplichting 2018  2017 

  €  € 

     
 Saldo per 1 januari 554.758  307.601 

 Bij: dotatie boekjaar 0  343.350 

 Af: onttrekking boekjaar -123.892  -96.193 

 Saldo per 31 december 430.866  554.758 

     
     
2.2.5 Voorziening inzake Generatiepact 2018  2017 

  €  € 

     
 Saldo per 1 januari 0  0 

 Bij: dotatie boekjaar 149.999  0 

 Af: onttrekking boekjaar 0  0 

 Saldo per 31 december 149.999  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. 
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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 professionalisering mbo is gevormd voor 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 voorziening inzake generatiepact is gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor lonen en 
salarissen voor medewerkers die gebruik maken van de regeling om gezond naar de pensionering toe te 
groeien en tot aan pensioendatum duurzaam inzetbaar te zijn. 
 
De voorzieningen hebben naar verwachting voor € 296.931 een looptijd korter dan 1 jaar en voor  
€ 813.902 een looptijd langer dan 1 jaar.  
 
 

2.3 Langlopende schulden Stand  Investeringen/ Afschrijvingen Stand 

  1-jan-18  Desinvesteringen  31-dec-18 

  €  €  €  € 

         
 Overige langlopende schulden 1.314.258  869.584  365.079  1.818.763 

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

2.4 Kortlopende schulden 31 dec 2018  31 dec 2017 

  €  € 

     
2.4.1 Crediteuren 872.787  841.135 

2.4.2 OCW subsidie met terugbetalingsverplichting 26.728  82.914 

2.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 272.414  253.472 

2.4.4 Schulden inzake pensioenen 66.948  61.178 

2.4.5 Overige kortlopende schulden 210.198  145.911 

2.4.6 Overlopende passiva 1.931.137  1.778.151 

  3.380.212  3.162.761 
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  2018  2017 

  €  € 
2.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen   
 Loonheffing en sociale verzekeringen 272.414  253.472 

     
2.4.5 Overige kortlopende schulden    
 Nog te ontvangen facturen 210.198  145.911 

     
2.4.6 Overlopende passiva    
 Vooruit ontvangen van Defensie 49.502  93.678 

2.4.6.1 Schulden aan verbonden partijen 0  13.905 

 OCW nog te besteden 544.728  425.547 

 Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen 215.975  202.668 

 Vooruit ontvangen bijdragen leerlingen 860.960  762.377 

 Vooruit ontvangen huurkorting 259.972  279.976 

  1.931.137  1.778.151 

     
     
2.4.6.1 Schulden aan verbonden partijen    
     
 Schuld aan Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen    
 Debiteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 0  -260 

 Crediteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 0  17.908 

  0  17.648 

     
 Schuld aan SOMA Exploitatie B.V.    
 Debiteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. 0  -4.281 

 Crediteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. 0  538 

  0  -3.743 

     
 Totaal schulden aan verbonden partijen 0  13.905 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Huur en Leaseverplichtingen 
De langlopende financiële verplichtingen inzake huur, operational lease en dergelijke die ultimo 2018 zijn 
aangegaan, betreffen 31 machines, 3 auto's en 7 huurcontracten met een totaalbedrag van € 22.553.678. 
Uitgesplitst naar categorie betreft het voor operational lease machines € 777.701, voor auto's € 40.000 en 
voor de huur van gebouwen € 21.735.977. Deze verplichtingen lopen voor de vervoermiddelen tot 2023, de 
machines tot 2023 en de huur voor gebouwen tot 2032. 
 
Investeringsverplichting 
Ultimo 2018 is het SOMA College een investeringsverplichting aangegaan inzake de renovatie en inrichting 
van gebouw 90 voor € 596.371 . 
 
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 

3.1 Rijksbijdragen   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 7.474.776  7.048.635  7.030.195 

3.1.2 Overige (doel)subsidies OCW 50.461  49.000  49.051 

  7.525.237  7.097.635  7.079.246 

 
De rijksbijdrage van het OCW betreft een structurele subsidie. De doelsubsidies betreffen toegekende 
gelden voor excellentie. 
 
De stijging ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een hoger beschikbaar 
macrobudget dan hetgeen bekend was bij het opstellen van de begroting en meer ontvangen gelden 
inzake het vaste deel van de kwaliteitsafspraken en de BPV. 
 
 

3.2 College-, cursus-, les- en examengelden   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
3.2.1 Cursusgelden sector BVE 137.033  118.300  116.964 

3.2.2 
Bijdragen studenten/ bedrijven (praktijktraining, excursies 
e.d.) 1.587.524  1.615.200  1.448.893 

  1.724.557  1.733.500  1.565.857 

 
 
 

3.3 Overige baten   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
3.3.1 Subsidie O&O Fonds 3.559.000  3.676.000  3.675.505 

3.3.2 Opbrengsten derden 384.173  363.000  276.348 

3.3.3 Overige baten 103.102  80.626  219.373 

  4.046.275  4.119.626  4.171.226 
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    Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

3.3.2 Opbrengsten derden      
 Opbrengsten verhuur machines 44.295  1.000  4.326 

 Bijdrage dienstverlening derden 339.878  362.000  272.022 

  384.173  363.000  276.348 

       
3.3.3 Overige baten      
 Onttrekking dienstverleningsovereenkomst defensie 79.275  75.626  133.561 

 Bijdrage Colland 0  0  76.320 

 Overige baten 23.827  5.000  9.492 

  103.102  80.626  219.373 

 
 

4.1 Personeelslasten   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
4.1.1 Lonen en salarissen 5.005.246 5.151.847 4.814.547 

4.1.2 Overige personeelslasten 1.042.994 672.730 1.216.091 

  6.048.240 5.824.577 6.030.638 

       
       
       
4.1.1 Lonen en salarissen      
 Bruto lonen en salarissen 3.936.554 4.042.997 3.778.287 

 Sociale lasten 489.118 557.006 484.609 

 Pensioenpremies 579.574 551.844 551.651 

  5.005.246 5.151.847 4.814.547 

       
4.1.2 Overige personeelslasten      
 Dotaties personele voorzieningen 107.359 0  350.893 

 Personeel niet in loondienst 606.471 345.430 621.432 

 Overige lasten 329.164 327.300 243.766 

  1.042.994 672.730 1.216.091 
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De stijging van de personele kosten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de 
mutatie op de personele voorzieningen (BWW verplichting en generatiepact, ten tijde van het opstellen van 
de begroting was dit nog niet bekend. 
Daarnaast is een verschuiving zichtbaar tussen de kosten voor personeel op de loonlijst en personeel niet 
in loondienst, alsmede meer kosten voor inhuur voor ziektevervanging. 
 
De overige lasten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten, scholingskosten en diverse kosten/vergoedingen 
ten behoeve van de medewerkers. 
 
Bij de stichting waren over 2018 gemiddeld 71,0 fte werknemers werkzaam (2017: 69,3 fte). 
 
De geldende pensioenregeling voor de werknemers die in dienst zijn van Stichting SOMA College is een 
toegezegde 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 bijdrageregeling. 
 
 

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
 Afschrijvingen gebouwen 123.066  123.066  123.066 

 Afschrijvingen vervoermiddelen 4.144  5.258  7.605 

 Afschrijvingen machines en installaties 117.794  110.920  109.621 

 Afschrijvingen ICT 56.989  53.796  60.796 

 Afschrijvingen verbouwingen 111.223  138.003  68.362 

 Afschrijvingen inventaris 74.166  117.400  71.396 

 Afschrijvingen onderwijsontwikkeling 13.165  3.485  5.098 

  500.547  551.928  445.944 

 
De gerealiseerde afschrijvingslast ligt ten opzichte van de begroting lager doordat de investeringen later 
in het boekjaar hebben plaatsgevonden dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. 
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4.3 Overige bedrijfslasten   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
 Huisvestingslasten 3.060.195  3.198.830  3.457.981 

 Machinelasten 1.025.282  1.065.500  1.107.138 

 Lasten studenten 594.679  576.500  632.498 

 Automatiseringslasten 833.961  625.000  542.080 

 Onderwijslasten 198.197  353.616  130.745 

 Reis- verblijf- en vergaderlasten 87.096  118.300  101.933 

 Communicatielasten 192.220  185.500  101.662 

 Kwaliteitszorglasten 5.394  15.600  13.456 

 Algemene lasten 723.058  442.441  434.922 

  6.720.082  6.581.287  6.522.415 

 
Onder de algemene kosten is een bedrag van € 46.416 opgenomen aan accountantshonoraria inzake de 
controle van de jaarrekening en de bekostigingscontrole. 
 
De totale overige bedrijfslasten liggen boven de begroting 2018. De volgende afzonderlijke posten 
verdienen nadere toelichting op de belangrijkste verschillen: 
 
Huisvestingslasten 
Na het opstellen van de begroting 2018 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de verhuurder waardoor de 
kosten die hiermee verband houden positief afwijken ten opzichte van de begroting.  
 
Automatiseringslasten 
De stijging in de automatiseringslasten ten opzichte van de begroting heeft te maken met diverse ICT 
projecten, waaronder verbetering van het netwerk, implementatie van Topdesk en de ontwikkeling van de 
nieuwe portalen. Niet alle projecten waren inzichtelijk bij het opstellen van de begroting en bij de 
ontwikkeling van de portalen zijn er diverse tegenslagen geweest waardoor er extra kosten moesten 
worden gemaakt dan begroot. 
 
Onderwijslasten 
Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht rondom onderwijsontwikkeling waardoor de realisatie ten 
opzichte van de begroting positief afwijkt. 
 
Algemene lasten 
Ten opzichte van de begroting zijn er meer algemene kosten gemaakt waarbij voornamelijk de aanschaf 
van de kleine inventaris de veroorzaker is van de negatieve afwijking, veroorzaakt door de aanschaf van 
nieuwe inventaris in de woongebouwen. 
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5 Financiële baten en lasten   Begroot   
  2018  2018  2017 

  €  €  € 

       
 Rentebaten 0  31  407 

 
 
 

Overige gegevens 

Overige gegevens    
     
Statutaire bepalingen inzake het resultaat    
In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot het resultaat in enig jaar. 

     
  2018  2017 

  €  € 

     
 Onttrekking bestemmingsfonds inzake huisvesting (privaat) -135.468  -141.360 

 Dotatie bestemmingsreserve (publiek) -54.613  90.000 

 Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 217.281  212.449 

 Onttrekking bestemmingsfonds wachtgeld (publiek) 0  -343.350 

  27.200  -182.261 

     
     
Gebeurtenissen na balansdatum    
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de financiële 

positie van Stichting SOMA College per 31 december 2018.    
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening    

     
Na vaststelling van de jaarrekening 2018 door het College van Bestuur is deze door de Raad van Toezicht 

in de vergadering van 17 april 2019 goedgekeurd.    
 
Harderwijk, 17 april 2019 
 
 
 
 
Mevrouw A.M. van Bodegom      De heer T.C. de Wit 
Bestuurder        Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
 
         De heer G. Kempenaar 
         Lid Raad van Toezicht 
          
 
 
 
 
 

De heer G. Lokhorst 
         Lid Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
         Mevrouw J.H. Mud 
         Lid Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
         De heer H. Wilbers 
         Lid Raad van Toezicht 
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Verplichte toelichtingen 

Model G: Verantwoording subsidies 

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule      
   Bedrag  Ontvangen Prestatie 

   van tot en met afgerond 

Omschrijving  Kenmerk toewijzing verslagjaar ja/nee 
      
   € €  
Resultaatafhankelijk budget VSV MBO 2018  936059-1 169.734 169.734 nee 

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget BPV 2018 939777-1 110.252 110.252 nee 

Resultaatafhankelijk budget studiewaarde 2018  935941-2 99.224 99.224 nee 

Prestatiebox mbo 2017 (variabele bedragen)  865590-2 125.000 125.000 nee 

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2016  786382-1 9.784 9.784 ja 

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2017  849808-1 20.438 20.438 nee 

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018  926400-2 20.080 20.080 nee 

Prestatiebox mbo 2015 (variabele bedragen)  720160-2 125.000 125.000 ja 

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget BPV 2017 858614-2 94.630 94.630 ja 

Prestatiebox mbo 2016 (variabele bedragen)  785240-1 112.500 112.500 ja 

Kwaliteitsafspraken MBO 2018  862309-1 288.781 288.781 ja 

Excellentie MBO 2018  862408-1 48.202 48.202 ja 
 

G2 Subsidies met verrekeningsclausule       
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar Bedrag  Ontvangen Totale Te verrekenen  

   van tot en met kosten ultimo   
  Kenmerk toewijzing verslagjaar  verslagjaar           
   € € € €   
Subsidie Zij-instromers 2015 705150-1 60.000 -60.000  0   
Schoolmaatschappelijk werk 2016 733712-1 8.934 -8.934  0   

   68.934 -68.934 0 0   

         
G2.B. Doorlopend in een volgend verslagjaar Bedrag  Saldo Ontvangen Lasten Totale  Saldo  

   van 2017   kosten 2018 

   toewijzing    2018           
   € € € € € € 

Schoolmaatschappelijk werk 2018 874295-2 13.498 0 13.498 0 0 13.498 

Schoolmaatschappelijk werk 2017 804580-1 13.980 13.980 0 -750 0 13.230 

   27.478 13.980 13.498 -750 0 26.728 
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Model E: Verbonden partijen 

 Juridische Statutaire Code Eigen  Resultaat Baten Art.  Deel- Consoli- 

 vorm  zetel  vermogen 2018 2018 2:403 name datie 

    31-dec-18   BW   
* 1.000          
    € € € ja/nee % ja/nee 

          
          
Stichting SOMA 
Bedrijfsopleidingen 

Stichting Harderwijk 1 2.694 0 2.875 Nee 0 Nee 

          

SOMA Exploitatie 
B.V. B.V. 

Harderwijk 1 2.862 176 3.224 Nee 0 Nee 

          
          
          
          
Code activiteiten:          
1. 
Contractonderwijs          
2. Contractonderzoek         
3. Onroerende zaken         
4. Overig          
          
SOMA Expolitatie B.V. is een dochteronderneming van Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen.  
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WNT verantwoording 2018 

 

bedragen x € 1 A.M. van Bodegom H. Meppelink E. ter Avest

Functiegegevens
Voorzitter College van 

Bestuur
Directeur onderwijs

Manager 
bedrijfsvoering/ 

controller
Aanvang  en einde functievervulling in 2018 1 jan- 31 dec 1 jan- 31 dec 1 jan- 31 dec
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)

1,0 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 122.488                              91.095                                 83.859                                 
Beloningen betaalbaar op termijn 18.073                                14.945                                 13.449                                 
Subtotaal 140.561                              106.040                               97.308                                 

Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum

133.000                              133.000                               133.000                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog 
niet terugontvangen bedragen

-                                      -                                       -                                       

Totaal bezoldiging 2018 140.561                      106.040                       97.308                         
Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1 jan- 31 dec 1 jan- 31 dec 1 jan- 31 dec
Omvang dienstverband 
(als deeltijdfactor in fte)

1,0 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 121.422                              90.562                                 80.655                                 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.576                                14.062                                 12.087                                 
Subtotaal 137.998                              104.624                               92.742                                 

Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum

129.000                              129.000                               129.000                               

Totaal bezoldiging 2017 137.998                              104.624                               92.742                                 

WNT-VERANTWOORDING 2018 Stichting SOMA College

De WNT is van toepassing op Stichting SOMA College. Het voor het SOMA College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 133.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 
13 e  maand van de functievervulling 
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De bezoldigingsafspraken met de topfunctionaris zijn gemaakt in 2008 waardoor het overgangsrecht van de WNT op deze afspraken van 
toepassing is. Deze afspraken mogen vanaf invoering van het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de instelling gedurende vier jaar 
worden gerespecteerd. Daarna moet de bezoldiging in 3 jaar worden afgebouwd tot het toepasselijke bezoldigingsmaximum. In dit geval 
mogen de bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd vanaf 2016 tot en met 2019. Vanaf 2020 moet de bezoldiging worden afgebouwd. 
 
De beloning van de voorzitter College van Bestuur, mevrouw A.M. van Bodegom wordt voor 40% doorbelast aan Stichting SOMA 
Bedrijfsopleidingen.   
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Bijlage 1: Verantwoording notitie helderheid 

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 verantwoording 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 2018 waren er deelnemers die een TCVT-erkenning (hijs-pas) 
hebben behaald bij SOMA Bedrijfsopleidingen. Welke deelnemers dit zijn wordt niet geregistreerd in de 
toetsboom in Magister. 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 studenten. Daar waar de vrijstellingen een 
substantieel deel van de studie bekorten, zijn maatwerktrajecten ingezet. Deze maatwerktrajecten 
voldoen aan de geldende wettelijke 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 student 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 studenten zelf het lesgeld of 
cursusgeld. In 2018 werd het cursusgeld door 122 studenten zelf betaald. In 192 gevallen betaalde de 
werkgever. De rest van de studenten is jonger dan 18 jaar. 
 
5. In- en uitschrijving van studenten voor meer dan één opleiding tegelijk 
Hiervan is geen sprake.  
 
6. Student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 
Hiervan is geen sprake. 
 
7. Maatwerktrajecten voor bedrijven/organisaties 
Hiervan is geen sprake. 
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8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland 
Soms is sprake van studenten die voor langere tijd naar het buitenland gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
sommige defensietrajecten waar studenten worden uitgezonden. Daar waar studenten 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. 
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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   nee 
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, via Versluys 
Voorzitter RvC Asfalt Kennis Centrum     ja, via Versluys 
Voorzitter RvB DEGA Vlaardingen     ja, via Versluys 
Lid Dagelijks Bestuur Bouwend Nederland    ja 
Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW     ja, via BNL 
Voorzitter RvB Freesbedrijf van der Steen    ja, via Versluys 
Lid Raad van Advies CROW      ja, via BNL 
DGA Albus in Albis beheer B.V.      ja 
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Overige leden Raad van Toezicht 
 
De heer G. Kempenaar 
Lid sinds 18 januari 2017 
 
Functie:                                                              bezoldiging      
Directeur Jansma Drachten BV                                           ja 
 
Belangrijkste nevenfuncties*:  
Voorzitter Platform Infra Noord (BN) 
Vicevoorzitter Regiobestuur BN 
Lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland 
Voorzitter AvA Asfaltproductie Kootstertille 
Bestuurslid NTWC Vastgoed 
Lid RvC Asfalt Kenniscentrum 
Voorzitter Stichting Goed Werk! 
Lid Raad van Toezicht SOMA Bedrijfsopleidingen  
 
Voorzitter BC Drachten 
* eventuele vergoedingen vanuit bestuurlijke organen vervallen aan Jansen Drachten BV 
  
De heer G. Lokhorst 
Lid sinds 1 mei 2014 
 
Functie:        bezoldiging  
Sector Bestuurder Bouw, CNV Vakmensen     ja 
 
Belangrijkste nevenfuncties*: 
Secretaris bestuur Technisch Bureau Bouwnijverheid       
Stichting Garantiefonds Vorst (penningmeester)      
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        
Sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving SBB 
Voorzitter bestuur O&O fonds Waterbouw 
Dagelijks bestuur cao partijen bouw 
Vicevoorzitter Permanent Comité Bouw van Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH) 
Lid Uitvoerend Bestuur EFBH 
Lid bestuur Stichting SFB 
Onderhandelaar cao Waterbouw 
Onafhankelijk adviseur SPDI (Sociale Partners sámen vóór Duurzame Inzetbaarheid) 
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Voorzitter voetbalvereniging Drachtster Boys 
*eventuele vergoedingen vanuit bestuurlijke organen vervallen aan CNV Vakmensen 
 
Mevrouw J.H. Mud 
Lid sinds 14 september 2016 
 
Functie:          bezoldiging 
Sectorhoofd FNV Bouwen en Wonen      ja  
 
Belangrijkste nevenfuncties*: 
Lid Raad van Toezicht Stichting Garantiefonds Bouw en Infra     
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 Bouwen en Wonen 
 
   
De heer H. Wilbers 
Lid sinds 20 maart 2013 
 
Functie:        bezoldiging  
directeur/bestuurder Stichting Cedin en dochterbedrijven   ja 
 
Belangrijkste nevenfuncties:  
Bestuurder Stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Noord  nee 
Voorzitter VONKT (voorheen Stichting Centrum voor Levensbeschouwing) nee 
Voorzitter Vereniging Christelijk Voorgezet Onderwijs Fryslân Noord  nee  
 
 
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.  
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Bijlage 3: Lijst met afkortingen 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming  

AVO Algemeen vormend onderwijs 

AWB Algemene wet bestuursrecht 

BBL Beroepsbegeleidende leerweg 

BOL Beroepsopleidende leerweg 

BPV Beroepspraktijkvorming 

BSA Bindend studieadvies 

BTO Bedrijventevredenheidsonderzoek 

CvB College van Bestuur 

ELO Elektronische leeromgeving 

FA Financiële administratie 

GWW Grond-, water- en wegenbouw 

HUBO Haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid 

HZC Het Zwarte Corps 

JOB Jongeren organisatie beroepsonderwijs 

LOB Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs 

Ministerie van OCW Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap 

MO Medewerkersonderzoek 

OER Onderwijs- en examenregeling 

OLC Open leercentrum 

OR  Ondernemingsraad 

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie 

RIF Regionaal Investeringsfonds 

RvT Raad van Toezicht 

SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven  

SLB'er Studieloopbaanbegeleider 

TIM Techniek, Infra en Mechanisatie 

VOG Verklaring omtrent het gedrag 

VTOI Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 

VSV Voortijdig schoolverlater 

VWN Vereniging van Wapeningsstaal Nederland 

WAC Werkveld Advies Commissie 

WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 

WOR Wet op de ondernemingsraden 
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