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Woord vooraf 

SOMA College is een vakschool in beweging. Dagelijks zijn meer dan 85 medewerkers actief in het verzor-
gen van aantrekkelijk goed onderwijs voor onze studenten. Sinds dit schooljaar biedt SOMA College naast 
de opleidingen op haar vaste thuisbasis in Harderwijk ook vier nieuwe opleidingen in Den Bosch en is de 
school ook actief in Zwolle. Samenwerken met andere onderwijsinstellingen, netwerkpartners, oplei-
dingsbedrijven en sociale partners is het credo van 2019 geweest. Dit past volledig binnen het strategische 
doel om het kenniscentrum voor de infra te zijn. Dit komt nadrukkelijk naar voren in de vele samenwer-
kingsprojecten rondom de opleidingen, al dan niet ondersteund vanuit het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF). 
 
Het werkveld en de studenten zijn zeer tevreden over SOMA College als vakschool. De vele aanmeldingen 
voor de opleiding Machinist zorgen ervoor dat de opleidingen jaarlijks al vroeg vol zitten. Door te werken 
met satelliet locaties is het mogelijk te groeien in het aantal opleidingsplaatsen. Op deze manier geven wij 
een directe invulling aan de doelstelling om in te spelen op de grote behoefte aan personeel in onze be-
drijfstak. 
 
De ge-update koers uit 2018 is het spoorboekje voor de periode 2019 tot en met 2022. De organisatie in 
balans brengen en meer oog hebben voor de ervaren werkdruk waren belangrijke opgaves voor 2019. De 
groei van het aantal studenten vraagt veel van de medewerkers van SOMA College. De krapte op de ar-
beidsmarkt maakt het lastig om openstaande vacatures tijdig in te vullen. Met deze ontwikkelingen in het 
oog zoeken we naar oplossingen om werkdruk te verminderen en werkplezier te stimuleren. 
 
2019 is een jaar van bestuurlijke verandering geweest. Per 1 november is er een nieuwe bestuurder aan-
getreden en de functie van directeur onderwijs is komen te vervallen en herverdeeld. Daarnaast zijn de 
onderwijsteams versterkt met nieuwe collega's. Allemaal veranderingen die passen in de strategische 
koers gericht op het aanbieden van goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs. Daarnaast blijven we 
werken aan het verder uitbouwen van SOMA College tot kenniscentrum voor de infra. Bevlogen en betrok-
ken medewerkers vinden we belangrijk bij SOMA College en daarom blijven in onze medewerkers investe-
ren. Met alles wat we doen hebben we het doel jongeren te winnen voor onze mooie sector. In 2019 zette 
SOMA College de student op één.  
 
Een heel groot compliment aan alle medewerkers die dagelijks werken aan uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs. 
  
  
Ik wens u veel plezier met het lezen van het jaarverslag. 
  
Koen Stephan  
Voorzitter College van Bestuur 
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Beleid en organisatie  
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Hoofdstuk 1 | Profiel SOMA College 

1.1 Kernactiviteiten 

SOMA College is dé vakopleiding voor de bouw en infra in het middelbaar beroepsonderwijs. De school 
heeft een goede band met de bedrijfstak en sluit zodoende aan bij de ontwikkelingen. SOMA biedt zowel 
BOL als BBL-opleidingen. Met meer dan 500 studenten is de Machinistenopleiding de grootste opleiding 
van de school. Er zijn meerdere scholen, verspreid over heel Nederland, die deze opleiding aanbieden, 
maar SOMA College is de enige school die deze opleiding ook als BOL-variant aanbiedt.  
 
SOMA College had in 2019 circa 1.150 studenten. Dat is 30% meer dan in 2017. Studenten komen uit het 
hele land. Daarom beschikt de school over een campus, waar studenten kunnen studeren en overnach-
ten, onder begeleiding van geschoolde woonbegeleiders. 
 
De beroepspraktijk staat centraal bij SOMA College. BBL-studenten zijn in dienst van een leerbedrijf en 
komen in geclusterde weken verspreid over het jaar naar school. BOL-studenten gaan in alle leerjaren 
periodiek op stage. 
 
De vraag naar goed geschoold personeel in de bouw en infra is groot. SOMA College speelt daarin een 
belangrijke rol, zowel kwantitatief als kwalitatief.  
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1.2 Structuur en organisatie 

SOMA College is een stichting gevestigd in Harderwijk. De statutaire naam is ‘Stichting SOMA College’. 
Sinds 2019 leidt de school ook studenten op in Den Bosch en Zwolle. Het bevoegd gezag bestaat uit een 
eenhoofdig College van Bestuur. In 2019 werd de Raad van Toezicht gevormd door vier leden uit de werk-
gevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfstak en één onafhankelijk lid. 
 
Met het vertrek van Anke van Bodegom is per november 2019 Koen Stephan als nieuwe bestuurder ge-
start. Koen Stephan was eerder 12 jaar directeur van SOMA Bedrijfsopleidingen. De bestuurder vormt sa-
men met de manager bedrijfsvoering het managementteam (MT). Er zijn drie opleidingsmanagers, deze 
zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en het aansturen van de onderwijsteams. De opleidingsmanagers 
zorgen ervoor dat de bestuurder goed geïnformeerd is over wat er speelt in het onderwijs, zodat hij het 
onderwijs kan vertegenwoordigen in het MT.  
 
Per september 2019 is de functie van directeur onderwijs vrijgekomen. In goed overleg is ervoor gekozen 
deze functie niet opnieuw in te vullen, maar om de taken te verdelen onder de opleidingsmanagers. Dit 
heeft als doel de organisatie platter te maken. Op termijn evalueren we of dit de beste vorm is voor de in-
vulling van dit takenpakket. 
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1.3 Bestuur en toezicht  

1.3.1 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 het Bestuursreglement. Het College van 
Bestuur heeft de opdracht om de doelstellingen van de stichting te realiseren en te borgen. Wanneer de 
statuten het vereisen, legt de bestuurder voorgenomen besluiten ter goedkeuring voor aan de RvT. Het 
bestuursreglement en de statuten zijn in te zien via het bestuurssecretariaat. 
 

1.3.2 Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht had in 2019 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie Namens Datum aantreding Datum aftreden/(moge-
lijke) 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 2022 
De heer H. Wilbers Lid Op voordracht van de OR maart 2013 Januari 2021 aftredend 
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 werknemersorganisa-
ties (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 ma-
chine-gebonden personeel. Om uiting te geven aan deze verbondenheid is de voorzitter van HZC toehoor-
der 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 Onderwijsinstellin-
gen). 

1.3.3 Taken en bevoegdheden 

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken bin-
nen SOMA College. De RvT adviseert de bestuurder en vervult tevens de rol van werkgever wat betreft de 
bestuurder. De RvT handelt op basis van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten. 
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1.3.4 Werkwijze 

De Raad van Toezicht werkt met een jaarplanning. Deze wordt gezamenlijk opgesteld door de bestuurder 
en de voorzitter. Daarnaast is er een onderlinge taakverdeling afgesproken tussen de leden van de RvT. 
Tussen de vergaderingen door wordt de RvT geïnformeerd middels rapportages en waar nodig is er tele-
fonisch contact. De Raad van Toezicht kwam in 2019 zes keer bijeen. De RvT heeft in het kader van haar 
eigen beoordeling een zelfevaluatie gehouden met de leden van de RvT.  

1.3.5 Belangrijke thema’s in 2019 

 In mei vond er een inspectiebezoek plaats. Voorafgaand aan dit bezoek vond er op 5 maart 2019 
een gesprek plaats tussen de inspectie en de voorzitter; 

 De Raad van Toezicht heeft een toelichting gehad over de voorbereiding van de open dag op 19 ja-
nuari; 

 De kwaliteitsagenda is gedeeld en besproken met de RvT; 
 Het jaarverslag van 2018 inclusief accountantsverslag is door de RvT besproken en vastgesteld; 
 De RvT is door de bestuurder geïnformeerd over de gewijzigde Branchecode en de management-

rapportages per kwartaal zijn uitgebreid besproken; 
 De RvT was belast met de werving en selectie van de nieuwe bestuurder; 
 De bestuurder heeft het jaarplan met projecten toegelicht; 
 In het kader van samenwerkingen is er contact geweest met Aeres Hogeschool over doorstroom-

mogelijkheden naar het hbo; 
 Er is intensief met werkgeversorganisatie CUMELA Nederland gesproken over het versterken van 

de opleidingen voor machinisten en monteurs; 
 De samenwerking met Civilon is besproken. 

 

1.4 Medezeggenschap 

In het medezeggenschapsstatuut is vastgelegd dat de medezeggenschap van SOMA College bestaat uit 
een studentenraad (SR) en een ondernemingsraad (OR). Daarnaast is er een klankbordgroep ouders, om-
dat SOMA College de rol van de ouders erg belangrijk vindt. 
 

1.4.1 Studentenraad 

De studentenraad (SR) bestond in 2019 uit leden afkomstig van de verschillende BOL-opleidingen van 
SOMA College. De studentenraad zorgde zelf voor werving van nieuwe eerstejaars studenten. De raad 
vergaderde om de twee weken in de middagpauze of in de avond. Er waren structurele lunch-overleggen 
met de bestuurder en een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht. Daarnaast waren er regelmatig 
overleggen met de woonbegeleiders, cateraar en opleidingsmanagers. Per december 2019 kreeg de raad 
een nieuwe begeleider vanuit de school toegewezen.  
Samenstelling Studentenraad: 
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Naam Klas 
Troy Herweijer eerstejaars monteur 
Rodney Batting  eerstejaars machinist 
Arne van den Brink eerstejaars monteur 
Edwin Bergink  eerstejaars monteur 
Mees Timmermans eerstejaars monteur 
Rick Heinneman  eerstejaars machinist 
Bas van Schie tweedejaars monteur 

Joris Poll tweedejaars machinist  

Remco Beuving  derdejaars machinist 

Max de Wildt  derdejaars machinist 

Chiel Boonzaaijer  derdejaars machinist 

Wietze de Roo  derdejaars monteur 

Mandy Maerman derdejaars monteur 

  
De leden van de studentenraad werken met portefeuilles. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder 
andere de inrichting van de campus, het eten in het restaurant, de aanstelling van de nieuwe bestuurder, 
lessen en examens. 

1.4.2 Ondernemingsraad 

In haar tweewekelijkse overleg denkt de ondernemingsraad (OR) met de bestuurder mee binnen de ka-
ders van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), bewaakt ze de voortgang van processen en creëert 
draagvlak als zij het eens is met de voorgenomen besluiten. Daarnaast is de OR de 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 onaf-
hankelijk 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, dhr. Wilbers. 
  
In 2019 heeft de OR ingestemd met het werkdrukplan. De OR heeft samen met de voorzitter van het Col-
lege van Bestuur meegewerkt aan dit plan. Daarnaast heeft de OR ingestemd met het examenreglement, 
waarbij de OR goed heeft gekeken of het reglement, zowel voor studenten als voor docenten, werkbaar is. 
De OR heeft ook ingestemd met het beleid voor werving en selectie, waarbij de OR een goede afweging 
heeft proberen te maken tussen de belangen van de organisatie en de belangen van personeel.  
 
De OR heeft positief advies gegeven over het gedragsprotocol. Het protocol richt zich op de omgang met 
elkaar, op het voorkomen van incidenten en op de consequente afhandeling van incidenten. De OR heeft 
als suggestie meegegeven om ook het gebruik van sociale media op te nemen in dit protocol.  
 
Tevens zijn de hoofdlijnen van de begroting 2020 besproken. De jaarrekening ontving de OR ter informatie. 
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Leden van de OR in 2019:  
 

Naam Functie 
Janneke Wieman  Voorzitter 
Carl-Johan Pluvier  Secretaris 

Jan-Willem van Middendorp Lid 

Giso Meijers Lid 

Martin Zeegers Lid 

 

1.4.3 Klankbordgroep ouders 

SOMA College hecht waarde aan het contact met de ouders en heeft daarom gekozen voor een klank-
bordgroep ouders, ondanks dat dit niet verplicht is volgens de WEB. Het belang wordt versterkt doordat 
wij een bepaald type kwetsbare jongeren in huis hebben, namelijk jongeren van 16 jaar die op kamers 
gaan in Harderwijk. 
 
In 2019 hadden de volgende ouders plaats in de klankbordgroep: 
 

Naam ouder 
Marcel Haas 
Caroline Harbers 
Anja Reuvekamp 
Richard Olthuis 
Alfons Verdam 
Herman Berkhof 
Jacob van der Heide 
Petra Breukelmans 

Wisse Dekker 
 

In 2019 kwam de klankbordgroep ouders drie keer bij elkaar. Met het wegvallen van de directeur onder-
wijs is de klankbordgroep ouders in de portefeuille van een opleidingsmanager gekomen. Momenteel 
wordt onderzocht welke vorm om informatie bij ouders op te halen en te brengen het meest effectief is. 
 

1.5 Horizontale verantwoording 

Bij SOMA College zijn verschillende stakeholders betrokken met ieder hun eigen belangen. De school 
staat in constant contact met haar omgeving, via bijvoorbeeld gesprekken, mail en social media. De di-
verse stakeholders van SOMA College zijn onder te verdelen in: 
 
 

 Studenten (en ouders) 
 Medewerkers 
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 Bedrijven 
 Overheid 
 O&O Fonds Bouw & Infra 
 Collega opleiders 

 
SOMA College is de afgelopen jaren steeds meer gaan samenwerken met andere partijen en scholen. On-
der andere in het kader van het programma Professionalisering graven. Ook is het aantal locaties (satel-
lieten) uitgebreid. Voorbeelden daarvan zijn de locaties in Den Bosch en Zwolle. Eind 2019 is de school 
gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om examinering te organiseren op de locatie in Har-
derwijk voor collega mbo-scholen. Een andere ontwikkeling die we zien is dat CUMELA Nederland een 
steeds grotere rol gaat spelen voor SOMA College. Steeds meer (oud)studenten werken onder de cao 
Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO). 
 

1.5.1 Studenten (en ouders) 

De missie van SOMA College is om de meest gewilde vakmensen te leveren door goed, uitdagend en toe-
komstgericht onderwijs. De arbeidsmarkt vraagt om goed opgeleid personeel. Op dit moment zijn er te 
weinig jongeren die willen werken in de bouw en infra. SOMA College staat voor de uitdaging om vol-
doende jongeren op te leiden om te voldoen aan de grote vraag op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft 
SOMA College een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Daarom zet SOMA College ook in op samenwerking 
met andere scholen.  
 
De studenten worden formeel vertegenwoordigt door de studentenraad. Daarnaast zijn er vanuit kwali-
teitszorg verschillende onderzoeken gedaan, waarmee input van studenten wordt opgehaald, zoals de 
JOB-monitor en studentenpanels. Ouders zijn een belangrijke partner voor de school, vanwege de kwets-
baarheid van minderjarige studenten die verblijven op de campus. Ouders zijn formeel vertegenwoordigt 
door de klankbordgroep ouders. Ook organiseert SOMA College ouderdagen en is er digitaal portaal spe-
ciaal voor ouders.  
 

1.5.2 Medewerkers 

De medewerkers maken de school. Formeel vertegenwoordigt de ondernemingsraad de medewerkers. 
Daarnaast is er een interne overlegstructuur door alle lagen van de organisatie en worden medewerkers 
geïnformeerd via SharePoint, mail en SOMA-bijeenkomsten. Iedere twee jaar wordt er een Medewerker 
onderzoek uitgevoerd. 
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1.5.3 Bedrijven (afnemende bedrijven, leerbedrijven, branche- en vakverenigingen) 

SOMA College onderhoudt als vakschool voor de bouw en infra een nauwe relatie met de bedrijfstak. Het 
betreft dan o.a. afnemende bedrijven, leerbedrijven, branche- en vakverenigingen. Om één loket te heb-
ben voor de bedrijven beschikt SOMA College over een werkveldbureau. Iedere opleiding heeft als op-
dracht om een werkveldadviescommissie (WAC) in te stellen om de opleidingen up-to-date te houden. 
Daarnaast is er een adviescommissie examinering waarin bedrijven plaats hebben. De school heeft ver-
schillende samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het programma Pro-
fessionalisering graven waarin circa 40 partners participeren met als gezamenlijk doel om graafschade 
terug te dringen.  
 

 
 

1.5.4 Overheid 

Het ministerie van OCW is een belangrijke stakeholder voor SOMA College. De overheid financiert de 
school. SOMA College legt verantwoording af over de besteding van ontvangen middelen, onder andere 
middels dit jaarverslag. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de school.  
 

1.5.5 O&O Fonds Bouw & Infra 

Dankzij de branche en de extra gelden die SOMA College ontvangt vanuit het O&O Fonds Bouw & Infra 
kan het huidige rijke praktijkgerichte onderwijs gegeven worden. Zonder deze partner zou dit niet moge-
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lijk zijn. Voorbeelden van de mogelijkheden die dit biedt zijn een rijk machinepark en 13 hectare oefenter-
rein en de overnachtingsmogelijkheden. Dit maakt dat SOMA College de meest gewilde vakmensen kan 
leveren. 
 

1.5.6 Collega opleiders 

SOMA College werkt samen met verschillende toeleverende en afnemende scholen en collega-scholen. 
SOMA College heeft de banden aangetrokken met toeleverende scholen in de regio voor een warme over-
dracht. De laatste jaren wordt er steeds meer samengewerkt met collega mbo-opleiders om te komen tot 
rijk onderwijs, examinering van goede kwaliteit en om te werken aan het doelmatigheidsvraagstuk 
rondom de (landelijke) verdeling van studenten over opleidingen. Er zijn contacten met de Universiteit 
Twente. Daarnaast wil de school graag meer in contact komen met partners in het hbo. SOMA College is 
lid van de MBO Raad, stichting Kwaliteitsnetwerk mbo en de auditpool diagonaal. Ook participeert zij in 
het vak-instellingenoverleg. 
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1.6 Branchecode Goed bestuur 

Per 1 januari 2019 is de aangepaste Branchecode ingegaan. 
De Raad van Toezicht is geïnformeerd door de bestuurder over de Branchecode. 
SOMA College voldoet aan de voorwaarden die de Branchecode stelt ten aanzien van de verantwoordelijk-
heden van de bestuurder en aanbevelingen voor de Raad van Toezicht.  
 
In 2019 startte SOMA College, samen met Deltion en Helicon, en onder begeleiding van het Nationaal Re-
gieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een onderzoek naar bestuurlijk vermogen. Dit onderzoek loopt tot 
2022. 
 
Goed bestuur in kernwaarden, cultuur en gedrag  
Goed bestuur heeft te maken met kernwaarden, cultuur en gedrag van degenen die daarin verantwoorde-
lijkheden hebben. Kernwaarden zijn integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, 
rechtmatigheid, openheid en transparantie. De bestuurder en toezichthouders nemen deze kernwaarden 
in acht nemen en vullen vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden in. Bij een publiek bekos-
tigde instelling hoort een bestuurscultuur van soberheid en bescheidenheid. De rijksmiddelen (belasting-
gelden) worden op zorgvuldige wijze besteed en dat komt in het concrete beleid (en de verantwoording 
daarover) en ook in uitstraling en imago tot uitdrukking.  
Bestuurders en toezichthouders: 

 Vertonen voorbeeldgedrag, handelen professioneel en ethisch verantwoord; 
 Zijn betrokken bij en houden voldoende contact met de uitvoering van het onderwijs en het perso-

neel dat daarvoor verantwoordelijk is; 
 Hebben oog voor de menselijke maat, zowel in de organisatie en uitvoering van het onderwijs als 

in het eigen personeelsbeleid en de eigen bedrijfsvoering; 
 Nemen verantwoordelijkheid voor goed beroepsonderwijs voor de studenten en de arbeidsmarkt; 
 Staan in voor de kwaliteit van het onderwijs dat de instelling verzorgt, en zorgen er in het bestu-

ren en in het toezichthouden voor dat deze kwaliteit permanent gewaarborgd wordt en er snel 
kan worden ingegrepen als zaken niet goed lopen; 

 Staan in voor een verantwoorde bedrijfsvoering in financiële, personele en organisatorische zin, 
zijn voor anderen, binnen en buiten de eigen instelling; 

 Zijn aanspreekbaar op het eigen gedrag, door het creëren van een open dialoogcultuur. 
 
Goed bestuur in bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit 
SOMA College is een relatief kleine organisatie in een complex speelveld. De bestuurder beschikt over 
voldoende bestuurlijk vermogen en vormt het knooppunt tussen de omgeving en de interne organisatie. 
De bestuurder gaat voortdurend na welke ontwikkelingen, eisen en wensen in de omgeving spelen en hoe 
deze kunnen worden vertaald naar de doelstellingen en strategie van de instelling, rekening houdend met 
het interne vermogen om deze doelstellingen te realiseren. SOMA College is ‘in control’ doordat het be-
schikt over kengetallen en deze integraal kan analyseren en interpreteren. Systemen van planning & con-
trol, risicomanagement en kwaliteitszorg zijn adequaat ingericht, naast het vergaren van ‘zachte informa-
tie’ door gespreksvoering en observatie. Er is evenwicht tussen onderwijskundig leiderschap en bedrijfs-
matige sturing en tussen hard en soft controls. 
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Bestuurder en toezichthouders beschikken over voldoende deskundigheid om aan hun verantwoordelijk-
heden gestalte te kunnen geven. Zij houden hun professionaliteit en deskundigheid permanent op orde op 
de terreinen die ertoe doen bij goed bestuur. 
  
Goed bestuur in het organiseren van tegenspraak 
Bestuurders en toezichthouders organiseren zelf voldoende tegenspraak en stellen zich open voor kritiek 
en reflectie. De bestuurder vergadert een aantal keren per jaar met de Raad van Toezicht. Daarnaast 
hebben zij regelmatig formeel en informeel contact. De bestuurder, manager bedrijfsvoering en de oplei-
dingsmanagers spreken elkaar dagelijks. Daarnaast zijn er formele overlegmomenten georganiseerd. De 
bestuurder overlegt regelmatig met de ondernemingsraad en de studentenraad. De bestuurder overlegt 
daarnaast regelmatig met externe stakeholders. De RvT overlegt daarnaast ook regelmatig met de on-
dernemingsraad en de studentenraad. 
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Hoofdstuk 2 | Strategie en plannen 

2.1 Missie, visie en strategie  

Het is de missie van 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 uit-
dagend en toekomstgericht onderwijs. 
 

 
 
 
Op 7 februari 2018 werd door OCW en de MBO Raad het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen 
en lef' getekend. In dit akkoord is afgesproken dat alle mbo-scholen een kwaliteitsagenda opstellen voor 
de komende jaren in samenwerking met relevante stakeholders.  
SOMA College geeft met de kwaliteitsagenda 2019-2022 uitvoering aan haar strategie 2019-2022. De kwa-
liteitsagenda bevat een activiteitenplan, dat is uitgelijnd met de jaar- en actieplannen. 
SOMA College herijkte haar strategie o.b.v. het bestuursakkoord 2018-2022 en de kwaliteitsagenda 2019-
2022, met als resultaat de SOMA-strategie 2019-2022. 
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Bij de uitvoering van de strategie stelt SOMA College ieder jaar prioriteiten. Deze prioriteiten worden vast-
gelegd in een jaarplan, in de vorm van projecten. De projecten worden uitgewerkt tot projectplannen, met 
een opdrachtgever en een projectleider. 
Vakgroepen en curriculumcommissies hebben een teamplan. Hierin worden verbeterpunten die voortko-
men uit onderzoeken opgenomen en worden acties die bijdragen aan de strategie opgesteld. 
 

 

2.2 Stand van zaken Kwaliteitsagenda 2019-2022 

SOMA College stuurt indirect op de resultaten uit de kwaliteitsagenda. In de kwaliteitsagenda worden de 
vier strategische doelen van SOMA College in een matrix gekoppeld aan de drie rijksspeerpunten: 

 jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie; 
 gelijke kansen in het onderwijs; 
 onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. 

 

Via onze interne plannencyclus wordt actief gestuurd op het behalen van de vier strategische doelen door 
de activiteiten die daaronder hangen en de resultaten die deze opleveren te monitoren. Door deze struc-
tuur worden de resultaten uit de kwaliteitsagenda geborgd. 
In dit gedeelte van het jaarverslag verantwoorden wij ons volgens het voorgeschreven format over de be-
haalde resultaten ten aanzien van de drie rijksspeerpunten. Behaalde resultaten ten aanzien van de vier 
strategische doelen van SOMA College worden beschreven in de stand van zaken van de jaarplannen.  
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Rijksspeerpunt 1: Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie 
 

Beschrijving 
nul-situatie 
conform KA 

Beschrijving 
ambitie 2020 
conform KA 

Beschrijving 
ambitie 2022 
conform KA 

Huidige stand van za-
ken 

Verklaring van afwijkingen  

VSV niv 2: 5% 
VSV niv 3-4: 
2% 
 
 
Arbeids-
marktrende-
ment niv 2: 
79-100% 

Blijft gelijk 
 
 
 
 
Blijft gelijk 

Blijft gelijk 
 
 
 
 
Blijft gelijk 

niv 2: 10,09% 
niv 3: 2,11% 
niv 4: 0% 
(bron: DUO 13-12-
2019 over schooljaar 
2018-2019) 
 
79-100% (schoolverla-
tersonderzoek duo 
2017) – onderzoeksre-
sultaten 2019 volgen 
in de loop van 2020 

Versoepeling toelatingsrecht 
en de introductie van het BSA. 
Merken we vooral bij niveau 2. 
SOMA College is gegroeid met 
30% in de periode 2017-2019, 
vooral met niveau 2. 
Civlion Den Bosch kent hoge 
uitval – maar groot belang 
voor de arbeidsmarkt. 
Ander type jongeren. 

Betrokkenheid docenten en studenten bij de voortgang  

Doelen: 
 SOMA College biedt een leer- en leefomgeving waarmee wij een passende context bieden om 

binnen SOMA College een diploma te halen. 
 Docenten beschikken over pedagogisch-didactische kwaliteiten waarmee zij een veilige leer- 

en leefomgeving bieden. 
 
Onze studenten zijn kwetsbaar, omdat het gaat om veelal minderjarigen die doordeweeks op de cam-
pus verblijven. In 2019 is een deel van de campus gerenoveerd, met als doel een huiselijke open sfeer 
te creëren. Ook is geïnvesteerd in het team; er zijn twee collega’s bijgekomen om de begeleiding van 
de studenten goed vorm te kunnen geven vanuit de visie student op 1. De woonbegeleiders zoeken con-
tinue de aansluiting met de onderwijsteams.  
De SLB-ers, maar ook alle docenten, spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van uitval en het be-
geleiden van uitgevallen studenten naar een nieuwe plek. 
Functiereeksen voor docenten zijn bijgesteld met aandacht voor resultaatgerichte competenties. Rol-
beschrijvingen zijn herzien, gericht op het beter begeleiden van kwetsbare jongeren.  
Docenten delen hun kennis op leerbijeenkomsten. De campus organiseerde bijvoorbeeld een workshop 
met politie en Tactus over alcohol- en drugsgebruik om kennis te vergroten. 
 
De VSV-studenten ondervinden ons beleid aan den lijve. SOMA College organiseert jaarlijks studenten-
panels per opleiding. In deze gesprekken worden de strategie en ambities van de school besproken en 
komen ook de doelen uit de kwaliteitsagenda aan bod. 
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Rijksspeerpunt 2:Gelijke kansen in het onderwijs 
 

Beschrijving 
nul-situatie 
conform KA 

Beschrijving 
ambitie 2020 
conform KA 

Beschrijving 
ambitie 2022 
conform KA 

Huidige 
stand van za-
ken 

Verklaring van afwijkingen  

Succes eer-
stejaars: 90% 
 
Opstroom: 
17% 
 
 
Doorstroom 
hbo: ca. 5% 

Blijft gelijk 
 
 
 
18% 
 
 
 
8% 

Blijft gelijk 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 

91% (Bench-
mark mbo 
2018) 
 
12,8% (Ben-
chmark mbo 
2018) 
 
12,9% (Ben-
chmark mbo 
2018) 

Bij opstroom hebben we foutieve cij-
fers gebruikt. Opstroom was in de 
nulsituatie niet 17%, maar 8,8% 
(Benchmark mbo 2017). 
 

Betrokkenheid docenten en studenten bij de voortgang  
Doelen: 

▪ Wij hebben een visie op LOB en bieden begeleiding met aandacht voor warme overdracht van 
vo naar mbo en van mbo naar hbo. 

▪ Wij bieden studenten een leer- en leefomgeving waarin goed burgerschap centraal staat.  
▪ Wij realiseren samen met het aanleverend onderwijs een soepele overgang vmbo-mbo, in het 

bijzonder voor de doorstroom naar onze niveau 4 opleidingen.  
▪ Wij realiseren samen met het hbo een soepele doorstroming naar het vervolgonderwijs voor 

studenten die dat willen.  
▪ We hebben een schakeltraject om jongeren met onvoldoende vooropleiding in te laten stromen 

in een niveau 3 opleiding.  
 
     Onze decaan, die tevens zorgcoördinator is, is contactpersoon LOB. Zij stippelt de visie uit en deelt 
deze met SLB-ers. De intakeprocedure is ge-update naar aanleiding van ontwikkelingen in het mbo, 
zoals de versoepeling van het toelatingsrecht. 
In 2019 investeerden wij in burgerschap. Er is een extra (stage)docent L&B bijgekomen. 
Het team Vakmannen en Straatmakers (VaS) realiseerde een schakeltraject, waarbij studenten vanuit 
de opleiding Vakman gww niveau 2 kunnen doorstromen naar de Machinistenopleiding niveau 3. Dit 
traject is gestart in 2018. In 2019 startten 54 studenten met dit traject. 
In 2019 hebben de SLB-ers team campus betrokken bij de intake. 
Projectplan Kenniscentrum voor de infra: 

▪ Opleidingsmanagers onderzoeken en analyseren waarom studenten wel/niet doorstromen 
naar een hoger niveau of naar het hbo en onderzoeken daarnaast of er een plan van aanpak is 
om deze doorstroom te laten toenemen. 

▪ Docenten ontwikkelen onderwijsmodules en/of keuzedelen gericht op opstroom/doorstroom 
naar een hoger niveau. 

Collega’s worden functioneel betrokken in de projecten. 
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Door het toelatingsrecht zijn de gelijke kansen voor studenten bevorderd. We merken dat door de ver-
soepeling van het toelatingsrecht onze studentenpopulatie veranderd. Zo zien we dat er meer studen-
ten zich inschrijven, waarvoor de sector nog onbekend is (ten op zichte van studenten, waarbij verschil-
lende generaties in de familie al in de sector werkten). Daarnaast zien we dat er meer studenten met 
een ‘rugzakje’ een opleiding bij SOMA College volgen. 
 

 
Rijksspeerpunt 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 
 

Beschrijving 
nul-situatie 
conform KA 

Beschrijving 
ambitie 2020 
conform KA 

Beschrijving 
ambitie 2022 
conform KA 

Huidige stand van zaken Verklaring 
van afwijkin-
gen  

Arbeidsmarkt-
rendement: 
87-97% 

Blijft gelijk  Blijft gelijk  87-97% (schoolverlatersonder-
zoek duo 2017) – nieuwe onder-
zoeksresultaten volgen in de loop 
van 2020 

Niet van toe-
passing.  

Betrokkenheid docenten en studenten bij de voortgang  
Doelen: 

▪ Wij voeren vernieuwende betekenisvolle projecten met de branche uit.  
▪ Wij innoveren onze opleidingen, zodat zij aansluiten op de arbeidsmarktvraag van de toekomst 

(2019 vb. professioneel graven). 
▪ Docenten doen relevante werkervaring op. 
▪ Medewerkers hebben een antenne voor de nieuwste ontwikkelingen en vertalen dit naar het 

onderwijs. 
 
In 2018 ging het programma Professionalisering graven van start. Drie docenten van de machinisten-
opleiding en één AVO-docent sturen samen vier projecten aan. In 2019 is een start gemaakt met de uit-
rol van het project naar andere infra-opleidingen. We overwegen hiervoor een RIF-aanvraag in te die-
nen. 
Docenten hebben de opdracht om 5% van hun lessen door externe experts te laten verzorgen (gastles-
sen). 
Iedere opleiding heeft een curriculumcommissie, die o.a. de opdracht heeft om nieuwe innovaties te 
implementeren in het curriculum. Docenten die bij de verschillende facetten van de opleiding betrok-
ken zijn, hebben hierin plaats. 
Docenten delen hun kennis op leerbijeenkomsten.  
 
Derdejaars studenten van de machinistenopleiding zijn betrokken bij de aanleg van het living lab (pro-
gramma Professionalisering graven) en volgden de nieuw ontwikkelde module Schadevrij graven. 
Samen met Civilion in Den Bosch en een groot aantal bouwbedrijven en betonaannemers werken we 
sinds 2019 in de vorm van een PPS aan de opbouw van een opleiding en kennisplatform om het ver-
dwenen opleidingsaanbod in de sector van de betonstaalverwerking te revitaliseren. 
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Verantwoording inzet middelen op hoofdlijnen 
Strategisch doel Operationele doe-

len 
Begroot  
2019 

Gerealiseerd 2019 Kosten 2019  

1. Goed uitdagend en 
toekomstgericht on-
derwijs 
 

1a. Wij bieden een 
leer- en leefom-
geving waarmee 
wij een passende 
context bieden om 
binnen SOMA een 
diploma te halen 
 

143.200 - Projectleider 0,2 fte 
(loonkosten) 
- 1,8 fte extra woon-
begeleiding (loonkos-
ten) 
- Verbouwing cam-
pus, 1/3 deel  
- Weerbaarheidstrai-
ning  
- Meer SLB-uren 
t.b.v. voorbereiding 
(100 uren) 
- Keuzedelen her-
overwegen (100 uren) 
- Campus betrokken 
intake (4 dagen x 50 
uren) 
- Campus sluit aan 
bij SLB-overleggen 
(20 uren) 
 

24.000 
 
83.000 
 
 
187.000 
 
3.000 
 
7.000 
 
 
7.000 
 
14.000 
 
 
1.000 
 
 
326.000 

  1b1. Wij hebben 
een visie op LOB 
en bieden begelei-
ding met aan-
dacht voor warme 
overdracht van vo 
naar mbo naar 
hbo 

33.280 - Loonkosten de-
caan/zorgcoördinator  
- Loonkosten stagi-
aire L&B t.b.v. extra 
capaciteit 

22.000 
 
24.000 
 
 
46.000 

  1b2. Wij bieden 
studenten een 
leer- en leefom-
geving waarin 
goed burgerschap 
centraal staat 

41.600 - Preventie versla-
vingszorg (30 uren x 
5 woonbegeleiders) 
- Begeleiding woon-
begeleiders sport 
(100 uren) 

10.000 
 
 
7.000 
 
 
17.000 

2. Innovatie: SOMA 
ontwikkelt zich tot 
kenniscentrum voor 
de infra 

2b1. Wij realise-
ren met het toele-
verend onderwijs 
een soepele over-
gang vmbo-mbo, 
in het bijzonder 
voor doorstroom 

66.560 - Projectleiding 
- Inzet curriculum-
commissie (100 uren 
x 10 docenten) 
- Extra inzet zorgco-
ordinator (0,2 fte) 

24.000 
73.000 
 
 
11.000 
 
108.000 
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naar onze niveau 
4-opleidingen 

 
 

  2c2. Wij innoveren 
onze opleidingen 
zodat zij aanslui-
ten op de arbeids-
marktvraag van 
de toekomst 

122.200 - Uitvoering pro-
gramma Professio-
nalisering graven uit 
 

69.000 
 

3. Medewerkers zijn 
betrokken en bevlo-
gen 

3a. Docenten be-
schikken over pe-
dagogisch-didac-
tische kwaliteiten 
waarmee zij een 
veilige leer- en 
leefomgeving bie-
den 

33.280 - Projectleiding 0,2 
fte 
- Herzien rol- en 
functiebeschrijvingen  
 

15.000 
 
2.000 
 
17.000 
     

  3c1. Docenten 
doen relevante 
werkervaring op 

33.280 - Stage docenten (10 
docenten x 8 uren) 

6.000 

  3c3. Medewerkers 
hebben een an-
tenne voor de 
nieuwste ontwik-
kelingen en verta-
len deze naar het 
onderwijs 

36.640 - Kennisdelen tijdens 
leerbijeenkomsten 
(80 collega’s x 6 bij-
eenkomsten x 2 uren) 

70.000 

  3d1. Onze mede-
werkers zijn am-
bassadeurs van 
het SOMA College 

89.320 - 
 
 

- 

4. SOMA verbindt een 
grote behoefte aan 
personeel in de 
markt aan een groot 
aanbod aan jongeren 
voor de opleidingen 

4b. We hebben 
een schakeltraject 
om jongeren met 
onvoldoende voor-
opleiding in te la-
ten stromen in 
een niveau 3 op-
leiding machinist 

0 - - 

Totaal begroot   616.000 
 

  

Totaal gerealiseerd     648.000 
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2.3 Stand van zaken Jaarplan 2018-2019 

Op 25 juni 2019 was de laatste zelfevaluatie van het jaarplan 2018-2019, met als doel te meten of we de 
doelen hebben behaald en een aanzet maken voor de plannen 2019-2020. De zelfevaluatie gebeurde door 
middel van pitches per project. De strategie 2019-2022 is onder de aandacht gebracht. De werking van de 
kwaliteitsagenda waarin de doelen van de strategie nader zijn uitgewerkt en zijn gekoppeld aan meetbare 
resultaten, is nader besproken. Hieronder een samenvatting van de realisatie. 
 

Project  Eigenaar  Doel  Realisatie  Vervolg  
Examen-
commis-
sie 

Adviseur 
onderwijs  

Examen-organi-
satie zodanig te 
verbeteren dat de 
examinering vol-
doet aan de wet-
telijke eisen, ta-
ken en verant-
woordelijkheden, 
en dat deze voor 
iedereen helder 
en transparant 
zijn. 

- Taken die binnen de 
teams horen, worden daar 
opgepakt.  
- De technische kant is gro-
tendeels klaar. 

-De implementatie in teams, 
in taken en rollen.  
- N.a.v. het inspectierapport 
van 25 juni 2019 komt er een 
verbeterplan examencommis-
sie in 2019-2020. 

Examen-
bueau 

Hoofd 
service-
punt 

Reorganisatie 
van het Examen-
bureau. 

- Dit plan is voor ongeveer 
een derde gerealiseerd, na-
melijk:  
- effectieve projectorgani-
satie, 
- operationele verbeterin-
gen, 
- inkoop examinering, 
- ontwikkelen examenbibli-
otheek, 
- eerste stap in verkenning 
processen en verantwoor-
delijkheden. 

- Aanpak uitvoering voor 
2019-2020 zal leiden tot een 
verdere verbetering.  
- Dit project wordt daarom in 
2019-2020 gecontinueerd. 

Door-
ontwik-
kelen 
curricula 
met input 
bedrijfs-
leven 

Oplei-
dingsma-
nagers  

De opleidingen 
versterken in sa-
menspraak met 
het bedrijfsleven, 
door: 
1. innovatieve 
vakken toevoegen 
2. uitdagende 
werkvormen han-
teren 

- Per opleiding is er heel 
verschillend gewerkt en zijn 
er heel verschillende resul-
taten geboekt.  
- De effecten zullen in de 
Onderwijs- en Examen Re-
gelingen (OER-en) voor stu-
denten in het komende 
schooljaar zichtbaar wor-
den.  

Komend schooljaar schrijven 
de opleidingsmanagers voor 
elke curriculumcommissie 
een nieuwe opdracht. 
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3. uitdagende 
keuzedelen toe-
voegen 
4. opbouw in het 
curriculum ver-
sterken 
5. toetsing meer 
opdrachtgericht 
vormgeven (stu-
diepunten) 
6. voorwaarden 
voor doorstroom 
helder formule-
ren en hanteren. 

Optimali-
seren 
ELO  

Manager 
bedrijfs-
voering 

 Niet gestart   

Vergro-
ten vei-
ligheid en 
vertrou-
wen on-
der me-
dewer-
kers 

P&O ad-
viseur  

Alle berekende 
prioriteiten van 
het Medewer-
kersonderzoek 
een half punt te 
verbeteren en de 
overige onderde-
len gelijk of beter 
te scoren t.o.v. 
2018. 
Voldoende nale-
ven eis van de ar-
beidsinspectie op 
het gebied van 
psychosociale ar-
beidsbelasting  
 

- De inspectie SWZ heeft de 
psychosociale arbeidsbe-
lasting op 14 mei 2019 posi-
tief beoordeeld 
- kwaliteiten worden beter 
benut doordat functiereek-
sen instructeur en docent 
zijn beschreven en vastge-
steld,  
- er is een workshop ge-
houden voor leidinggeven-
den over betrokken- en be-
vlogenheid, 
- inpassingsgesprekken zijn 
gevoerd met aandacht voor 
ontwikkelperspectief (er 
staan er nog vijf op de plan-
ning), 
- In schooljaar 2018-2019 
worden de inpassingsge-
sprekken gedurende een 
kwartaal gevoerd i.p.v. ge-
durende een maand. Daar-
door is de gesprekscyclus 
en strategische personeels-
planning opgeschoven.  
- er is een traject van do-
cent naar senior docent 
vastgesteld 
- sociale veiligheid is ver-
groot door het vaststellen 
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en implementeren van het 
‘Gedragsprotocol voor ge-
wenst gedrag, agressie, ge-
weld, ongewenste om-
gangsvormen’ 
- twee teams kregen team-
coaching met een externe 
coach gericht op samen-
werken, teambuilding, soci-
ale veiligheid en feedback. 
- De team-coaching is suc-
cesvol en wordt ook door 
een ander team nog ge-
volgd. Het team dat al klaar 
is heeft komend schooljaar 
een verdieping. 
- Trots en tevredenheid is 
gemeten door verdiepend 
onderzoek naar werkdruk. 
Hieruit is een concept-plan 
van werkdruk naar werk-
plezier gemaakt. 
- Op het gebied van Arbo en 
veiligheid is een preventie-
medewerker aangesteld, 
- daarnaast zijn 30 collega’s 
voor VCA VOL geslaagd 
- Er zijn werkplekonder-
zoeken kantoor uitgevoerd 
en er hebben verbeteringen 
plaatsgevonden. 
- Het taakbeleid wordt mo-
menteel uitgevoerd. De op-
brengst moet het derde 
kwartaal worden bezien.  
- Het concept-plan van 
werkdruk naar werkplezier 
wordt na de zomervakantie 
vastgesteld en geïmple-
menteerd.  
- Er wordt nog gewerkt aan 
het VCA beleid en zorgsys-
teem. Meerdere preventie-
medewerkers worden nog 
aangesteld.  

Professi-
onalise-
ring gra-
ven 

Kwali-
teitszorg  

Het ontwikkelen 
van betere graaf-
processen en –
technologie en 

Er is een start gemaakt met 
de 4 producten, namelijk:  
- living lab 
- Module schadevrij graven 
- Feedback systeem 

- Dit project wordt vervolgd in 
2019-2020 
- Er wordt onderzocht of hier-
voor een RIF-subsidie ingezet 
kan worden. 
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een continue ver-
betering van het 
onderwijs van de 
machinisten door 
onderwijs, onder-
zoek, onderne-
mers en overheid 
te koppelen.  

- Herontwerp simulatoron-
derwijs.  

Optimali-
sering 
jaarpro-
gramme-
ring n.a.v. 
verande-
rende 
vraag ar-
beids-
markt 

Planner Het in beeld krij-
gen van de hui-
dige bezetting 
van de in Harder-
wijk aanwezige 
faciliteiten, als 
input voor een 
nieuwe opzet van 
opleidingen die 
minder statisch 
zijn vormgegeven 
en beter in staat 
zijn om krimp en 
groei in vraag 
vanuit de sector 
op te vangen.  

De uitwerking hiervan is ge-
stagneerd i.v.m. belasting 
van opleidingsmanagers. Er 
is daardoor geen effect be-
haald.  

 

Opzetten 
werk-
veldbu-
reau 

Coördi-
nator 
BPV  

De organisatie 
rond het leren in 
de bedrijven 
(BPV) verbeteren, 
zodat alle betrok-
kenen hun rol en 
taken beter kun-
nen invullen. 
Daarnaast en 
vervolgens het 
verbeteren van 
het leren in de 
bedrijven door 
het leren op 
school en in de 
bedrijven beter 
op elkaar aan te 
sluiten.  

- Dit is een driejarig project. 
Voor dit jaar zijn er grote 
vorderingen gemaakt, maar 
er moet nog aan doorge-
werkt worden.  
- Met name de organisatie 
is verbeterd. Er is een dui-
delijk aanspreekpunt in ge-
val van onduidelijkheden.  
- De motivatie om te verbe-
teren is veel groter gewor-
den bij de BPV-begeleiders.  
- De gemaakte BPV-
mappen zijn goede basis 
om onderwijskundig stap-
pen te maken.  

Komend jaar gaan we:  
- Visie op BPV verhelderen en 
delen. 
- Handboek BPV maken. 
- Verbinding met de curricu-
lumcommissies leggen en/of 
versterken.  
- Informatie op de web-
site/portal voor bedrijven een-
duidig en makkelijk vindbaar 
maken. 
- Scholing van leermeesters 
structureel oppakken.  
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2.4 Vooruitblik jaarplan 2019-2020 

Tijdens de zelfevaluatie op 25 juni 2019 door alle leidinggevenden is besloten dat 2019-2020 het jaar wordt 
van less is more.  
Voor schooljaar 2019-2020 zijn er 7 projecten geformuleerd: 
Het consequent sturen op de 4 strategische doelen van SOMA College - en dus de kwaliteitsagenda - zijn 
hierin geborgd: 

1. Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs 
2. SOMA College ontwikkelt zich tot kenniscentrum voor de infra 
3. Medewerkers zijn betrokken en bevlogen 
4. SOMA College verbindt een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan 

jongeren voor de opleidingen. 
 

Daarnaast heeft de onderwijsinspectie SOMA College 2 opdrachten gegeven: 

5. Herstelopdracht samenwerking en interne communicatie  
6. Verbeterplan examencommissie en examenbureau  

 
SOMA College heeft zelf als prioriteit voor dit schooljaar:  

7. Planning en organisatie / Student op 1 
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Hoofdstuk 3 | Kwaliteitszorg 

3.1 Terugblik 2019 

In 2019 is de nieuwe samenstelling van de taakgroep kwaliteitszorg tot bloei gekomen. Deze nieuwe sa-
menstelling houdt in dat er van iedere vakgroep en curriculumcommissie een lid in de taakgroep plaats 
heeft. Het is de bedoeling dat kwaliteitszorg daardoor meer gaat leven in de teams. Dit komt onder an-
dere tot uiting bij het maken van de teamplannen. De taakgroep-leden maken de plannen samen met de 
collega’s uit de teams en kunnen hierover sparren met de collega’s kwaliteitszorg. De adviseur kwali-
teitszorg en strategie heeft hen ondersteund bij het opstellen van de teamplannen. Zo zijn bijvoorbeeld 
actuele onderzoeksresultaten gebruikt als input voor de teamplannen. 
De taakgroep her-ontwierp bijvoorbeeld de studententribunes. In 2018 was hiermee een pilot bij de mon-
teursopleiding. Uit een evaluatie bleek dat dit nuttig was maar erg veel tijdsinvestering kostte. De taak-
groep bedacht daarom een nieuwe vorm: het studentenpanel. Bij het studentenpanel gaan een lid van de 
taakgroep van een ander team en de adviseur kwaliteitszorg en strategie in gesprek met een groep stu-
denten van een opleiding. De opleidingsmanager is toehoorder en maakt het verslag. Eind 2019 hebben 
we dit voor het eerst gedaan bij de niveau 4-opleidingen. Dit bleek een succes. 
 
In 2019 vonden er twee interne audits plaats, namelijk bij de nieuwe opleidingen Civiele betonbouw in Den 
Bosch en bij de Machinistenopleiding die SOMA College uitvoert in Zwolle bij Deltion. Er kwamen verbe-
terpunten naar voren uit de audit. In het geval van Den Bosch leidde dit tot een eerste teamplan civiele 
betonbouw. Bij Deltion kunnen ze op basis van de audit voortbouwen op de bestaande situatie. 
 
De kwartaalrapportages die sinds halverwege 2018 gemaakt worden door de controller en de adviseur 
kwaliteitszorg zijn geëvalueerd met betrokkenen. Het blijkt een succes en we gaan ermee door. Ook de 
Raad van Toezicht is blij met deze rapportages. 
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en afgerond in 2019. Eén van deze onderzoeken was in het 
kader van het programma Professionalisering graven en het herontwerp van het simulatoronderwijs. In 
samenwerking met een docent in opleiding en projectgroep lid simulatoronderwijs is een onderzoek uit-
gevoerd naar de Machinistenopleiding en het simulatoronderwijs. Ook vond er een eenmalig onderzoek 
plaats onder oud-studenten van SOMA College naar vervolgsucces. Nieuw was daarnaast ook de invoe-
ring van het jaarlijks terugkerende oud-studenten onderzoek op verzoek van CUMELA Nederland tijdens 
de diplomering in juli. Met dit onderzoek wordt op verzoek van CUMELA Nederland bepaald welk aandeel 
CUMELA Nederland en welk aandeel Bouwend Nederland heeft in de uitstroom van afgestudeerde stu-
denten. 
Verder zijn eind 2019 de voorbereidingen getroffen voor het schoolverlatersonderzoek door DUO en de 
JOB-monitor 2020.  
 
De onderwijsinspectie bezocht onze school voorjaar 2019. Dit resulteerde in een rapport op 25 juni 2019. 
De inspectie was over het algemeen tevreden. Wel kregen we een herstelopdracht interne communicatie. 
Daarnaast moest er op het gebied van schoolkosten herstel plaatsvinden en maakte de examencommis-
sie een verbeterplan examinering.  
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Kwaliteitszorg ondersteunde bij het maken van het jaarplan en het bepalen van de prioriteiten, die leidden 
tot een aantal projecten. De prioriteiten hebben nauwe aansluiting op het realiseren van onze kwaliteits-
agenda.  
Afsluitend is er gewerkt aan het vernieuwen van het format voor de OER-en en het verbeteren van dit pro-
ces van totstandkoming. Afstemming over rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen opleidingsma-
nagers en examencommissie had de aandacht.  
 

3.2 Vooruitblik 2020 

In het kader van studenteninspraak gaat de taakgroep kwaliteitszorg, als vervolg op het succes in 2019, in 
2020 door met het organiseren van studentenpanels. Daarnaast wordt in het voorjaar van 2020 worden de 
uitkomsten van de JOB-monitor verwacht. De resultaten worden verwerkt in de teamplannen en het vol-
gende jaarplan. Onder medewerkers wordt in het voorjaar van 2020 een Medewerker onderzoek (MO) uit-
gevoerd en voor de zomer van 2020 voeren we een tevredenheidsonderzoek onder bedrijven uit. Verder 
wordt er een enquête bedrijfsvoering afgenomen, die er voornamelijk op geënt is om de aansluiting van 
bedrijfsvoering op onderwijs te verbeteren. 
Daarnaast vinden er zelfevaluaties plaats in respectievelijk januari en juli 2020. En blijven we het proces 
van totstandkoming en de kwaliteit van de OER-en extra scherp monitoren. Er zullen interne audits uitge-
voerd worden bij de opleidingen Middenkaderfunctionaris landmeetkunde en Machinist wegenbouw. 
 
Daarnaast zal bij de diplomering in juli zal opnieuw een oud-studenten onderzoek worden uitgevoerd in 
het kader van vervolgsucces. Ditmaal in vernieuwde, gedigitaliseerde vorm. 
 

3.3 Klachten  

in 2019 heeft SOMA College twee officiële klachten ontvangen. Beide klachten betroffen de huisvesting 
van studenten in gebouw 90. Dit gebouw is tijdelijk ingezet om het toenemend aantal studenten te kunnen 
opvangen. Ondanks de op voorhand gereduceerde prijs van het verblijf (50%) en de inzet van het dage-
lijkse schoonmaakregime, zoals ook toegepast in de andere woongebouwen, leidde de omstandigheden in 
dit gebouw tot klachten. Inmiddels is het gebouw gerenoveerd en voldoet het weer aan de geldende stan-
daarden. 
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Hoofdstuk 4 | Groeien, samenwerken en innoveren 

4.1 Belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

In 2019 is de in 2018 ingeslagen weg van vergroting en inhoudelijke aanpassing van opleidingscapaciteit 
vervolgd. Dit gold voor alle locaties: Harderwijk, Den Bosch (samen met Civilion) en Zwolle (samen met 
het Deltion College).  
 
In Den Bosch werd de nieuwe locatie van Civilion in gebruik genomen en werd de opleiding betonstaal-
vlechter gestart. Er is hard gewerkt om alles gereed te krijgen voor studenten. De lopende lessen hebben 
hier niet onder geleden. Er zijn meerdere theorielokalen ingericht en een praktijkruimte. In de loop van 
het jaar zijn in de praktijkruimte een kraanbaan, voor o.a. de module veilig hijsen, en een prefab wand 
toegevoegd. Ook is een collegezaal voor gastcolleges in gebruik genomen. In het tweede halfjaar zijn in de 
praktijkruimte een knip- en buigstraat toegevoegd voor de opleiding Betonstaalvlechten. Omdat de oplei-
dingen in Den Bosch steeds meer uit de projectfase komen, is begonnen met de overdracht naar de 
staande organisatie. Eén van de opleidingsmanagers werkt vanaf het eind van 2019 samen met de pro-
jectleider om verder te bouwen aan de stabiliteit van de opleidingen en het inbedden in de organisatie van 
SOMA College. 
 
De opleiding machinist grondverzet, die op het Deltion College in Zwolle wordt aangeboden, wordt vanaf 1 
augustus 2019 voor de eerste twee leerjaren onder verantwoordelijkheid van Soma College uitgevoerd. 
Voor het derde (examen) leerjaar ligt de verantwoordelijkheid in schooljaar 2019-2020 nog bij het Deltion 
College. Er zijn gesprekken gepland over verdere samenwerking, ook ten aanzien van andere opleidingen.  
  
In Harderwijk is SOMA College gestart met een combinatie opleiding niveau 4 uitvoerder bouw/infra / 
middenkaderfunctionaris landmeetkunde. Tot dit jaar werd de opleiding voor uitvoerder alleen als een 
eenjarige “doorstroomopleiding” voor afgestudeerde niveau 3 studenten aangeboden. De nieuwe oplei-
ding kent een keuzemoment voor de twee uitstroomrichtingen halverwege het tweede jaar. 
De opleiding is ontworpen volgens het 4C ID-model. Dit is een didactisch model, waarbij theorievakken 
gekoppeld zijn aan projecten. Doordat studenten de theorie direct toepassen ontstaat er een rijke context 
voor de leerstof. 
 
Dit jaar is er een eerste groep van vijf studenten gestart. Deze nieuwe opleiding is nog volop in ontwikke-
ling. Er wordt gebruik gemaakt van voltijds en hybride docenten en er is veel aandacht voor de ervaring en 
feedback van de studenten. Daarnaast wordt ervaren dat de hybride docenten actuele input uit de praktijk 
en een frisse blik meebrengen. 
 
Er zijn gesprekken met de curriculumcommissies van niveau 3 opleidingen gaande om doorstroom naar 
de laatste fase van deze nieuwe niveau 4 opleiding mogelijk te maken. Het curriculum van de niveau 3 op-
leidingen zal hierop aangepast worden. 
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De samenwerking met de technische faculteit van de Universiteit van Twente en de participatie van bedrij-
ven en studenten hebben ertoe geleid dat het living lab op het terrein in Harderwijk in een afrondende 
fase verkeerd. Vanaf augustus 2019 wordt hier reeds een module Schadevrij graven uitgevoerd. De ope-
ning van het living lab staat in het voorjaar van 2020 gepland.  
 
Binnen de vakgroep bediening machines wordt volop gewerkt aan uitwerken van de leerlijnen bedienen 
van de hydraulisch graafmachine en wiellaadschop. Daarmee krijgt de integratie van het simulatoronder-
wijs en het werken op de machines in de gesimuleerde omgeving op de buitenterreinen steeds meer ge-
stalte. 
 
De participatie in het samenwerkingsverband Techniek, Infra en Mechanisatie (TIM) is verstrekt. SOMA 
College heeft als één van de drie leidende scholen (naast het Friesland College en ROC Aventus) meege-
daan in een RIF-aanvraag. Deze aanvraag is medio 2019 toegekend. De vier pijlers van het goedgekeurde 
project zijn:  

- vergroten instroom studenten en medewerkers in de sector; 
- ontwikkelen en innoveren van het onderwijsaanbod; 
- opzetten van een practoraat voor onderzoek naar innovatie en de vertaling naar het onderwijs; 
- vergroten en versterken van doorstroom van studenten en medewerkers.  

Er zijn reeds diverse nieuwe boekjes met leerstof ontwikkeld en op meerdere beurzen zijn jonge bezoe-
kers daarover voorgelicht. De grote vernieuwingen moeten echter nog opgepakt worden: andere energie-
bronnen (waterstof en elektriciteit), verdere ontwikkeling van sensortechnologie en meer aandacht voor 
soft skills. Door te participeren in dit samenwerkingsverband kan SOMA College haar steentje aan inno-
vatie bijdragen en de samen ontwikkelde kennis voor de Infrasector toegankelijk maken. 
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4.2 Curriculumcommissies 

Alle opleidingen hebben sinds 2018 een curriculumcommissie die als opdracht heeft om het curriculum 
te ontwikkelen en onderhouden. Zij doen dit op basis van interne en externe evaluaties en feedback van 
studenten. Ook overleggen ze periodiek met de gekoppelde werkveldadviescommissie. Elke curriculum-
commissie heeft een opleidingsmanager als voorzitter. De kwaliteit van werken van de curriculumcom-
missies is nog erg verschillend. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de werkwijze waar dat nodig is. 
Als uitgangspunt voor alle curriculum commissies geldt de strategische doelen van SOMA College: toe-
komstgericht en voor de student uitdagend onderwijs realiseren teneinde de meest gewilde vakmensen in 
de sector af te leveren. 
 
Civiele betonbouw opleidingen  
Er is hard gewerkt om de opleidingen modulair neer te zetten. Het curriculum is hier en daar wat aange-
past en is nu klaar. De modules daarbinnen worden herschreven en de website betontimmeren.nl, die als 
naslagwerk gebruikt wordt, wordt aangevuld. 
 

Betonstaalvlechten 
De opleiding Betonstaalvlechter niveau 2 is gestart in 2019. De betrokkenheid van de bedrijven uit de ci-
viele betonbouw branche bij deze opleiding is groot. Dit is onder andere zichtbaar door de vele middelen 
die aangeleverd worden door bedrijven. Zo zijn er een knip- en buigmachine met rollerbanen geleverd, 
een lasapparaat, hijsbanden, voldoende staal en ander klein materiaal. 
In de lente van 2019 is gewerkt aan een subsidieaanvraag voor een RIF-project voor de opleidingen civiele 
betonbouw naar aanleiding van vraag uit de branche. Deze aanvraag is gehonoreerd en bij de terugkoppe-
ling werd aangegeven dat de kracht van de presentatie was dat alle participanten hetzelfde geluid lieten 
horen. Wij zijn trots te kunnen melden dat dit RIF-project genomineerd is voor de Pro-motor Award 2020 
als voorbeeld van een goede publieke-private samenwerking. 
 
Er is in dit kader een vakboek ontwikkeld. Voor het samenstellen van het vakboek is een technisch auteur 
ingehuurd en er zal vanuit de branche worden meegelezen. We verwachten hiermee in 2020 het vakboek 
te kunnen opleveren. 
 
Het proces rondom het RIF-project is doorlopend in ontwikkeling. De doelen worden steeds scherper voor 
de deelnemers. Door de constante aanscherping met de stuurgroep worden resultaten steeds helderder.  
De resultaten van het RIF-project worden steeds meer helder na discussie met leden van de stuurgroep.  
 
Machinisten 
De curriculumcommissie Machinisten is het afgelopen jaar veranderd van samenstelling en werkwijze. 
Door deze verandering is de curriculumcommissie op volle sterkte en verwacht deze in 2020 resultaten 
gaan boeken. 
Er heeft een groei plaatsgevonden in de BBL-opleidingen. Dit geeft vooral in de BBL-weken een grote be-
lasting op de faciliteiten (zowel de lokalen als de terreinen en machines).  
Voor de leerstofontwikkeling en examinering wordt samengewerkt met Concreet. Daarnaast ontwikkelt 
SOMA College zelf modules die aansluiten bij de wens van studenten en de veranderingen in de branche. 
De vakken gericht op het werken rondom de machines (kabels & leidingen, maatvoeringstechnieken, GPS 



 

 
36. 

 

e.d.) worden steeds belangrijker. De commissie onderzoekt of modules tot keuzedelen uitgewerkt kunnen 
worden (maatvoeringstechnieken, GNNS systemen, sloopwerken). 
 
Monteurs 
Deze curriculumcommissie heeft in 2019 helaas nauwelijks gefunctioneerd door ziekte van sleuteldocen-
ten en de opleidingsmanager. Wel zijn er een aanpassing in het aanbod van keuzedelen doorgevoerd. Het 
keuzedeel Basisvaardigheden metaal bewerken is in het curriculum van het eerste leerjaar opgenomen. 
Studenten worden hierdoor meer praktisch uitgedaagd. 
 
Vakmannen/Straatmakers 
In deze opleidingen zijn kleine verbeteringen doorgevoerd.  
De belangrijkste verbeteringen zijn het invoeren van de module basisvaardigheden met kleine grondver-
zetmachines tot 2000 kg en een module werken met GPS. Ook het aanpassen van het keuzedelen aanbod 
heeft veel aandacht gekregen. Er zijn meer beroepsgerichte keuzedelen in het aanbod opgenomen. De 
ambities zijn om de werkveldadviescommissie meer bij de ontwikkelingen te betrekken. Ook ziet men mo-
gelijkheden om de projectgroep die nieuwe niveau 4 opleidingen ontwerpt te integreren in de deze curri-
culumcommissie, zodat er één curriculumcommissie ontstaat met een breder opleidingspalet. 
 
Landmeters en uitvoerder 
Deze curriculumcommissie heeft zich vooral gericht op de nieuwe niveau 4 BOL-opleiding en heeft daar-
naast kleine verbeteringen en actualisaties doorgevoerd in de BBL landmeet-opleidingen en de éénjarige 
BOL uitvoerdersopleiding. 
 

4.3 Werkveldbureau 

Het in 2018 opgezette werkveldbureau heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het standaardiseren en 
optimaliseren van de ingezette leermiddelen (BPV-boeken) en werkwijzen. Deze ontwikkelingen maken 
een verdere onderwijsverbetering mogelijk, met name bij het verder integreren van het onderwijs op 
school en in de praktijk.  
Het ontwikkelde BPV-handboek maakt voor alle betrokkenen (student, leermeester, SLB-er, BPV-
begeleider, administratie en ouders – bij minderjarige studenten) helder welke en hoe de procedures die-
nen te worden gevolgd. Ook geeft dit helderheid in ieders verantwoordelijkheid. Door dit BPV-handboek 
en de diverse aanvullende informatie actueel te houden en richting de verschillende doelgroepen digitaal 
beschikbaar te stellen, blijft dit helder. 
Door de BPV-opdrachten in elektronische leeromgeving (ELO) te plaatsen is de beschikbaarheid van de 
opdrachten en het geven van feedback aanmerkelijk verbeterd. 
Het overleg tussen BPV-begeleiders en studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) is verder versterkt, zodat de 
student een zo optimaal mogelijke studieloopbaanbegeleiding krijgt. 
In de komende tijd zullen inhoudelijke aanpassingen van de BPV-opdrachten nodig zijn. Afgestemd op de 
aanpassingen die door de verschillende curriculumcommissies worden doorgevoerd. De werkveldadvies-
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commissies dienen hierbij betrokken te worden. De mate van participatie van leermeesters zal een kriti-
sche succesfactor zijn. Hiervoor is het van belang dat er structureel leermeesterbijeenkomsten georgani-
seerd gaan worden. 
 

4.4 Verwachte ontwikkelingen 

Door de komende vergrijzing van het personeelsbestand in de infrasector zal er een grote vraag naar 
nieuwe personeel blijven, ondanks de afremmende invloed van de stikstofcrisis en de PFAS problematiek. 
Daarnaast blijft het onderwijs inhoudelijk in ontwikkeling om een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
de genoemde problemen. Dit betekent onder andere dat er steeds meer aandacht zal moeten zijn voor 
flexibele in- en doorstroommogelijkheden voor studenten. Ook het aanpassen van het aantal opleidings-
plaatsen aan de behoefte (varieert per opleiding en per jaar) is een mogelijkheid die verder onderzocht en 
zo mogelijk gerealiseerd zal worden. 
 

4.5 Professionalisering graven 

Het doel van het programma Professionalisering graven is het ontwikkelen van betere graafprocessen en 
-technologie en een continue verbetering van het onderwijs van de machinisten door het verbinden van 
onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid.  
 
Onder de paraplu van dit programma voeren we op de korte termijn projecten uit zoals het ontwikkelen 
van een feedback systeem, het verbeteren van simulatoronderwijs, de aanleg van een living lab en de ont-
wikkeling van de module Schadevrij graven. Het uiteindelijke doel is professionalisering, waarbij de ont-
wikkeling van studenten en docenten centraal staat. Het programma is daarmee ook niet eindig, maar zet 
een beweging in gang die uiteindelijk leidt tot een proces waarin het living lab en continue ontwikkeling 
centraal staan. 
 
Feedback systeem 
SOMA College startte in 2018 een PDEng-traject met de Universiteit Twente (UT). In dit Research & Deve-
lopment traject wordt innovatie gekoppeld aan een probleemstelling uit de graafsector. De probleemstel-
ling richtte zich op de huidige suboptimale manier van feedback geven tijdens graaf-oefeningen buiten, 
alsmede op het ontbreken van een verbinding tussen simulatoronderwijs en het onderwijs buiten.  
 
De PDEng heeft als trainee bij Universiteit Twente een toolkit ontworpen voor het feedbacksysteem dat 
uiteindelijk bijdraagt aan een oplossing voor dit probleem. Deze toolkit kan op een graafmachine worden 
gemonteerd om graafbewegingen te kunnen traceren en opnemen. Deze levert data waarmee docenten 
trainingen, die ze op het buitenterrein uitvoeren met studenten, kunnen evalueren en beoordelen. Tevens 
biedt de 'graafdata' die de toolkit oplevert de kans om in de toekomst onze simulatoren te kunnen verbe-
teren met gegevens van de echte graafmachinebewegingen van buiten. De PDEng doet momenteel bu-
reau-onderzoek en praktische tests met machines van SOMA College. De eerste tests zijn uitgevoerd, 
hierbij zijn graafbewegingen geregistreerd en er ontstaat een 3D visualisatie. Een spannende vraag is nu 
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hoe deze metingen op een geschikte manier vertaald kunnen worden in feedbackscores of -visualisaties. 
In de resterende vier maanden wordt bepaald hoe dit prototype voor dit doeleind wordt doorontwikkeld. 
 
Herontwerp simulatoronderwijs 
De afgelopen maanden namen twee docenten bediening machines het huidige simulatoronderwijs van 
SOMA College onder de loep. Deze docenten bezochten bedrijven die werken met onderwijs in een gesi-
muleerde omgeving, zoals de Academie voor Ambulancezorg. Zij bezochten demonstraties van Tenstar, 
Vortex en Acreos tijdens de BAUMA en het CITB in Engeland. De adviseur kwaliteitszorg en een docent 
onderhoud hielden een onderzoek onder studenten en docenten over het machinisten- en simulatoron-
derwijs. Op basis van deze verkenning is het concept voorstel herontwerp simulatoronderwijs opgesteld. 
Dit voorstel wordt de komende tijd verder besproken. In 2020 gaan we over tot actie: definitieve keuzes 
maken, lesmateriaal uitwerken, materialen implementeren. We proberen hierbij steeds de koppeling te 
maken met de andere projecten. 
 
Living lab 
SOMA College realiseert de aanleg van het living lab met eigen docenten en studenten. Het duurt daar-
door soms wat langer, maar het leidt tot fantastisch onderwijs! De komende maanden wordt de boven-
grondse infra verzorgt. Student-straatmakers verzorgen de bestrating. Onze studenten beton timmeren 
maken de behuizing (realistische huisaansluitingen). In 2020 is de basis van het living lab gereed. In de 
periode daarna wordt het living lab continue doorontwikkeld, op basis van onze wensen en die van onze 
samenwerkingspartners. Rond de zomer van 2020 is de officiële opening gepland. De oplevering van het 
living lab is pas het begin. SOMA College gebruikt het lab al voor scholing en training, maar nodigt ook 
samenwerkingspartners uit om hiervan gebruik te gaan maken. Hiervoor wordt een exploitatieplan opge-
steld.  
 
Module schadevrij graven 
De module schadevrij graven, bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Beide delen zijn gereed en worden 
inmiddels als pilot gegeven aan de derdejaars studenten Machinisten van SOMA College. Na afloop van de 
pilot, in februari 2020, vindt een evaluatie plaats. Daarna wordt de module gefinetuned. 
 
Extra project: Training bewustwording buisleidingen gevaarlijke stoffen (VELIN) 
VELIN heeft SOMA College verzocht om een training te ontwikkelen voor bewustwording van graafrisico’s 
nabij buisleidingen met gevaarlijke inhoud. Dit heeft zij samen gedaan met de universiteit Twente, die de 
voorstudie en visualisatie van de training verzorgde. Het eerste concept van een training (serious game) 
en een syllabus zijn inmiddels opgeleverd aan de opdrachtgever. VELIN buigt zich over een vervolg van 
deze ontwikkeling, zodat deze in Nederland breed kan worden ingezet. Het eindrapport is vrij beschik-
baar. 
 

RIF subsidie 
SOMA College verkent in schooljaar 2019-2020 de mogelijkheden voor het opnieuw indienen van een sub-
sidieaanvraag. KplusV is voor dit vraagstuk als adviseur ingehuurd. Deze subsidie is nodig om de slag-
kracht binnen het programma te vergroten door tijd vrij te maken voor docenten om in dit professionali-
seringstraject te kunnen investeren. 
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Hoofdstuk 5 | Uitvoering van het onderwijs 

5.1 Planning en programmering van het onderwijs 

Verantwoording onderwijsprogrammering met minder uren 
Voorafgaand aan schooljaar 2018-2019 is er beleid omtrent onderwijstijd opgesteld door de directeur on-
derwijs. Dit beleid is vastgesteld door het managementteam en afgestemd met de studentenraad. Aan de 
hand van dit beleid is een analyse van de gerealiseerde onderwijstijd opgesteld.  
Over het algemeen wordt de gewenste onderwijstijd gerealiseerd. Er zijn echter een aantal afwijkingen, 
deze worden hieronder toegelicht. 
 
BPV 
Op de praktijkovereenkomst (POK) van de BOL machinisten en monteurs staat 600 uur vermeldt i.p.v. 640 
uur. Studenten draaien echter wel voldoende uren.  
Voor komend schooljaar is de POK reeds aangepast. 
 
3ejaars Machinisten grondverzet BOL 
Er is één uur te weinig gerealiseerd.  
 
3ejaars Machinisten grondverzet BBL 
Deze groep kent een flexibele uitstroom. Studenten krijgen 2 periodes les en stromen, indien mogelijk, 
daarna uit. 100 uur onderwijstijd voor 2 periodes betreft de helft van 205 uur op jaarbasis.  
De gerealiseerde onderwijstijd betreft enkel de reguliere onderwijstijd. De flexibele uitstroom is hier niet 
in meegenomen. 
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3ejaars Machinisten Hijswerk BBL 
Bij deze opleiding was de onderwijstijd te krap geprogrammeerd. De gerealiseerde onderwijstijd wijkt 
daarom negatief af van de geplande onderwijstijd. Voor komend jaar is er geen actie nodig, omdat de op-
leiding niet meer aangeboden wordt. 
 
Uitvoerder Bouw/Infra 
Deze kopopleiding is niet meegenomen in het beleid. Inmiddels is hier beleid op geschreven. Dit beleid 
gaat in per schooljaar 19/20. In de rapportage van Q3 zal dit meegenomen worden.  
 
Landmeetkunde 
Bij deze opleiding is de onderwijstijd te laag geprogrammeerd. Door het inzetten van een extra zaterdag 
en door een aantal vrijdagen eerder te starten, is er ingelopen. Helaas was dit niet voldoende om de opge-
stelde beleidsnorm te behalen. 
 
SKM/Vakmannen GWW 
De onderwijstijd is te krap geprogrammeerd. Door uitval vanwege feestdagen zijn niet alle uren gereali-
seerd. Komend schooljaar dient hier meer rekening mee gehouden te worden.  
 

5.2 Verantwoording keuzedelen 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende keuzedelen aangeboden en geëxamineerd: 
 

Naam Code Aantal sbu 
Digitale vaardigheden basis K0022 240 
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 240 
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau niveau 2 
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau niveau 3 
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau niveau 4 

K0224 
K0225 
K0226 

240 

Duurzaamheid in het beroep C 
Duurzaamheid in het beroep D 

K0030 
K0031 

240 

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken K0517 240 
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 240 

 
Het aanbod aan keuzedelen was nog vrij beperkt en algemeen van aard. Er is gekozen om eerst te richten 
op de logistieke consequenties van het aanbieden van keuzedelen, voordat het aanbod onderwijskundig 
werd verrijkt. 
In de meeste gevallen was er - vanwege beheersmatige reden - sprake van configuraties, waarbij de stu-
denten de keuze hadden uit 2 keuzedelen. 
Er waren geen verzoeken van studenten om keuzedelen buiten het aanbod te mogen volgen. 
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Voor het schooljaar 2019-2020 is het aanbod uitgebreid en is er een begin gemaakt met het aanbieden van 
meer vakinhoudelijke (verdieping of verbreding) keuzedelen. Ook is het aantal keuzes voor de student 
waar mogelijk vergroot. 
 
Het aanbod ziet er als volgt uit: 

 K0022 Digitale vaardigheden basis 
 K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 
 K0029 Duurzaamheid in het beroep B 
 K0030 Duurzaamheid in het beroep C 
 K0072 Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) 
 K0205 Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek 
 K0211 Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) 
 K0224 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 
 K0225 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 
 K0226 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 
 K0368 Basisvaardigheden metaal 
 K0482 Maatvoeringstechnieken 
 K0516 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) 
 K0517 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) 
 K0758 T-rijbewijs (*alleen administratief) 
 K0854 3D-modellering in de infra 

 

5.3 Passend onderwijs 

Intakeprocedure en toelatingsbeleid 
In 2018 is het toelatingsrecht ingegaan, waardoor de gehele intakeprocedure en het toelatingsbeleid op 
de schop is gegaan. In 2018 is dit in zijn geheel in gang gezet en geactualiseerd. In 2019 zijn hier vanuit de 
wet- en regelgeving geen veranderingen of aanvullingen op gekomen, waarmee de procedure en het be-
leid gelijk zijn gebleven aan het voorgaande jaar. Hierbij geldt nog steeds dat de student toelatingsrecht 
heeft wanneer deze zich op tijd aanmeldt (uiterlijk 1 april), voldoende vooropleiding heeft en deelneemt 
aan de verplichte intake activiteiten. De vooropleidingseisen voor de verschillende opleidingen zijn daarbij 
wettelijk vastgesteld en zijn hetzelfde gebleven als in 2018. Dit geldt ook voor de verschillende intake acti-
viteiten. Deze zijn niet veranderd ten opzichte van 2018.  
 
De intakeprocedure is wel verder gedigitaliseerd. In 2018 hebben we al een start gemaakt met het digitaal 
aanmelden, in combinatie met hard-copy aanmeldingen. Dit is in 2019 verder doorgevoerd. Voor school-
jaar 2020/2021 kunnen studenten zich uitsluitend nog digitaal aanmelden. 
 
Beschikbare opleidingsplaatsen en toelating  
SOMA College heeft voor een beperkt aantal studenten plek, daarom wordt elk jaar door het manage-
mentteam (MT) het aantal opleidingsplaatsen per opleiding vastgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 
zijn daarbij, ten opzichte van het schooljaar 2018-2019, een paar veranderingen doorgevoerd. Zo is er 
ruimte gekomen voor een extra klas voor de opleiding Technicus Mobiele Werktuigen. Daarnaast is er 
voor de opleiding Allround monteur mobiele werktuigen dit jaar een extra BBL-klas gestart, in plaats van 
een extra BOL-klas.  
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Ook binnen de Vakmannen en Straatmakers (VaS) opleidingen waren er iets meer opleidingsplekken be-
schikbaar. Hier konden vier nieuwe klassen starten. Hierbij was er ruimte gereserveerd voor twee Scha-
kelklassen Machinisten (SKM klassen) en twee reguliere VaS klassen. In de reguliere VaS klassen zouden 
de studenten vanuit de opleidingen (Allround) Vakman GWW, Opperman bestratingen en Straatmaker 
worden geplaatst. In de SKM klassen komen studenten die uiteindelijk willen doorstromen naar de Ma-
chinist Grondverzetopleiding. Zij starten in de Vakman GWW opleiding. Deze duurt twee jaar, waarbij ze 
een aanvullend programma krijgen. Daarna kunnen ze versneld door de Machinist Grondverzetopleiding 
doorlopen. Vanwege de vele aanmeldingen voor de SKM en beperkte aanmeldingen voor de reguliere VaS 
opleidingen, zijn er uiteindelijk één VaS klas en drie SKM klassen gestart.  
 
Een aantal opleidingen wordt alleen gestart bij een minimum aantal aanmeldingen van toelaatbare kandi-
daten. Dit aantal stond voor 2019 op 15 studenten. Dit resulteerde erin dat de BOL Landmeetkunde oplei-
ding wederom niet is gestart (hier waren geen aanmeldingen voor). Ook voor de BBL Landmeetkunde op-
leiding waren weinig aanmeldingen. Deze gaat desondanks wel starten, maar op een later tijdstip. Deze 
opleiding zal januari 2020 van start gaan. 
 
De opleidingen Uitvoerder bouw/infra en de machinistenopleiding op locatie Deltion te Zwolle werden in 
2019 voor het eerst vanuit SOMA College aangeboden. Het aantal aanmeldingen hiervoor was echter zeer 
beperkt. Desondanks zijn beide opleidingen van start gegaan. De Uitvoerdersopleiding is gestart met 5 
studenten (de zogenoemde N4 klas) en de machinistenopleiding op Deltion is gestart met 13 studenten 
(de zogenoemde Z1 klas).  
 
Toelating gebeurde in 2019 wederom op basis van aanmelddatum, waarbij voorrang werd verleend aan 
interne doorstroom en studenten die nog geen diploma op hetzelfde of hoger niveau hadden behaald. 
Daarnaast kregen BBL-studenten welke voor 1 juni een erkend leerbedrijf hadden, voorrang op studenten 
zonder leerbedrijf. Uitzondering hierop was de schakelklas (SKM) waarvoor aanvullende selectiecriteria 
golden. 
 
Wachtlijst 
Net als voorgaande jaren gold ook voor 2019 dat SOMA College voor een aantal opleidingen meer aan-
meldingen had dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Uiteindelijk is een groot deel van deze wachtlijs-
ten opgelost en heeft SOMA College, op een enkele aanmelding na, iedereen die zich voor 1 april had aan-
gemeld kunnen plaatsen. De uitzondering hierop is de BOL Machinist Grondverzet opleiding. Ondanks dat 
we de studenten op de wachtlijst hebben verwezen naar onze BBL-opleiding Machinist Grondverzet op 
locatie Deltion (waar nog plek was) en naar onze nieuwe volledige niveau 4 opleiding, bleef er een wacht-
lijst bestaan. Uiteindelijk hebben twaalf studenten hun aanmelding doorgeschoven naar het volgende 
schooljaar.  
 
Onvoldoende vooropleiding 
Ook dit jaar waren er enkele studenten die zich hebben aangemeld met onvoldoende vooropleiding. Hier-
voor gold dezelfde procedure als in 2018. Desbetreffende studenten moeten een verzoek tot toelating in-
dienen, die aan de intakecommissie wordt voorgelegd. Er waren in totaal negen verzoeken tot toelating. 
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Hiervan hebben zes studenten een positieve uitslag van de intakecommissie gehad, waarmee ze vrijstel-
ling kregen van de vooropleidingseisen. Vijf daarvan zijn ook daadwerkelijk geplaatst. Eén student is op de 
wachtlijst geplaatst en doorgeschoven naar het volgende schooljaar. Drie studenten zijn afgewezen.  
 
Plannen voor 2020 
Voor schooljaar 2020/2021 hanteren we hetzelfde toelatingsbeleid en grotendeels dezelfde intakeproce-
dures. De intakeprocedure zal voor sommige opleidingen echter gaan veranderen. In 2018 is de intake 
voor de verschillende opleidingen vanwege het toelatingsrecht volledig op de schop gegaan. Na hier erva-
ring mee opgedaan te hebben zal voor een aantal opleidingen de opgestelde intakeprocedure iets aange-
scherpt of ingekort worden. Bij andere opleidingen bleek de nieuwe intake niet geheel aan te slaan. Voor 
deze opleidingen zal de inrichting van de intake worden herzien. 
Ook de selectieprocedure voor de schakelklas zal in 2020 verder worden uitgewerkt. 
 

5.4 Examinering 

In 2019 was er grote druk op de examinering. Het aantal af te nemen examen verveelvoudigde ten op-
zichte van 2018, doordat voor het eerst bij alle uitstroom-cohorten keuzedelen moesten worden geëxami-
neerd. Ondanks alle organisatorische uitdagingen die dit gaf, lukte het. Dit dankzij de extra inzet van de 
direct betrokken medewerkers, om alle studenten op tijd hun diploma uit te reiken. In 2020 zullen werk-
wijzen en procedures op basis van de ervaringen verder geoptimaliseerd worden. 
 

Hoofdstuk 6 | Examencommissie 

Bij de start van het schooljaar 2018-2019 is een nieuwe examencommissie op SOMA College aangetre-
den. Deze bestaat uit een externe voorzitter, een secretaris en vier leden, waaronder een extern lid dat 
het bedrijfsleven vertegenwoordigt. Twee van de interne leden zaten ook in de examencommissie die tot 
augustus 2018 actief was.  

6.1 Samenstelling examencommissie 

Naam Rol Achtergrond 1-1-2019 31-12-2019 
Marten Ris Voorzitter Extern v v 
Anita Volmer Secretaris Stafmedewer-

ker 
v v 

Martin van den Berg Lid Team monteurs v v 
Adriaan Bout Lid Team VAS v v 
Anniek Breukel Lid Team AVO Tot 1-4-2019  
John Roelofs Lid Extern Tot 1-11-2019  
Brendon van de Werf Lid Team AVO  Per 1-11-2019 
Dick Groenevelt Lid Extern  Per 1-11-2019 
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6.2 Werkwijze examencommissie 

De examencommissie komt maandelijks bij elkaar en werkt op basis van een jaarlijks vastgesteld plan 
van toezicht dat gebaseerd is op de PDCA-cyclus. De agenda ligt hierdoor gedeeltelijk vast. Indien nodig 
komen de voorzitter en secretaris vaker bij elkaar om punten verder voor te bereiden of nader uit te wer-
ken. 
Onderwerpen die regelmatig terugkeren zijn borging van de kwaliteit van examinering en (instellings-
)examens, diplomering, verlenen van vrijstellingen, behandeling van klachten en het opstellen van een 
jaarverslag examencommissie.  
Om de werkzaamheden planmatig op te pakken, heeft de examencommissie van SOMA College een Plan 
van Toezicht examinering (PvT) opgesteld. Dit is een hulpmiddel van de examencommissie om de toe-
zichtactiviteiten te richten op alle relevante aspecten. Bevindingen uit de toezichtactiviteiten komen aan 
de orde tijdens de maandelijkse vergaderingen van de examencommissie. Daarvan wordt verslag gedaan 
in Besluiten- en actielijsten. 

6.3 Uitgevoerde werkzaamheden van de examencommissie 

 Controle van de examendossiers en analyse hiervan. Deze bevindingen zijn teruggekoppeld naar 
het examenbureau, waarna is overgestapt op digitalisering van de examendossiers om betere 
borging mogelijk te maken.  

 Opmerkelijke zaken uit de processen verbaal zijn besproken. Er zijn niet veel problemen gecon-
stateerd. Door wekelijks overleg tussen de examencommissie en het examenbureau konden veel 
problemen worden voorkomen of direct worden opgelost. 

 De examenplannen van de cohorten die starten in 2019 zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de exa-
menplannen van de cohorten die in 2020 worden gediplomeerd opnieuw bestudeerd en indien no-
dig aangepast. 

 Zowel het vrijstellingenbeleid als de aanvraag van extra herkansingen is geëvalueerd en opnieuw 
ingericht. Deze zijn opgenomen in het examenreglement dat voor 2019-20 is herschreven en door 
OR, studentenraad en CvB is vastgesteld. 

 De examencommissie heeft verantwoording afgelegd in haar jaarverslag 2018-2019. 

6.4 Conclusies over de kwaliteit van examinering  

Exameninstrumentarium  
Examens worden in principe ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier en vastgesteld door de 
examencommissie (route 1). Voor de enkele examens waarvoor dit nog niet mogelijk was (ze sluiten niet 
aan bij het onderwijs van SOMA College of er is nog geen leverancier), is route 2 gevolgd. Het betrof hier 
met name examens voor het crebo 25099. Met leveranciers is overlegd en samengewerkt om inkoop in de 
toekomst mogelijk te maken. 
  
Afname en beoordeling  
De examencommissie heeft steekproeven laten nemen bij de afname van praktijkexamens, waarna terug-
koppeling plaatsvond naar de examinator(en). De instellingsexamens Nederlands en Engels (TOA-
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toetsen) zijn door een extern bureau afgenomen. Er waren nog logistieke knelpunten met betrekking tot 
tijdige beschikbaarheid van examens, tijdige planning en sluitende uitvoering. 
  
Diplomering  
Uit de steekproeven van de examendossiers is in geen enkel geval gebleken dat een student ten onrechte 
was gediplomeerd. Wel moesten te veel examendossiers (69%) terug naar het examenbureau om op orde 
gemaakt te worden. 
 

Hoofdstuk 7 | De studenten van SOMA College 

7.1 Aantallen studenten 

Het totaal aantal studenten van SOMA College is in de periode 2017-2019 gestegen. Vooral het aantal 
BBL-ers steeg in deze periode fors, namelijk met 43%. Het aantal BOL-ers steeg in dezelfde periode met 
6%. Dit heeft gezorgd voor een verandering in de verhouding tussen studenten in de BBL en BOL. In 2019 
was de verhouding BBL-BOL 62%-38%. In 2017 was deze verhouding 49%-51%.  
 
In 2019 is de verhouding niveau 2-3-4 studenten 15-71-14%. Het aantal niveau 3 studenten is veruit het 
grootst. In 2017 was de verhouding niveau 2-3-4 studenten 12-80-8%.  
 
In de periode 2017-2019 is SOMA College uitgebreid met twee nieuwe locaties, namelijk in Den Bosch en 
Zwolle. De verhouding in studentenaantallen Harderwijk-extern is mede daardoor in de periode 2017-
2019 toegenomen van 5% naar 12%. Ook de locatie Harderwijk is in de periode 2017-2019 verder ge-
groeid, met 26% 
Verder heeft SOMA College in de periode 2017-2019 vier nieuwe CREBO’s in het aanbod opgenomen.  
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Opleiding  Niveau Locatie  1-10-2019 1-10-2018 1-10-2017 
BBL           
Allround monteur mobiele werktuigen 3 Harderwijk 71 62 75 
Technicus mobiele werktuigen 4 Harderwijk 34 20 15 
Machinist grondverzet 3 Harderwijk 292 241 143 
  3 Zwolle 25     
  3 defensie 23 25 24 
Machinist hijswerk 3 Harderwijk 3 14 7 
  3 defensie 13 9 8 
Machinist wegenbouw 3 Harderwijk   1 1 
Allround betontimmerman 3 Den Bosch 11     
Betontimmerman 2 Den Bosch 25 16   
Betonstaalvlechter  2 Den Bosch 16     
Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij 4 Den Bosch 26 30   
Vakman gww 2 Harderwijk 116 90 76 
  2 defensie 9 10 9 
Allround vakman gww 3 Harderwijk 26 32 16 
  3 defensie     1 
Straatmaker 3 Harderwijk 2 2 4 
Opperman bestratingen 2 Harderwijk 13 13 14 
Middenkaderfunctionaris landmeet-
kunde 

4 Harderwijk 22 25 18 

Totaal BBL     727 590 411 
BOL           
Allround monteur mobiele werktuigen 3 Harderwijk 91 98 86 
Machinist grondverzet 3 Harderwijk 299 292 306 
Machinist wegenbouw 3 Harderwijk 5 2   
Middenkaderfunctionaris landmeet-
kunde 

4 Harderwijk 1 1 6 

Uitvoerder bouw/infra 4 Harderwijk 51 36 26 
Totaal BOL     447 429 424 
OVO           
Uitvoerder bouw/infra 4 SBO 42 11   
Totaal OVO     42 11   
Totaal     1216 1030 835 
niveau 2     179 129 99 
niveau 3     861 778 671 
niveau 4     176 123 65 
Harderwijk     1068 940 793 
defensie     45 44 42 
Den Bosch     78 46   
Zwolle     25     
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Hoofdstuk 8 | Onderwijsprestaties 

8.1 Kansen op werk 

SOMA College onderzoekt regelmatig 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 schoolverlaterson-
derzoek (DUO, 2017) komt dat 11% van de gediplomeerden kiest voor een nieuwe opleiding bij SOMA Col-
lege en 89% van de gediplomeerden de vakschool verlaat na het behalen van hun diploma.  
 
Uit onderzoek onder 159 gediplomeerden die de school hebben verlaten, blijkt 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. 

 

8.2 Diploma’s 2019 

In de periode 2017-2019 is het aantal gediplomeerden toegenomen.  
 

AANTAL DIPLOMA'S       
Opleiding 2019 2018 2017 
Allround monteur mobiele werktuigen 49 46 30 
Technicus mobiele werktuigen 19 22 18 
Machinist grondverzet 174 157 186 
Machinist hijswerk 9 6 13 
Machinist wegenbouw   5 4 
Allround betontimmerman       
Betontimmerman       
Betonstaalvlechter        
Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij       
Vakman gww 25 29 30 
Allround vakman gww   3   
Straatmaker   2 2 
Opperman bestratingen   5 9 
Middenkaderfunctionaris landmeet-
kunde 

27 22 1 

Uitvoerder bouw/infra 28 65 37 
Overig 15     
Totaal 346 362 330 
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De mensen van het SOMA College 
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Hoofdstuk 9 | Personeel 

9.1 Gevoerd beleid in 2019 

Generatiepact/ duurzame inzetbaarheid 
In 2018 is het generatiepact gestart om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen en medewerkers de 
gelegenheid te bieden om hun carrière vitaal af te ronden. 
In 2018 hebben drie medewerkers hiervan gebruik gemaakt en in 2019 nog eens drie. Hiermee zijn de in-
stapmomenten allemaal geweest en kan er niet meer deelgenomen worden.  
 
Arbo en veiligheid 
Er waren in 2019 twee preventiemedewerkers actief. De BHV-organisatie heeft een coördinator gekregen 
en is goed op sterkte. Wegens uitstroom is er een nieuwe vertrouwenspersoon bijgekomen, er zijn er nu 
weer twee. Alle sleutelfuncties en onderwijzend personeel hebben succesvol deelgenomen aan een VCA 
Vol cursus. De kantoorwerkplekken zijn onderzocht en voorzien van vervangingen die een betere werk-
houding tot gevolg hebben. Er is een Risico Inventarisatie en - Evaluatie gehouden samen met de preven-
tiemedewerkers. 
 
Plan van werkdruk naar werkplezier 
In het tweede halfjaar van 2019 kwam het plan van werkdruk naar werkplezier aan bod. In dit kader is een 
verdiepend onderzoek gehouden, zijn er bijeenkomsten met de klankbordgroep geweest en in gesprekken 
tussen de bestuurder en ondernemingsraad zijn vier factoren aangewezen voor het vergroten van het 
werkplezier. 
 
Onvoldoende taakduidelijkheid 
Voor medewerkers bleek niet altijd duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Een voorbeeld hiervan zijn de 
verschillen tussen instructeurs- en docentfuncties. In 2019 zijn functiereeksen opgesteld en kregen me-
dewerkers een inpassingsgesprek met aandacht voor het groeiperspectief. Alleen de functiereeksen Ma-
nagement en ICT moeten in 2020 nog worden opgesteld. Ook is er doorlopend aandacht voor het goed en 
tijdig uitvoeren van het taakbeleid.  
 
Planning en Organisatie 
Er bleek behoefte aan het tijdig beschikbaar hebben van de jaarplanning, examenplanning en het rooster. 
Ook was er behoefte aan tijdige en eenduidige communicatie naar medewerkers en de afstemming van de 
planning in teams. Daarom is er een structureel plan gemaakt voor planning en organisatie, met speci-
fieke aandacht voor de jaarplanning en roosterbeleid.  
 
Relatie collega’s/ leidinggevende 
Er bleek behoefte aan meer collegialiteit en duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en kunnen re-
kenen op de ander. Om hieraan te werken is in 2019 team-coaching en individuele coaching ingezet. Met 
behulp van de coaching is gericht op samenwerken, teambuilding, sociale veiligheid en feedback geven en 
ontvangen. 
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Door het organiseren van een Management Development dag is er aandacht besteed aan waarderend lei-
derschap. Daarnaast is er een gedragsprotocol opgesteld en besproken door het College van Bestuur 
met de medewerkers. Verder is er een ontwikkelcyclus opgesteld en akkoord bevonden door de onderne-
mingsraad. De Ontwikkelcyclus wordt in 2020 uitgerold. In deze cyclus is meer aansluiting met de nieuwe 
functiereeksen en het taakbeleid en heeft de medewerker een actieve rol in het ophalen van feedback en 
mede vormgeven van zijn ontwikkelperspectief. 
 
Werktempo en werkhoeveelheid 
Er zijn veel initiatieven om de organisatie te verbeteren. De PDCA-cyclus wordt niet structureel doorlopen 
bij deze nieuwe initiatieven, dit is wel nodig om nieuwe onderwerpen te laten beklijven. Een belangrijk 
aandachtspunt is dan ook dat er meer prioriteiten worden gesteld, zodat een project afgerond kan worden 
en de juiste aandacht krijgt. 
 

9.2 Gevoerd beleid inzake de Wet Banenafspraak  

De wet banenafspraak streeft naar actieve participatie van mensen met een arbeidsbeperking binnen or-
ganisaties. De doelgroep bestaat uit mensen die onder de Participatiewet vallen, (ex-)leerlingen van vso-
scholen en praktijkonderwijs aangemeld bij UWV, mensen met een WSW-indicatie, Wajongers met ar-
beidsvermogen of mensen met een Wiw-baan of ID-baan. 
 
In de selectie van medewerkers zijn we altijd alert op deze doelgroep, leidinggevenden staan ervoor open. 
Met de juiste begeleiding is het doel om een dienstverband te bestendigen binnen de mogelijkheden van 
de medewerker en de toegevoegde waarde voor de organisatie. Aangezien er nogal wat organisaties, 
waaronder de overheid, niet geheel kunnen voldoen aan het quotum, wordt er nog niet op gehandhaafd. 
 
Realisatie quotum 2019 
In 2017 is er één medewerker bij het ondersteunende personeel aangetrokken, deze heeft inmiddels een 
volledige dienstbetrekking. Daarnaast is er één nieuwe medewerker bij het ondersteunende personeel 
aangenomen en deze heeft in 2019 gedurende 5,5 maand parttime gewerkt. De taken sloten onvoldoende 
aan bij de ambities van de medewerker en dit heeft geleid tot een ontslagverzoek. Bij het onderwijzend 
personeel is in november 2019 een fulltime medewerker aangetrokken.  
 

 2019 2018 
Quotum  2,3% 1,4% 
Realisatie  2,1% 1,5% 
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9.3 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Er is actief beleid gevoerd op loopbaanbegeleiding na ontslag en instroom naar ander werk.  
We zijn eind 2019 gestopt met Vinna, een extern bureau dat ons hierin adviseerde, aangezien de verwer-
kersovereenkomst in het kader van de AVG niet rond kwam op onze voorwaarden. In 2020 gaan we op dit 
gebied samenwerken met de onze huidige arbodienst: Perspectief. 
     

Hoofdstuk 10 | Kengetallen Personeel 

10.1 Ziekteverzuim 

Het totale ziekteverzuim in 2019 was 5,3% en liet een daling zien van 1% ten opzichte van 2018. We komen 
hiermee dicht in de buurt van ons streefcijfer van 5%. 
 
Ziekteverzuim per maand 

 
 
SOMA College voert een actief beleid als medewerkers dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Vier maal 
per jaar worden alle zieken grondig besproken met de Arbodienst, de leidinggevende en HR en worden 
acties besproken om de herstelkansen te optimaliseren. Dit wordt vervolgens door de leidinggevende en 
de zieke medewerker doorgenomen en vastgelegd in een plan van aanpak. 
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Lengte ziekteverzuim 

 
 
Het grootste aandeel van het verzuim komt van duurklasse lang, dat is verzuim tussen 6 weken en een 
jaar. Van de 6 medewerkers die dit betreft is/ zijn: 

 één collega volledig hersteld;  
 twee collega’s na vergevorderd herstel, nu weer volledig ziek vanwege een nieuwe medische oor-

zaak; 
 twee collega’s volop bezig met re-integreren en voor een substantieel deel hersteld;  
 één collega nog niet gestart met de re-integratie; dit is gepland voor komend kwartaal. 

 
Het grootste deel van de uitval is van medische aard, slechts een klein deel betreft een werk gerelateerde 
oorzaak.  
 

10.2 Formatie en bezetting 

Eind 2019 waren er 84 medewerkers werkzaam bij SOMA College. De gemiddelde bezetting in 2019 was 
82 medewerkers. Dit was in 2018 78 medewerkers.  
Het aantal fte was eind 2019 75. Dit was het voorgaande jaar 72. Het gemiddelde aantal fte in 2019 was 74 
en over 2018 71 fte. 
  
De jaarlijkse toename van formatie kan worden toegewezen aan een lichte groei van de school door extra 
klassen en het alvast inwerken van nieuwe collega’s die in de plaats komen voor medewerkers die in de 
toekomst uitstromen vanwege deelname aan het generatiepact.  
 
 
 
 
 
 



 

 
53. 

 

 
 

10.3 Instroom en uitstroom 

 

 
 
Bij het onderwijzend personeel zijn er tien collega’s aangetrokken, waarvan de helft op parttime basis. 
Daarnaast is er een nieuwe opleidingsmanager aangetrokken in verband met groei en ten gevolge van 
een manager die aan het generatiepact deelneemt.  
 
Er zijn zeven collega’s van het onderwijzend personeel uit dienst getreden. De meesten wegens het vin-
den van een nieuwe uitdaging. Eén collega vertrok vanwege de ingang van het vervroegde pensioen na 
deelname aan het generatiepact en twee tijdelijke contracten zijn niet verlengd.  
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Bij het ondersteunend personeel is de voorzitter van het College van Bestuur met pensioen gegaan, hier-
voor is een nieuwe voorzitter in de plaats gekomen. Twee tijdelijke projectmedewerkers zijn uit dienst ge-
treden en een administratief medewerker is in 2019 gestart en ook gestopt wegens onvoldoende aanslui-
ting tussen werk en ambities. 
 
Naast vervanging wegens uitstroom is er ook extra onderwijzend personeel aangenomen om in te spelen 
op de groep medewerkers die vanwege het generatiepact een halve fte is gaan werken.  
 

10.4 Leeftijdsopbouw 

De gemiddelde leeftijd is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven op 47 jaar. Bekijken we de gemiddelde 
leeftijd in relatie tot de fte’s dan is dit in 2019 41 jaar. 
Twee collega’s van ouder dan 60 zijn uit dienst gegaan in 2019 en de groep 55 tot 60 jaar is toegenomen 
met drie medewerkers.  
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10.5 Verhouding man-vrouw 

De verhouding man vrouw is licht verschoven, er zijn meer mannen en minder vrouwen in dienst ten op-
zichte van 2018. In 2019 zijn er twee vrouwen ingestroomd en vijf vrouwen uitgestroomd.  
 

 
 

10.6 Formatieopbouw   

In 2019 is de groep onderwijzend personeel en direct onderwijsondersteunend personeel licht toegeno-
men ten opzichte van het indirect onderwijs ondersteunend personeel (OBP). Het aandeel onderwijzend 
personeel is in 2019 71%. Het streefcijfer van 70% is hiermee dit jaar voor het eerst behaald.  
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(Financiële) bedrijfsvoering 
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Hoofdstuk 11 | Bedrijfsvoering 

11.1 Campus 

Met de start van het schooljaar 2019-2020 is het woongebouw 90 in gebruik genomen en daarmee is het 
renovatie project afgerond.  
 
Team Wonen heeft in het jaar 2019 veel investeringen gedaan op teamniveau. Met de komst van twee 
nieuwe collega’s is er een stabiel en krachtig team ontstaan, waardoor er ruimte en daadkracht ontstond 
om de begeleiding van de studenten goed vorm te kunnen geven vanuit de visie student op 1.  
Het team is de aansluiting blijven zoeken met de onderwijsteams en zal dit in verschillende projecten ook 
volgend jaar voortzetten. Daarbij zal 2020 met name het jaar van de verankering zijn. We willen het leer- 
en leefklimaat met elkaar integreren, dit doen we door aan te sluiten op de belevingswereld van de stu-
denten. 

11.2 Examenbureau 

De samenwerking tussen het Examenbureau en de examencommissie heeft gezorgd voor een betere af-
stemming in de uitvoering van de examinering. Dit heeft geleid tot een aantal projecten om de kwaliteit en 
transparantie van de examinering te verbeteren.  
 
Striktere scheiding onderwijs en examinering  
Bij de keuze van een aantal externe exameninstrumenten (bijvoorbeeld TOA van Toets.nl) is er voor geko-
zen om ook de examinering te beleggen bij externe assessoren. Deze personen hebben een lesbevoegd-
heid en zijn opgeleid als assessor. Op deze wijze wordt de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examine-
ring versterkt.  
 
Eén examendossier 
Door de groei van het aantal ingekochte examens en de daarbij behorende systemen zijn de examendos-
siers sterk versnipperd. Naast de papieren examendossiers werd een vijftal systemen gebruikt voor exa-
minering en archivering. In 2019 heeft het Examenbureau één centraal document management systeem 
in gebruik genomen waar alle documenten worden verzameld.  
 
Transparantere aansluiting tussen OER en uitvoering 
Om altijd te kunnen herleiden welk exameninstrument bij welke student is ingezet, is het administratieve 
systeem uitgebreid. In de zogenaamde ‘examenboom’ wordt naast het te beoordelen ‘vak’, bijvoorbeeld 
het keuzedeel K0023 digitale vaardigheden gevorderd, ook het specifieke exameninstrument, ingekocht 
bij Savantis, bij de student vastgelegd. (in dit geval S-K0023-v1).  
 
Voor het komende jaar worden processen verder verbeterd, waarbij vooral de logistiek rondom de exami-
nering de aandacht krijgt. De tijdige beschikbaarheid van examens, tijdige planning (minimaal één maand 
van te voren) en sluitende uitvoering zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. 
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11.3 ICT 

In 2019 heeft ICT de lijn doorgezet om zoveel mogelijk services uit de Cloud te betrekken. De belangrijkste 
reden hiervoor is het ‘ontzorgen’ van SOMA College. Daarvoor had SOMA College veel servers in eigen 
beheer, met daarop applicaties, die daarmee ook in eigen beheer waren. Steeds meer applicatieleveran-
ciers bieden hun diensten en services via internet aan, waarmee ook al een stuk ontzorging in gang is ge-
zet. De grootste slag hierin is het volledig uitbesteden, zowel in eigenaarschap als in beheer, van het net-
werk en server platform. Het serverplatform was aan vervanging toe, wat daarmee een perfect moment 
was. Volandis IT heeft deze dienstverlening nu volledig op zich genomen.  
 
In 2019 is het verouderde SharePoint platform vervangen door de Cloudoplossing van Microsoft. Hierdoor 
zijn mogelijke beveiligingsissues ook opgelost en is er een volledige integratie met Office 365 ont-
staan, dat tal van mogelijkheden voor SOMA College biedt. Daarnaast zijn ook de nieuwe portalen opgele-
verd voor student en medewerker in deze nieuwe omgeving.  
 
In 2019 is er ook een start gemaakt met het vervangen van het verouderde printsysteem (ondertussen in 
begin 2020 opgeleverd). Deze cloud-oplossing zorgt ook hier SOMA College. Daarnaast is er ook een be-
gin gemaakt met het vervangen van de audiovisuele middelen ten behoeve van het onderwijs. Bea-
mers worden vervangen door interactieve beeldschermen, wat goed past bij de huidige onderwijsvormen. 
 
Ook de informatiebeveiliging heeft extra aandacht gehad in 2019. In de landelijke Benchmark mbo heeft 
SOMA College weer beter gescoord. Deze lijn willen we in 2020 voortzetten.  
Vanwege al deze werkzaamheden, is het IT team (tijdelijk) uitgebreid met een ingehuurde medewerker.  
 

11.4 CO2 reductie en MVO machinepark 

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit 
heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. SOMA werkt 
samen met overheden en het bedrijfsleven om deze vergaande CO2-reductie te realiseren. We zetten de 
maatregelen en innovaties die bij het SOMA tot de dag van vandaag tot stand zijn gebracht op een rij. 
 

 Elektrificatie 
 Verminderen CO2 uitstoot bouwmachines 
 Innovaties voertuigmotoren 
 Het nieuwe draaien 
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Onderstaand kort en samenvattend de bovenstaande punten toegelicht 
 
Elektrificatie 
De infra-sector ontkomt er niet aan: om volledig CO2-neutraal te zijn moeten fossiele brandstoffen op ter-
mijn worden vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit. Om dit te verwezenlijken, werkt het SOMA 
College samen met bedrijven, universiteiten en andere kennisinstituten aan een aantal belangrijke inno-
vaties. Een voorbeeld is de aanschaf van een volledig elektrische (kleine) laadschop. Deze zal met name 
ingezet worden bij de Vakman GWW en stratenmakers opleidingen. 
De Avant is geleverd met puinbak, palletvorken, een nivelleerrek , een graafarm, een jib en een multifunc-
tionele hydraulische klem voor toepassingen in het straatwerk. SOMA gaat de Avant ook inzetten in de 
straatmakershal, waar nu uitstootvrij en zonder lawaai kan worden gedraaid. 
 
Verminderen CO2 uitstoot bouwmachines 
Op het SOMA College hebben we door vervanging van diverse machines ervoor gekozen om deze gelijk te 
voorzien van een start-stop systeem of een gelijksoortig systeem, zoals automatische motorstop. Uit on-
derzoek is gebleken dat dit 3-10% besparing van brandstof oplevert. De besparing op onderhoudskosten is 
hierbij niet meegenomen.  
Op dit moment wordt onderzocht of het gebruik van HVO  of GTL  brandstoffen mogelijk zijn binnen het 
SOMA College. Vooralsnog staat op 6 april een voorlichting gepland voor docenten en instructeurs van be-
diening machines én een deel van het onderhoudsteam door Shell over het gebruik en de voordelen van 
nieuwe brandstoffen. 
 
Innovaties voertuigmotoren 
Doordat leasecontracten aflopen alsmede door goede contacten met leveranciers van machines wordt tij-
dig ingeruild. Hierdoor komen er nieuwere motoren bij het SOMA College die een lagere CO2 uitstoot heb-
ben en een lager brandstofverbruik hebben. 
Op dit moment hebben de nieuwste machines stage IV final of stage V motoren, waarin een combinatie 
gemaakt is met Ad-Blue of een roetfilter. 
 
Het nieuwe draaien 
Het SOMA College is als één van de ondertekenaars van “de green deal ” ook aan haar stand verplicht om 
toekomstig machinisten kennis en kunde mee te geven over CO2 reductie, het efficiënt gebruik van de 
machine maar ook het reduceren van het brandstofverbruik. 
Het nieuwe draaien maakt vast deel uit van het onderwijsprogramma. Daarnaast worden nieuwe modules 
toegevoegd aan het curriculum van o.a. de machinisten over duurzaamheid en duurzaam draaien met 
machines.  
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Hoofdstuk 12 | Algemene financiële schets 2019 

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 kenge-
tallen over de afgelopen 5 jaar, zoals die voor Stichting SOMA College van toepassing zijn. 
 

Kengetallen 2019 2018 2017 2016 2015 

Solvabiliteitspercentage 36,13% 42,39% 45,51% 54,04% 57,34% 

Liquiditeit- Current Ratio 1,91 2,22 2,24 2,25 2,14 

Netto werkkapitaal (in €) 3.720.655 4.129.412 3.906.574 2.952.951 2.683.236 

Weerstandsvermogen 31,15% 34,92% 36,02% 37,44% 38,71% 
 

 Het solvalbiliteitspercentage laat een daling zien ten opzicht van 2018 enerzijds als gevolg van een 
stijging van het totale vermogen met name door toename van de langlopende schuld door inves-
teringen in de materiële vaste activa waarbij een belangrijk deel het herontwerp van de campus 
betreft. Anderzijds de daling in het eigenvermogen door het negatieve exploitatieresultaat over 
2019; 

 De daling in de liquiditeit, het netto werkkapitaal en het weerstandsvermogen wordt met name 
veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat over 2019 als gevolg van de stijging in de stu-
dentaantallen en de T-2 financiering door OCW. 

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 2019 geldt dat Stichting SOMA 
College voldoet aan de betreffende regelgeving. In het boekjaar 2019 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 be-
staan, wordt waar mogelijk gewerkt met langlopende overeenkomsten (bijvoorbeeld leasecontracten voor 
machines) of vastgestelde tarieven. Het kredietrisico wordt beperkt door het voeren van actief debiteuren-
beheer. Eind 2018 heeft het SOMA College voldoende liquiditeit om haar verplichtingen te voldoen. De af-
deling 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) 2019  2018  2017  2016  2015 
          

Rijksbijdragen 7.585  7.525  7.079  6.665  7.400 
Subsidie O&O Fonds 3.563  3.559  3.676  4.116  3.684 
Overige baten 2.223  2.212  2.061  2.032  1.914 

Totaal baten 13.371  13.296  12.816  12.813  12.998 
          

Personeelskosten 6.966  6.048  6.030  5.908  5.579 
Afschrijvingen materiële vaste activa 559  501  446  457  464 
Huisvestingskosten 3.128  3.060  3.458  3.491  3.452 
Overige bedrijfslasten 3.196  3.660  3.065  3.198  3.200 

Totaal lasten 13.849  13.269  12.999  13.054  12.695 

          
Bedrijfsresultaat -478  27  -183  -241  303 
Financiële baten 0  0  1  3  13 

Resultaat voor resultaatbestemming -478  27  -182  -238  316 

          
Resultaatbestemming -478  27  -182  -238  316 

Resultaat na resultaatbestemming 0  0  0  0  0 
 

13.1 Baten 

13.1.1 Rijksbijdragen 

De Rijksbijdrage zoals het SOMA College deze in 2019 heeft verantwoord, bestaat uit een tweetal compo-
nenten, 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 2019 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 be-
kostigingsgegevens van jaar t-2 voorziet in het beschikbaar zijn van alle bekostigingsgegevens en het bij-
behorende Assurance rapport. 
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Rijksbijdrage OCW Definitieve toekenning 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
    

Reguliere bijdrage 
beroepsonderwijs € 7.302.074 € 6.943.760 € 7.120.259 

 
De stijging van de realisatie 2019 ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door met name een 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 en voortijdig schoolverlaten (resultaatafhankelijk budget).  
 

 Doelsubsidies OCW 
In 2019 is in het kader van de subsidie zij-instroom van het ministerie van OCW een bedrag van € 45.103 
ontvangen. Het SOMA College heeft diverse projecten onder dit motto gerealiseerd. Daarnaast is er in 
2019 een subsidie ontvangen inzake regionaal investeringsfonds van € 33.277.  

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, stu-
diemateriaal, het verblijf op de campus en kosten voor excursies. Tevens zijn in deze rubriek de in reke-
ning gebrachte wettelijke cursusgelden opgenomen. 
In deze rubriek werd er voor een bedrag van € 1.734.406 gerealiseerd (begroot € 1.846.500) , over 2018 was 
dit € 1.724.557. De mindere opbrengsten dan begroot wordt voornamelijk door de bijdrage in het studie-
materiaal veroorzaakt. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 worden de studiematerialen door de stu-
denten rechtstreeks besteld en afgerekend bij de leverancier, bij het opstellen van de begroting is destijds 
was deze proceswijziging nog niet bekend. Naast dit effect in de opbrengsten is dit ook zichtbaar in de 
kosten.  

13.1.3 Overige baten 

De overige baten zoals die in de Jaarrekening zijn opgenomen bedragen € 4.052.215  
(begroot: € 3.954.800). De belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie en begroting zijn als volgt: 
 

 Minder opbrengsten vanuit het O&O Fonds door aanpassing van het aantal studenten per 1 okto-
ber telling (T-1)  € 52.200  ten opzichte van de bij het opstellen van de begroting bekende aantal-
len. 

 Meer opbrengsten verhuur materieel en detachering medewerkers € 78.858 met name door de 
opleiding in Zwolle 
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13.2 Lasten 

13.2.1 Personeelskosten 

De totale personeelskosten bestaan uit lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenkosten, reis- en ver-
blijfskosten, inhuur derden, opleidingskosten en overige personeelskosten. Deze bedragen over 2019        
€ 6.965.888. Dit is ten opzichte van de realisatie 2018 € 917.648 hoger en ten opzichte van de begroting 
2019 € 513.065 hoger.  
 
Daar waar extra middelen boven de bestaande begroting beschikbaar kwamen gedurende het boekjaar 
2019 zijn deze ingezet voor het onderwijsproces, daardoor zijn de kosten voor het personeel niet in loon-
dienst hoger dan begroot. 
Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar tussen de kosten voor personeel op de loonlijst en personeel 
niet in loondienst, alsmede meer kosten voor inhuur voor ziektevervanging. 

13.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 

De kosten voor afschrijving 2019 bedragen € 559.934, een stijging ten opzichte van 2018 van € 58.847 en € 
15.489 lager dan begroot. Deze verschillen worden veroorzaakt door de investeringen in het herontwerp 
van de campus, in 2019 hebben de investeringen later in het boekjaar plaatsgevonden waardoor de af-
schrijvingslast 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 2019 in deze rubriek bedragen € 3.127.892, ten opzichte van 2018 zijn deze kosten geste-
gen met € 67.697 doordat gebouw 90 na de zomer van 2019 weer in gebruik is genomen. 

13.2.4 Overige lasten 

Lasten studenten 
De lagere uitgaven voor lasten studenten van € 178.939 ten opzichte van de begroting 2019 wordt met 
name veroorzaakt doordat de kosten voor het studiemateriaal niet meer ten laste van de exploitatie wor-
den verwerkt , maar rechtstreeks door de studenten worden besteld bij de leverancier(s). 
 
Reis- verblijf- en vergaderkosten 
De stijging van deze kostenrubriek ten opzichte van het begrote bedrag wordt met name veroorzaakt door 
de kosten voor de werving van de nieuwe bestuurder en het afscheid van de oud bestuurder van het SOMA 
College. 
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Communicatiekosten 
De lagere communicatiekosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door minder uitgave aan 
beurzen, advertenties en drukwerk.  
 
Algemene lasten 
Door met name advieskosten rondom (mogelijke) Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo zijn de alge-
mene kosten 2019 hoger dan begroot. 
 

13.3 Resultaatverdeling 2019 

In 2019 hebben er op basis van regelgeving en overeenkomsten in het verleden en heden bestemmingen 
van het resultaat 2019 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 ver-
goeding voor dit eigen risicodragerschap voor ex-werknemers die in de WW komen. Deze jaarlijkse gela-
belde gelden worden gedoteerd aan deze bestemmingsreserve (2019 € 214.808), terwijl de lasten die ver-
band houden met de ontstane WW-verplichting in mindering worden gebracht (2019 € 92.202).    

13.3.2 Bestemmingsfonds inzake huisvesting (privaat) 

In 2019 heeft een bestemming van € 132.481 plaatsgevonden ten gunste van het resultaat 2019. Deze be-
stemming 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 bestem-
ming 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 bestem-
mingsreserve is bedoeld om significante wijzigingen in de financiering van OCW op te vangen. De bestem-
mingsreserve zal niet hoger zijn dan maximaal 50% van de jaarlijkse OCW-financiering, met een maxi-
male dotatie van € 90.000 per jaar mits het verslagjaar met een positief resultaat wordt afgesloten. De 
vrijval in het verslagjaar 2019 bedraagt € 468.526 en is verwerkt in deze bestemmingsreserve. 

  



 

 
66. 

 

Hoofdstuk 14 | Toelichting op de balans 

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

Balans (*€ 1.000) 31-dec-19  31-dec-18  31-dec-17  31-dec-16  31-dec-15 

          
Vaste activa 3.712  3.443  3.075  3.562  3.737 
Vlottende activa 7.816  7.510  7.069  5.318  5.047 

Totaal activa 11.528  10.953  10.144  8.880  8.784 

          
Eigen vermogen 4.165  4.643  4.616  4.798  5.037 
Voorzieningen 1.035  1.111  1.051  702  472 
Langlopende schulden 2.232  1.819  1.314  1.015  912 
Kortlopende schulden 4.096  3.380  3.163  2.365  2.363 

Totaal passiva 11.528  10.953  10.144  8.880  8.784 
 

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 2019 € 3.711.556 (31 dec 2018 € 3.443.603) 
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 2019 is een saldo van investeringen ad € 870.855, desinvesteringen € 43.508 en afschrij-
ving ad € 559.394. 
De financiering van de nieuwbouw heeft plaatsgevonden vanuit het bestemmingsfonds inzake huisvesting 
(privaat) en het bestemmingsfonds inzake nieuwbouw (privaat). Deze bestemmingen zijn mogelijk ge-
maakt 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 wor-
den 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. 
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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 2019 € 2.454.733 (31 dec 2018 € 2.038.334) 
Onder de vorderingen is een vordering op het O&O fonds opgenomen van € 1.089.110  
(2018: € 331.503). Deze vordering betreft met name het saldo van het nog te ontvangen deel van de toege-
zegde subsidie en de afrekening 2019. 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 2019 € 5.362.154 (31 dec 2018 € 5.471.290) 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het SOMA College.  

14.3 Eigen vermogen 

31 dec 2019 € 4.165.018 (31 dec 2018 € 4.643.419) 
De mutatie in het eigen vermogen in 2019 heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2019. Voor 
een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf met betrekking tot de resultaatbestemming 
2019. 
 

14.4 Voorzieningen 

31 dec 2019 € 1.034.918 (31 dec 2018 € 1.110.833) 
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 re-
kening komen van het SOMA College als huurder van de gebouwen van Bouw & Infra Park B.V. De voorzie-
ning inzake BWW verplichting wordt gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkeringen aan oud-medewerkers. De voorziening generatiepact is gevormd voor ver-
wachte toekomstige uitgaven voor lonen en salarissen voor medewerkers die gebruik maken van de rege-
ling 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 2019 € 2.232.275 (31 dec 2018 € 1.818.763) 
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 mu-
tatie wordt verrekend in de RC vordering met het O&O fonds. 

14.6 Kortlopende schulden 

31 dec 2019 € 4.096.232 (31 dec 2018 € 3.380.212) 
De kortlopende schulden van het SOMA College bestaan uit de volgende posten:  
 
Crediteuren     31 dec 2019 € 1.237.500 (31 dec 2018 € 872.787) 
 
Nog te ontvangen facturen   31 dec 2019 € 140.966 (31 dec 2018 € 210.198) 
 
Vooruit ontvangen van defensie  31 dec 2019 € 84.091 (31 dec 2018 € 49.502) 
 
Vooruit ontvangen bijdragen studenten 31 dec 2019 € 1.001.652 (31 dec 2018 € 860.960) 
De facturatie van de opbrengsten waar de studenten in bijdragen, met betrekking tot het schooljaar 2019-
2020, vindt in oktober plaats. Een gedeelte van de gefactureerde bedragen heeft derhalve betrekking op 
2020 en wordt op de balans als vooruit ontvangen opgenomen.  
 
Vooruit ontvangen huurkorting  31 dec 2019 € 239.968 (31 dec 2018 € 259.972) 
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 ba-
lans. De reservering zal naar rato van de loop van het contract vrijvallen ten gunste van de huurlasten. Om 
deze reden is het saldo in 2019 met € 20.000 afgenomen.   
 
Overige schulden    31 dec 2019 € 1.392.055 (31 dec 2018 € 1.126.793) 
De overige kortlopende schulden hebben betrekking op reservering vakantiegeld en vakantiedagen, belas-
tingen en premies sociale verzekeringen, pensioenen en het ministerie van OCW.  
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Hoofdstuk 15 | Begroting 2020 

In het 3e kwartaal 2019 is door het SOMA College de begroting 2020 opgesteld. Onderstaand is de begro-
ting 2020 versus de realisatie 2019 weergegeven. 
 

(*€ 1.000) 
Realisatie 
2019  

Begroting 
2020 

    
Rijksbijdragen 7.585  7.601 
Subsidie O&O Fonds 3.563  3.584 
Overige baten 2.223  2.444 

Totaal baten 13.371  13.629 
    

Personeelskosten 6.976  7.330 
Afschrijvingen materiële vaste activa 559  574 
Huisvestingskosten 3.128  3.341 
Overige bedrijfslasten 3.197  2.968 

Totaal lasten 13.860  14.213 

    
Bedrijfsresultaat -489  -584 
Financiële baten 0  0 

Resultaat voor resultaatbestemming -489  -584 

    
Resultaatbestemming -489  -584 

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 stu-
dentaantallen. 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 zor-
gen maken over de instroom. Wat het effect zal zijn van het coronavirus is op dit moment nog niet in te 
schatten, maar een verdere groei van het aantal studenten wordt niet verwacht. 
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.  
Ook de samenwerking met het Deltion College biedt de mogelijkheid om studenten op te leiden op een 
andere locatie dan Harderwijk. 
De toename van het aantal studenten in 2019 ten opzichte van 2018 een uitbreiding in het onderwijzend 
personeel.  
  

16.1 Studentaantallen 

Studentaantallen 2019 2020 2021 2022 
(bekostigde studenten 1 oktober)     
BOL 447 450 450 450 
BBL 769 770 770 770 

Totaal 1.216 1.220 1.220 1.220 
 

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 tijde-

lijke 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 onderwij-
zend personeel en de woonbegeleiding.   
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Ook 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 2019 2020 2021 2022 

     
Bestuur en management 2,1 1,5 1,5 1,5 
Personeel primair proces 56,3 62,3 63,0 63,0 
Ondersteunend personeel 16,0 17,0 17,0 17,0 

 74,4 80,8 81,5 81,5 
 

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 oefenterrei-
nen 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 student is hierdoor be-
duidend meer. 
De prijs van de onderwijsgebouwen per vierkante meter ligt ook hoger dan het sectorgemiddelde.  
Grote investering in huisvesting worden voor de komende jaren niet verwacht.  
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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 2019  2020*  2021*  2022* 

 €  €  €  € 

        
Activa        

        
Vaste activa        
Materiële vaste activa 3.712  3.944  3.845  3.746 

        
Vlottende activa        
Vorderingen 2.455  2.814  2.883  2.893 
Liquide middelen 5.362  4.796  4.823  4.863 
Totaal vlottende activa 7.817  7.610  7.706  7.756 

        

Totaal activa 11.528  11.554  11.551  11.502 

        

        
Passiva        

        
Eigen vermogen        
Bestemmingsreserve (publiek) 1.124  572  512  456 
Bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 1.509  1.714  1.914  2.114 
Bestemmingsfonds huisvesting (privaat) 1.532  1.402  1.272  1.142 

 4.165  3.689  3.698  3.712 

        
Voorzieningen 1.035  786  719  702 
Langlopende schulden 2.232  2.581  2.612  2.643 
Kortlopende schulden 4.096  4.499  4.522  4.444 

        

Totaal passiva 11.528  11.554  11.551  11.502 

 
 
 
 
*prognose 
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Staat van baten en lasten 

*1.000 2019  2020*  2021*  2022* 

 €  €  €  € 
Baten        

        
Rijksbijdragen 7.585  7.601  8.213  8.375 
College-, cursus-, les- en examengelden 1.734  2.070  2.040  2.040 
Overige baten 4.052  3.958  3.936  3.936 
Totaal baten 13.371  13.629  14.188  14.351 

        

        
Lasten        
Personeelslasten 6.966  7.331  7.439  7.619 
Afschrijvingen materiële vaste activa 559  574  599  599 
Huisvestingslasten 3.128  3.341  3.401  3.507 
Overige bedrijfslasten 3.197  2.967  2.740  2.612 
Totaal lasten 13.850  14.213  14.179  14.337 

        

        
Saldo baten en lasten -478  -584  10  14 

        
Financiële baten en lasten 0  0  0  0 

        

Resultaat voor resultaatbestemming -478  -584  10  14 

        

        
Resultaatbestemming        

Onttrekking bestemmingsfonds (privaat) inzake 
huisvesting -132  -130  -130  -130 
Dotatie bestemmingsreserve (publiek) -469  -659  -60  -56 
Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 215  205  200  200 
Onttrekking bestemmingsfonds wachtgeld (pu-
bliek) -92  0  0  0 

        

Resultaat na resultaatbestemming 0  0  0  0 

 
 
 
*prognose 
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Voor het jaar 2020 wordt een negatief exploitatiesaldo voor resultaatbestemming van € 584K verwacht. Dit 
negatieve saldo wordt veroorzaakt door uitbreiding van de opleidingscapaciteit van het SOMA College 
vanaf het schooljaar 2018-2019. De uitbreiding heeft direct gevolgen voor de beschikbare capaciteit en fi-
nanciële middelen, waarbij het met name gaat om uitbreiding van het aantal docenten/instructeurs en be-
schikbare slaapplaatsen op de campus. In de verwachte exploitatie 2020 is dit zichtbaar in de stijging van 
de personeelskosten en de huurkosten van het campusgebouwen. 
De opbrengsten vanuit OCW die verband houden met de stijging van het studentenaantal zal plaatsvinden 
in t-2 en is derhalve zichtbaar in de verwachte opbrengsten 2021 en 2022 (voorfinanciering door het SOMA 
College). De kosten om het onderwijs te kunnen geven zijn wel zichtbaar. 
 
Het verwachte negatieve exploitatieresultaat heeft direct gevolgen voor het verwachte eigen vermogen van 
het eigen vermogen. 
 

16.5 Aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controlesys-
teem 

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 aanwe-
zig en zichtbaar binnen het SOMA College. Soft controls die de hard controls ondersteunen zijn ook steeds 
verder ontwikkeld maar verdienen nog steeds aandacht. Het sturen op cultuur en gedrag binnen de instel-
ling blijft een aandachtspunt.  
 
Voor de risicobeheersing en interne controle worden de volgende instrumenten gebruikt: 
 

 Functiescheiding, waarbij een splitsing van taken en bevoegdheden zijn aangebracht die samen-
hangen 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 be-
langrijke handelingen binnen processen. Zo wordt voorkomen dat er te veel macht (ofwel gele-
genheid) bij één persoon komt te liggen 

 De instellingsbegroting wordt gedurende het verslagjaar per kwartaal met een nauwkeurige actu-
alisering 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 



 

 
75. 

 

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. 
 
 
2. Politieke ontwikkelingen- ministerie van OCW 
Hoewel de financiële huishouding in de afgelopen en toekomstige jaren op orde is en zal zijn, blijft de ont-
wikkeling 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 gegroeid 
vanaf het schooljaar 2018-2019 voor wat betreft het studentenaantal. Uitbreiding van de opleidingscapaci-
teit 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. 
 
5. Coronavirus 
Het coronavirus heeft een nog niet in te schatten impact op SOMA College. Welk effect het coranavirus op 
de bedrijfstak en de vraag naar opleiden zal hebben kunnen wij nog niet voorspellen.  
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De kritische bedrijfsprocessen zijn op afstand ingeregeld en gaan gewoon door. De impact op de financi-
ele middelen voor 2020, voor zover wij kunnen overzien bij het opmaken van deze jaarrekening betrekking 
op: 
- de creditering van de opbrengsten van de campusgelden, circa € 63K voor elke maand dat er door stu-
denten geen gebruik gemaakt kan worden van deze faciliteit; 
- het niet doorgaan van de buitenlandse excursie, circa € 29K; 
- het inrichten van thuiswerkplekken voor collega’s d.m.v. laptops, circa € 12K. 
 
Onze huidige inschatting is dat de coronamaatregelen geen impact hebben op de financiering  vanuit het 
O&O fonds en OCW. 
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Jaarrekening 2019  
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Balans 

  31 december 2019  31 december 2018 

         

  €  €  €  € 

         
1 Activa        

         

 Vaste activa        
1.1 Materiële vaste activa   3.711.556    3.443.603 

         

 Vlottende activa        
1.2 Vorderingen 2.454.733    2.038.334   
1.3 Liquide middelen 5.362.154    5.471.290   

 Totaal vlottende activa   7.816.887    7.509.624 

         

 Totaal activa   11.528.443    10.953.227 

         

         
2 Passiva        

         
2.1 Eigen vermogen   4.165.018    4.643.419 
2.2 Voorzieningen   1.034.918    1.110.833 
2.3 Langlopende schulden   2.232.275    1.818.763 
2.4 Kortlopende schulden   4.096.232    3.380.212 

         

 Totaal passiva   11.528.443    10.953.227 

         
 
 
 
  



 

 
79. 

 

Staat van baten en lasten  

    Begroot   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 
3 Baten      
3.1 Rijksbijdragen 7.584.746  7.241.260  7.525.237 
3.2 College-, cursus-, les- en examengelden 1.734.406  1.846.500  1.724.557 
3.3 Overige baten 4.052.215  3.954.800  4.046.275 

 Totaal baten 13.371.367  13.042.560  13.296.069 

       

       
4 Lasten      
4.1 Personeelslasten 6.965.888  6.452.823  6.048.240 
4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 559.394  574.883  500.547 
4.3 Overige bedrijfslasten 6.324.499  6.421.525  6.720.082 

 Totaal lasten 13.849.781  13.449.231  13.268.869 

       

       

 Saldo baten en lasten -478.414  -406.671  27.200 

       
5 Financiële baten en lasten 13  0  0 

       

 Resultaat voor resultaatbestemming -478.401  -406.671  27.200 

       

       

 Resultaatbestemming      

 

Onttrekking bestemmingsfonds (privaat) inzake huisves-
ting -132.481  -140.000  -135.468 

 Dotatie bestemmingsreserve (publiek) -468.526  -466.671  -54.613 

 Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 214.808  210.000  217.281 

 Onttrekking bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) -92.202  -10.000  0 
       

 Resultaat na resultaatbestemming 0  0  0 
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Kasstroomoverzicht 

    2019    2018 
         

  €  €  €  € 
Kasstroom uit operationele activiteiten        
Saldo baten en lasten   -478.401    27.200 

         
Aanpassingen voor:        
Afschrijvingen materiële vaste activa 559.394    500.547   
Mutaties voorzieningen -75.915    60.171   

    483.479    560.718 
Verandering in vlottende middelen:        
Vorderingen -2.887    253.339   
Schulden 716.020    217.451   

    713.133    470.790 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten  718.211    1.058.708 

         

         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa   -870.855    -891.472 
Desinvesteringen materiële vaste activa   43.508    21.887 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten   -827.347    -869.585 

         

         

         
Mutatie liquide middelen   -109.136    189.123 

         
Controle:        
Stand liquide middelen per 31 december   5.362.154    5.471.290 
Stand liquide middelen per 1 januari   5.471.290    5.282.167 

    -109.136    189.123 
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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 werke-
lijke 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 ver-
onderstellingen, opgenomen bij de toelichting op desbetreffende jaarrekeningposten.   
 
Financiële instrumenten         
Op het SOMA College zijn de volgende categorieën van financiële instrumenten van toepassing:  

 verstrekte leningen en overige vorderingen        
 financiële verplichtingen         
 overige financiële verplichtingen  

        
De verstrekte leningen en overige vorderingen bestaan uit financiële vaste activa en vorderingen. De ove-
rige 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 be-
leggingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, als-
mede via het amortisatieproces. De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effec-
tieve-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 in-
tegraal onderdeel van de effectieve rentevoet zijn.  
Het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van de financiële instrumenten is van geringe be-
tekenis. 
         
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 nomi-
nale 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 structureel 
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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 midde-
len worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is te-
vens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn re-
serves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aange-
bracht. 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 balansda-
tum 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 ac-
tiva 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 wor-
den slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s welke hun oor-
sprong 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 toe-
kenning 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 contractu-
ele basis premies betaald door het SOMA College. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende sa-
larisgrondslag. De premies worden (rekening houdend met de werknemersbijdrage) verantwoord als per-
soneelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
passiva indien dit tot een terugstorting of vermindering van toekomstige betalingen leidt. Nog niet be-
taalde 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 en management. De onderlinge dien-
sten 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 2019 3.787.065  1.997.210  2.330.900  8.115.175 

 Cum. afschrijvingen 1 jan 2019 -1.216.383  
-

1.788.165  -1.667.024  -4.671.572 

 Boekwaarde 1 januari 2019 2.570.682  209.045  663.876  3.443.603 

         

 Mutaties 2019:        

 Investeringen 559.007  13.646  298.202  870.855 

 Desinvesteringen aanschafwaarde 0  0  -47.170  -47.170 

 Desinvesteringen afschrijvingen 0  0  3.662  3.662 

 Afschrijvingen -283.099  -74.013  -202.282  -559.394 

  275.908  -60.367  52.412  267.953 

         

 Aanschafwaarde 31 december 2019 4.346.072  2.010.856  2.581.932  8.938.860 

 Cum. afschrijvingen 31 dec 2019 -1.499.482  
-

1.862.178  -1.865.644  -5.227.304 

 Boekwaarde 31 december 2019 2.846.590  148.678  716.288  3.711.556 

 
 
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% 
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1.2 Vorderingen 31 dec 2019  31 dec 2018 

  €  € 

     
1.2.1 Debiteuren 363.214  581.280 
1.2.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 145.189  76.165 
1.2.3 Overige vorderingen 1.109.907  656.398 
1.2.4 Overlopende activa 836.423  724.491 

  2.454.733  2.038.334 

     
1.2.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen    

 Omzetbelasting 145.189  76.165 

     
1.2.3 Overige vorderingen    
1.2.3.1 Vorderingen op verbonden partijen 20.797  324.895 
1.2.3.2 Rekening-courant O&O Fonds 1.089.110  331.503 

  1.109.907  656.398 

     
1.2.3.1 Vorderingen op verbonden partijen    

     

 Vordering op Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen    

 Debiteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 26.601  329.480 

 Crediteurenpositie Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen -3.239  0 

  23.362  329.480 

 Vordering op SOMA Exploitatie B.V.    

 Debiteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. 0  0 

 Crediteurenpositie SOMA Exploitatie B.V. -2.565  -4.585 

  -2.565  -4.585 

     

 Totaal vorderingen op verbonden partijen 20.797  324.895 

 

1.2.3.2 Rekening-courant O&O Fonds 2019  2018 

  €  € 

 Het saldo bestaat uit:    

 Saldo 1 januari 331.503  674.875 

 Ontvangen subsidie -3.223.055  -4.406.877 

 Maximaal toegekende subsidie verslagjaar 3.615.000  3.559.000 

 Af: afrekening subsidie boekjaar -47.850  0 

  675.598  -173.002 

 Mutatie kapitaalrekening 413.512  504.505 

 Saldo 31 december  1.089.110  331.503 



 

 
86. 

 

1.3 Liquide middelen 31 dec 2019  31 dec 2018 

  €  € 

 Uitsplitsing:    

 ABN AMRO Bank N.V. 3.732.671  3.844.177 

 ING Bank N.V. 1.628.671  1.629.144 

 Kas 812  993 

 Kruisposten 0  -3.024 

  5.362.154  5.471.290 

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

2.1 Eigen vermogen Stand  Resultaat  Mutatie  Stand 

  1 jan 19      31 dec 19 

  €  €  €  € 

         
2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 1.592.413  -468.526  0  1.123.887 
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.386.310  122.606  0  1.508.916 
2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat) 1.664.696  -132.481  0  1.532.215 

  4.643.419  -478.401  0  4.165.018 

 
 
 

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 2019  2018 

  €  € 

     

 Stand per 1 januari 1.592.413  1.647.026 

 Bij: dotatie uit resultaatbestemming 0  0 

 Af: onttrekking uit resultaatbestemming -468.526  -54.613 

 Stand per 31 december 1.123.887  1.592.413 

 
 
 
Stichting SOMA College wordt op lumpsum basis gefinancierd door het ministerie van OCW. De bestem-
mingsreserve is bedoeld om significante wijzigingen in de financiering van OCW op te vangen. De bestem-
mingsreserve 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.  
 
 
 
 
 



 

 
87. 

 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) inzake wachtgeld 2019  2018 

  €  € 

     

 Stand per 1 januari 1.386.310  1.169.029 

 Bij: dotatie uit resultaatbestemming 214.808  217.281 

 Af: onttrekking uit resultaatbestemming -92.202  0 

 Stand per 31 december 1.508.916  1.386.310 

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

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat) inzake huisvesting 2019  2018 

  €  € 

     

 Stand per 1 januari 1.664.696  1.800.164 

 Bij: overboeking van algemene reserve 0  0 

 Af: onttrekking uit resultaatbestemming -132.481  -135.468 

 Stand per 31 december 1.532.215  1.664.696 

 
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 2019  31 dec 2018 

  €  € 

     
2.2.1 Voorziening inzake jubilea 28.167  27.299 

2.2.2 Voorziening inzake groot onderhoud 474.588  502.669 

2.2.3 Voorziening inzake BWW verplichting 251.082  430.866 

2.2.4 Voorziening inzake Generatiepact 281.081  149.999 

  1.034.918  1.110.833 

     
2.2.1 Voorziening inzake jubilea 2019  2018 

  €  € 

     

 Saldo per 1 januari 27.299  28.218 

 Bij: dotatie boekjaar 868  -919 

 Af: onttrekking boekjaar 0  0 

 Saldo per 31 december 28.167  27.299 
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2.2.2 Voorziening inzake groot onderhoud 2019  2018 

  €  € 

     

 Saldo per 1 januari 502.669  467.686 

 Bij: dotatie boekjaar 21.415  134.487 

 Af: onttrekking boekjaar -49.496  -99.504 

 Saldo per 31 december 474.588  502.669 

     

     
2.2.3 Voorziening inzake BWW verplichting 2019  2018 

  €  € 

     

 Saldo per 1 januari 430.866  554.758 

 Bij: dotatie boekjaar 92.202  0 

 Af: onttrekking boekjaar -271.986  -123.892 

 Saldo per 31 december 251.082  430.866 

     

     
2.2.4 Voorziening inzake Generatiepact 2019  2018 

  €  € 

     

 Saldo per 1 januari 149.999  0 

 Bij: dotatie boekjaar 206.946  149.999 

 Af: onttrekking boekjaar -75.864  0 

 Saldo per 31 december 281.081  149.999 

 
 
De voorziening inzake jubilea wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen voor uitbetalingen in ver-
band met jubilea van medewerkers. De voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de vertrekkans 
van medewerkers. 
 
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst 
uit te voeren groot onderhoud aan de gebouwen. De uitgaven voor groot onderhoud worden in mindering 
gebracht op de voorziening. 
 
De voorziening inzake BWW verplichting wordt gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor boven-
wettelijke werkloosheidsuitkeringen aan oud-medewerkers waarbij rekening is gehouden met de kans op 
hervatting van arbeid. De vrijval gedurende het boekjaar wordt veroorzaakt doordat een aantal voormalig 
medewerkers een nieuw dienstverband zijn aangegaan wat tot gevolg heeft dat een deel van de opgeno-
men verplichting is vrijgevallen. De maximale verplichting ultimo 2019 bedraagt € 525.460 , doordat het 
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SOMA College een inschatting heeft gemaakt met betrekking tot de kans op hervatting van arbeid elders, 
is de voorziening niet voor het deze maximale omvang opgenomen. 
 
De voorziening inzake generatiepact is gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor lonen en sala-
rissen 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 € 348.725 een looptijd korter dan 1 jaar en voor  
€ 686.192 een looptijd langer dan 1 jaar.  
 
 
 

2.3 Langlopende schulden Stand  Investeringen/ Afschrijvingen Stand 

  1 jan 19  Desinvesteringen  31 dec 19 

  €  €  €  € 

         

 Overige langlopende schulden 1.818.763  827.339  413.827  2.232.275 

 
 
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 aflos-
sing verschuldigd. 
 
 
 

2.4 Kortlopende schulden 31 dec 2019  31 dec 2018 

  €  € 

     
2.4.1 Crediteuren 1.237.500  872.787 
2.4.2 OCW subsidie met terugbetalingsverplichting 13.498  26.728 
2.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 276.961  272.414 
2.4.4 Schulden inzake pensioenen 81.180  66.948 
2.4.5 Overige kortlopende schulden 140.966  210.198 
2.4.6 Overlopende passiva 2.346.127  1.931.137 

  4.096.232  3.380.212 
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  2019  2018 

  €  € 
2.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen   

 Loonheffing en sociale verzekeringen 276.961  272.414 

     
2.4.5 Overige kortlopende schulden    

 Nog te ontvangen facturen 138.093  210.198 

 Netto lonen 2.873  0 

  140.966  210.198 

2.4.6 Overlopende passiva    

 Vooruit ontvangen van Defensie 84.091  49.502 

 RIF gelden betonstaalvlechters 106.915  0 

 OCW nog te besteden 688.396  544.728 

 Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen 225.105  215.975 

 Vooruit ontvangen bijdragen studenten 1.001.652  860.960 

 Vooruit ontvangen huurkorting 239.968  259.972 

  2.346.127  1.931.137 

     
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Huur en Leaseverplichtingen 
De langlopende financiële verplichtingen inzake huur, operational lease en dergelijke die ultimo 2019 zijn 
aangegaan, betreffen 32 machines, 2 auto's en 7 huurcontracten met een totaalbedrag van € 21.826680. 
Uitgesplitst naar categorie betreft het voor operational lease machines € 1.940.884, voor auto's € 64.804 
en voor de huur van gebouwen € 19.821.262. Deze verplichtingen lopen voor de vervoermiddelen tot 2024, 
de machines tot 2025 en de huur voor gebouwen tot 2032. 
 
Schematisch is dit als volgt weer te geven: 

Soort verplichting < 1 jaar 
Tussen 1 
en 5 jaar > 5 jaar Totaal 

 € € € € 

     
Huur verplichting (vastgoed) 2.638.578 8.750.269 8.432.415 19.821.262 
Leaseverplichting auto's 14.859 49.945 0 64.804 
Lease- en huurverplichting machines 662.255 1.247.323 31.306 1.940.884 

 3.315.692 10.047.537 8.463.721 21.826.950 

 
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   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 7.506.366  7.241.260  7.474.776 
3.1.2 Overige (doel)subsidies OCW 78.380  0  50.461 

  7.584.746  7.241.260  7.525.237 

 
De rijksbijdrage van het OCW betreft een structurele subsidie. De doelsubsidies betreffen toegekende gel-
den voor het Regionaal Investeringsfonds mbo en zij-instroom. 
 
De stijging ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een hoger beschikbaar ma-
crobudget dan hetgeen bekend was bij het opstellen van de begroting. 
 

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

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       
3.2.1 Cursusgelden sector BVE 195.019  94.000  137.033 

3.2.2 
Bijdragen studenten/ bedrijven (praktijktraining, excursies 
e.d.) 1.539.387 1.752.500 1.587.524 

  1.734.406 1.846.500 1.724.557 

 
 
 

3.3 Overige baten   Begroot   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       
3.3.1 Subsidie O&O Fonds 3.562.800 3.615.000 3.559.000 
3.3.2 Opbrengsten derden 380.858  302.000  384.173 
3.3.3 Overige baten 108.557  37.800  103.102 

  4.052.215 3.954.800 4.046.275 
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    Begroot   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 
3.3.2 Opbrengsten derden      

 Opbrengsten verhuur machines 97.200  13.000  44.295 

 Bijdrage dienstverlening derden 283.658  289.000  339.878 

  380.858  302.000  384.173 

       
3.3.3 Overige baten      

 Onttrekking dienstverleningsovereenkomst defensie 69.261  32.800  79.275 

 Overige baten 39.296  5.000  23.827 

  108.557  37.800  103.102 

 
 

4.1 Personeelslasten   Begroot   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       
4.1.1 Lonen en salarissen 5.341.250  5.585.786  5.005.246 
4.1.2 Overige personeelslasten 1.624.638  867.037  1.042.994 

  6.965.888  6.452.823  6.048.240 

       

       

       
4.1.1 Lonen en salarissen      

 Bruto lonen en salarissen 4.105.954  4.365.322  3.936.554 

 Sociale lasten 529.862  556.869  489.118 

 Pensioenpremies 705.434  663.595  579.574 

  5.341.250  5.585.786  5.005.246 

       
4.1.2 Overige personeelslasten      

 Dotaties personele voorzieningen 37.054  0  107.359 

 Personeel niet in loondienst 1.212.676  550.785  606.471 

 Overige lasten 374.908  316.252  329.164 

  1.624.638  867.037  1.042.994 
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Daar waar extra middelen boven de bestaande begroting beschikbaar kwamen gedurende het boekjaar 
2019 zijn deze ingezet voor het onderwijsproces, daardoor zijn de kosten voor het personeel niet in loon-
dienst hoger dan begroot. 
Daarnaast is er 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 2019 gemiddeld 74,4 fte werknemers werkzaam (2018: 71,0 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 be-
handeld als een toegezegde bijdrageregeling. 
 
 

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa   Begroot   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       

 Afschrijvingen gebouwen 66.001  123.066  123.066 

 Afschrijvingen vervoermiddelen 1.250  1.250  4.144 

 Afschrijvingen machines en installaties 188.668  133.944  117.794 

 Afschrijvingen ICT 57.135  69.776  56.989 

 Afschrijvingen verbouwingen 160.033  145.814  111.223 

 Afschrijvingen inventaris 74.013  88.739  74.166 

 Afschrijvingen onderwijsontwikkeling 12.294  12.294  13.165 

  559.394  574.883  500.547 

 
 
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   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       

 Huisvestingslasten 3.127.892  3.185.026  3.060.195 

 Machinelasten 1.023.926  1.026.500  1.025.282 

 Lasten studenten 366.761  545.700  594.679 

 Automatiseringslasten 611.225  570.000  833.961 

 Onderwijslasten 284.491  290.750  198.197 

 Reis- verblijf- en vergaderlasten 170.411  118.000  87.096 

 Communicatielasten 80.863  124.500  192.220 

 Kwaliteitszorglasten 1.523  15.600  5.394 

 Algemene lasten 657.407  545.449  723.058 

  6.324.499  6.421.525  6.720.082 

 
Onder de algemene kosten is een bedrag van € 51.289 opgenomen aan accountantshonoraria inzake de 
controle van de jaarrekening en de bekostigingscontrole. 
 
De totale overige bedrijfslasten liggen nagenoeg op het niveau van de begroting 2019. De volgende afzon-
derlijke posten verdienen nadere toelichting op de belangrijkste verschillen: 
 
Lasten studenten 
De lagere uitgaven voor lasten studenten ten opzichte van de begroting 2019 wordt met name veroorzaakt 
doordat de kosten voor het studiemateriaal niet meer ten laste van de exploitatie worden verwerkt , maar 
rechtstreeks door de studenten worden besteld bij de leverancier(s). 
 
Reis- verblijf- en vergaderkosten 
De stijging van deze kostenrubriek ten opzichte van het begrote bedrag wordt met name veroorzaakt door 
de kosten voor de werving van de nieuwe bestuurder en het afscheid van de oud bestuurder van het SOMA 
College. 
 
Communicatiekosten 
De lagere communicatiekosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door minder uitgave aan 
beurzen, advertenties en drukwerk.  
 
Algemene lasten 
Door met name advieskosten rondom (mogelijke) Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo zijn de alge-
mene kosten 2019 hoger dan begroot. 
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5 Financiële baten en lasten   Begroot   

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

       

 Rentebaten 13  0  0 

 
 
 

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. 

     

  2019  2018 

  €  € 

     

 Onttrekking bestemmingsfonds inzake huisvesting (privaat) -132.481  -135.468 

 Dotatie bestemmingsreserve (publiek) -468.526  -54.613 

 Dotatie bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) 214.808  217.281 

 Onttrekking bestemmingsfonds wachtgeld (publiek) -92.202  0 

  -478.401  27.200 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Coronavirus 
Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schat-
ten financiële impact op SOMA College. SOMA College heeft als gevolg van de overheidsmaatregelen 
vanaf 16 maart 2020 afstandsonderwijs en -examinering georganiseerd.  
De kritische bedrijfsprocessen zijn op afstand ingeregeld en gaan gewoon door. De impact op de financi-
ele middelen voor 2020, voor zover wij kunnen overzien bij het opmaken van deze jaarrekening betrekking 
op: 
- de creditering van de opbrengsten van de campusgelden, circa € 63K voor elke maand dat er door stu-
denten geen gebruik gemaakt kan worden van deze faciliteit; 
- het niet doorgaan van de buitenlandse excursie, circa € 29K; 
- het inrichten van thuiswerkplekken voor collega’s d.m.v. laptops, circa € 12K. 
 
Onze huidige inschatting is dat de coronamaatregelen geen impact hebben op de financiering  vanuit het 
O&O fonds en OCW.  
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening    

     
Na vaststelling van de jaarrekening 2019 door het College van Bestuur is deze door de Raad van Toezicht 
in de vergadering van 15 april 2020 goedgekeurd.    

 
Harderwijk, 15 april 2020 
 
 
 
 
De heer K. Stephan       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 



 
   
 

 

  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant  

 
Aan: de raad van toezicht van Stichting SOMA College 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting SOMA College te Harderwijk gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting SOMA College op 31 december 2019 en van het resultaat 
over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2019 en de Leidraad Administratieve Voorwaarden inzake het A-fonds van het O&O-fonds Bouw & 
Infra, versie 3 oktober 2019; 

 verder zijn wij van oordeel dat de subsidiegelden van het O&O-fonds Bouw & Infra conform de 
doelstellingen van het fonds zijn besteed en dat de in de declaratie weergegeven uitsplitsing van de 
lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit op de statuten van het O&O fonds Bouw & 
Infra. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2019; 
2 de staat van baten en lasten over 2019; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Leidraad administratieve 
Voorwaarden inzake het A-fonds van het O&O-fonds Bouw & Infra, versie 3 oktober 2019, vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting SOMA College zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:  
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. 

Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2019 is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en de overige OCW wet- en regelgeving.  
 

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Leidraad Administratieve 
Voorwaarden inzake het A-fonds van het O&O-fonds Bouw & Infra, versie  
3 oktober 2019.  Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
het Onderwijscontroleprotocol OCW 2019, de Leidraad Administratieve Voorwaarden inzake het A-fonds 
van het O&O-fonds Bouw & Infra, versie 3 oktober 2019, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 Het identificeren en inschatten van de risico’s

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van

materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

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

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

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

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.

 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Amstelveen, 29 april 2020 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
w.g. 
H.C.J. Bot RA 

 

 

 



 

 
100. 

 

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 ja 
Resultaatafhankelijke aanv bekostiging VSV 2019  1016027-1 195.327 195.327 nee 
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2017  849808-1 20.438 20.438 nee 
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018  926400-2 20.080 20.080 nee 
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019  1003939-1 18.444 18.444 nee 
Subsidie zij-instroom 2019    1391986 40.000  40.000  nee 
Subsidie zij-instroom 2019    1083822 40.000  40.000  nee 

        
 

 
        

 

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

€ € € €

Schoolmaatschappelijk werk 2017 804580-1 13.230 -13.230 0

G2.B. Doorlopend in een volgend verslagjaar Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totale Saldo 
van 2018 kosten 2019
toewijzing 2019

€ € € € € €

Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo 400.548       0 140.192     33.277      0 106.915  
Schoolmaatschappelijk werk 2018 874295-2 13.498 13.498 0 0 0 13.498

414.046 13.498 140.192 33.277 0 120.413
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Model E: Verbonden partijen 

 
Juridi-
sche Statutaire Code Eigen  

Resul-
taat Baten Art.  Deel- 

Con-
soli- 

 vorm  zetel  vermogen 2019 2019 2:403 name datie 

    31-dec-19   BW   
*€ 1.000          

    € € € ja/nee % ja/nee 

          

          
Stichting SOMA Be-
drijfsopleidingen 

Stichting Harder-
wijk 

1 2.848 0 3.329 Nee 0 Nee 

          

SOMA Exploitatie 
B.V. B.V. 

Harder-
wijk 

1 2.999 155 3.615 Nee 0 Nee 

          

          

          

          
Code activiteiten:          
1. Contractonder-
wijs          
2. Contractonder-
zoek          
3. Onroerende za-
ken          
4. Overig          

          
SOMA Expolitatie B.V. is een dochteronderneming van Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen.   
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WNT verantwoording 2019 

 

De WNT is van toepassing op Stichting SOMA College. Het voor het SOMA College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Functiegegevens
Voorzitter College van 

Bestuur
Voorzitter College van 

Bestuur
Directeur onderwijs

Manager 
bedrijfsvoering/ 

controller
Aanvang  en einde functievervulling in 2019 1 nov- 31 dec 1 jan- 31 okt 1 jan- 31 juli 1 jan- 31 dec

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,5 1,0 1,0 1,0

Dienstbetrekking ja ja ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 9.306                                111.668                              53.439                                 88.775                                 
Beloningen betaalbaar op termijn 1.624                                16.649                                 10.252                                 16.352                                 
Subtotaal 10.930                              128.317                              63.691                                 105.127                               

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 11.532                              114.937                              80.153                                 138.000                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen -                                    -                                       -                                       -                                       

Totaal bezoldiging 2019 10.930                      128.317                       63.691                         105.127                       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t. * Overgangsrecht N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018

functiegegevens
Voorzitter College van 

Bestuur
Directeur onderwijs

Manager 
bedrijfsvoering/ 

controller
Aanvang en einde functievervulling in 2018 N.v.t. 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

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                               

Totaal bezoldiging 2018 N.v.t. 140.561                              106.040                               97.308                                 

WNT-VERANTWOORDING 2019 Stichting SOMA College

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 oud-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 wor-
den 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.  
 
De beloning van de voorzitter College van Bestuur, de heer K. Stephan wordt voor 50% doorbelast aan Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen 
(mevrouw A.M. van Bodegom 40%).   
 

bedragen x € 1 T.C. de Wit G. Kempenaar G. Lokhorst H. Wilbers J.H. Mud
Functiegegevens Voorzitter lid lid lid lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec

Bezoldiging

Bezoldiging 1.726                                1.735                                   1.735                                   1.738                                   1.720                                   

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 20.700                              13.800                                 13.800                                 13.800                                 13.800                                 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec

Totale bezoldiging                                 1.700                                    1.700                                    1.700                                    1.700                                    1.700 

Individueel toepasselijk maximum                               19.950                                  13.300                                  13.300                                  13.300                                  13.300 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen 
met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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Verantwoording subsidie O&O Fonds Bouw & Infra 

Subsidieverantwoording  
Jaar: 2019 
Naam Subsidieontvanger: Stichting SOMA College 
Adres: Ceintuurbaan 2 
Vestigingsplaats: 3847 LG Harderwijk 
Subsidie voor de uitvoering van: Stichting SOMA College 2019 
Totaalbedrag: € 3.567.150 

  

De subsidie is besteed aan de doelen en activiteiten van het O&O Fonds  

zoals omschreven in artikel 3 van de statuten van het O&O-fonds. 

De specificatie van de subsidiebesteding is als volgt: 
  

Statutair bestedingsdoel O&O 
Fonds Bedrag 
A-1 € 0 
A-2 € 3.567.150 
A-3 € 0 
A-4 € 0 
A-5 € 0 
A-6 € 0 
A-7 € 0 
A-8 € 0 
A-9 € 0 
A-10 € 0 
A-11 € 0 
Subsidie totaal: € 3.567.150 
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Bijlage 1: Verantwoording notitie helderheid 

SOMA College verantwoordt zich voor de doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksbijdrage. Hier-
mee 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 
In het kader van de opleiding Machinist hijswerk wordt voor enkele studenten uit de lopende cohorten sa-
mengewerkt met SOMA Bedrijfsopleidingen (SBO). SBO heeft specifieke kennis die nodig is om aan de 
doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in de kwalificatiedossiers, te kunnen voldoen. 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 pu-
bliek-private samenwerking. 
  
3. Het verlenen van vrijstellingen 
Er zijn vrijstellingen verleend die hebben geleid tot verkorting van de studie. In deze gevallen is dit opge-
nomen 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 gel-
dende wettelijke eisen en bekostigingsvoorwaarden. In alle gevallen waarin vrijstelling heeft geleid tot 
een omvangrijke verkorting van de studie, is afgezien van bekostiging.  
  
4. Les- en cursusgeld niet betaald door student zelf  
Voor een aantal studenten (BBL) wordt de factuur van het cursusgeld verstuurd naar de werkgever. In 
alle andere gevallen voldoen studenten zelf het lesgeld of cursusgeld. In 2019 werd het cursusgeld door 
241 studenten zelf betaald. In 202 gevallen betaalde de werkgever. Overige studenten zijn <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  
Studenten volgen op 1 oktober daadwerkelijk de opleiding waarvoor ze zijn ingeschreven.  
  
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  
  
De heer drs. K. Stephan 
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 Archipel     ja  
 Bestuurslid Stichting BSMP      nee 

 
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  
 Voorzitter RvB Freesbedrijf van der Steen    ja, via Versluys  
 Lid Raad van Advies CROW      ja  
 DGA Albus in Albis beheer B.V.      ja 
 Bestuurder APH        ja, via Versluys  

  
Overige leden Raad van Toezicht  
  
De heer G. Kempenaar  
  
Directeur Jansma Drachten BV        
  
Belangrijkste nevenfuncties       bezoldiging    

 Voorzitter Platform Infra Noord (BN)  
 Vicevoorzitter Regiobestuur BN  
 Lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland 
 Voorzitter Initiatief Commissie BN 
 Voorzitter AvA Asfaltproductie Kootstertille  
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 Voorzitter Infra Ondersteuning Noord Nederland (IONN) 
 Lid RvC Asfalt Kenniscentrum  
 Voorzitter Stichting Goed Werk!  
 Lid Raad van Toezicht SOMA Bedrijfsopleidingen  
 Lid RvC Asfalt Kenniscentrum (AKC)  
 Voorzitter BC Drachten  

 
*eventuele vergoedingen vanuit bestuurlijke organen vervallen aan Jansen Drachten BV 
 
De heer G. Lokhorst  
  
Sector Bestuurder Bouw, CNV Vakmensen   
  
Belangrijkste nevenfuncties       bezoldiging  

 Secretaris bestuur Technisch Bureau Bouw & Infra 
 Penningmeester Stichting Garantiefonds Vorst 
 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 O&O fonds Waterbouw  
 Dagelijks bestuur cao partijen bouw en infra 
 Vicevoorzitter Permanent Comité Bouw van (EFBH 
 Lid bestuur Stichting SFB  
 Onderhandelaar CAO Waterbouw 

Voorzitter voetbalvereniging Drachtster Boys  
 
*eventuele vergoedingen vanuit bestuurlijke organen vervallen aan CNV Vakmensen  
 
Mevrouw J.H. Mud  
  
Sectorhoofd FNV Bouwen en Wonen      
  
Belangrijkste nevenfuncties       bezoldiging  

 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 
 Vicevoorzitter presidium EFBH, Brussel 
 Plaatsvervangend lid European Regional committee BWI, Geneve 
 Plaatsvervangend lid World Board BWI, Geneve 

  
*eventuele vergoedingen vanuit bestuurlijke organen vervallen aan FNV Bouwen en Wonen  
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De heer H. Wilbers  
  
Directeur/bestuurder Stichting Cedin en dochterbedrijven 
  
Belangrijkste nevenfuncties       bezoldiging 

 Voorzitter Stichting Centrum voor Levensbeschouwing   nee 
 Voorzitter Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Fryslân Noord nee 

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