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Instructie 
Leuk dat je je hebt aangemeld voor de kopopleiding tot Kaderfunctionaris Bouw en Infra! Om in 
aanmerking te komen voor een plek binnen deze opleiding moet je, naast het behalen van je 
machinistendiploma, ook deelnemen aan de verplichte intake activiteiten. Voor deze opleiding gelden 
twee intake activiteiten, het deelnemen aan een intake gesprek en het maken van dit portfolio. Het 
portfolio bestaat uit twee opdrachten, deze vind je hieronder. Na het maken van het portfolio krijg je een 
uitnodiging voor een intake gesprek. 

Opdracht 1 - Bedrijfsscan 

Bij je opleidingskeuze is het allereerst belangrijk om te weten wat het werkveld inhoudt, welke kwaliteiten 
en eigenschappen daarin belangrijk zijn en in hoeverre jij al over deze eigenschappen bezit. De 
bedrijfsscan helpt je dit goed in kaart te brengen. Een ander kan dit vaak beter beoordelen dan jijzelf, 
daarom vragen we je ook om de bedrijfsscan samen met je leermeester/praktijkbegeleider in te vullen. 
De bedrijfsscan vind je op de volgende pagina. 

Opdracht 2 – Motivatiebrief 

Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat je zelf van te voren goed nadenkt over of deze opleiding 
bij je past en wat je hier in de toekomst mee wil. Licht je motivatie toe in een motivatiebrief. Maak een 
goed verzorgde brief waarin in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:  

• Wat denk jij dat het vak en de opleiding inhoudt?
• Over welke vaardigheden je moet beschikken?
• Waarom wil jij de opleiding volgen (toekomstplannen)?
• Waarom ben jij geschikt voor deze opleiding?
• Welke eigenschappen heb jij die volgens jou goed zijn voor het vak?
• Waaruit blijkt dat jij een grote mate van zelfstandigheid hebt?
• Waaruit blijkt dat je initiatief neemt (onderbouwen met een verhaal eventueel uit het

verenigingswezen?)
• Waaruit blijkt dat je organiserend talent hebt (onderbouwen met een verhaal eventueel uit het

verenigingswezen?)

Als ondersteuning kun je ook de informatie uit de bedrijfsscan gebruiken. Daarnaast mag je natuurlijk ook 
altijd aanvullende informatie meenemen ter onderbouwing. Voeg de motivatiebrief toe op pagina 5 van dit 
portfolio. 

Zorg dat beide opdrachten volledig in dit portfolio staan en stuur deze uiterlijk een week voor het intake 
gesprek naar intake@soma-college.nl. Sla daarbij het portfolio op onder je eigen naam (achternaam, 
voornaam, tussenvoegsel) en het schooljaar waarin je wilt starten (bijvoorbeeld: BergJannovanden-
portfolio2021-2022). Neem je portfolio ook mee naar het intakegesprek.  

Het SOMA College gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Het Portfolio SOMA College wordt opgeslagen in ons 
beveiligde leerlingvolgsysteem. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacyreglement 

mailto:intake@soma-college.nl
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Bedrijfsscan
Naast jouw mening, vinden we ook de mening van jouw leermeester en/of praktijkbegeleider erg 
belangrijk. Vul daarom onderstaande bedrijfsscan samen met je leermeester/praktijkbegeleider in. 

Naam student:        ……………………………………………… 
Naam leermeester:       ……………………………………………… 
Naam bedrijf:          ……………………………………………… 
Datum van invullen:     ……………………………………………… 

Vragenlijst – Kruis hieronder per stelling aan wat op de student van toepassing is 
Stelling Niet Zelden Meestal Altijd 

Weet wat hij wil 

Denkt na voordat hij begint 

Overziet de grote lijnen van het werk 

Bemiddelt bij problemen 

Is creatief in het oplossen van problemen 

Zet door, ook als het tegenzit 

Kan omgaan met mensen van verschillend niveau, 
achtergrond en karakter 

Staat sterk in zijn of haar schoenen 

Straalt rust uit 

Houdt rekening met gevoelens van anderen 

Kan goed communiceren en doet dat ook 

Komt voor zichzelf op als dat nodig is 

Is geduldig met anderen 

Maakt en onderhoudt contacten 

Heeft een eigen mening 

Weet wat zijn of haar sterke punten zijn 

Houdt zich aan de afspraken 
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Zijn er nog aanvullende opmerkingen/toevoegingen? 

Zou u deze student aanbevelen voor de opleiding? 

Ο Ja 

Ο Misschien 

Ο Nee 

Toelichting: 

Datum: Handtekening Student: Handtekening Leermeester: 
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Motivatiebrief 
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