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Instructie
Leuk dat je je hebt aangemeld voor de opleiding Technicus mobiele werktuigen! Om in aanmerking te
komen voor een plek binnen deze opleiding moet je, naast het behalen van het diploma Allround monteur
mobiele werktuigen, ook deelnemen aan de verplichte intake activiteiten. Naast dat we je uitnodigen voor
een intake gesprek, willen we graag dat je jezelf van te voren al goed voorbereid op dit gesprek en laat
zien dat jij geschikt bent voor deze opleiding. Dit doe je middels dit portfolio. Het portfolio bestaat uit vier
opdrachten. Het gaat hierbij om de volgende opdrachten.

Motivatieformulier student: We vinden het belangrijk dat je van te voren goed nadenkt
over of de opleiding en het werkveld wel echt bij jou past. Dit formulier helpt daarbij.
Checklist werkgever: Naast jouw mening vinden we ook de mening van jouw
leermeester en/of praktijkbegeleider erg belangrijk. Vul daarom deze checklist samen
met je leermeester/praktijkbegeleider in.
Motivatiebrief werkgever: Laat tot slot je werkgever/leermeester/praktijkbegeleider ook
een motivatiebrief voor jou schrijven waaruit blijkt dat jij geschikt bent voor de opleiding.
Kennismakingsopdracht: Naast dat het belangrijk is dat je goed nadenkt over of jij
geschikt bent voor deze opleiding, vinden we het ook belangrijk dat je goed weet wat de
opleiding en de praktijk inhouden.
Alle vier de onderdelen voeg je samen tot één portfolio en deze stuur je uiterlijk twee weken voor het
geplande intakegesprek in 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:
GrootJannode-portfolio2021-2022).
Het volledige portfolio neem je daarnaast ook mee naar het intakegesprek. Daarnaast mag je natuurlijk
altijd nog aanvullend materiaal meenemen waaruit blijkt dat jij geschikt bent voor de opleiding. Denk aan
cijferlijsten vanuit de monteursopleiding, aanvullend beeldmateriaal etc.

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
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Motivatieformulier student
We vinden het erg belangrijk dat je voor de start van de opleiding goed nadenkt over of deze opleiding/dit
beroep wel bij jou past en wat je hier in de toekomst mee wil. Onderstaande vragen helpen je daarbij.

Waarom wil je de opleiding volgen?
Wat was de aanleiding om je aan te melden?

Wat verwacht je van de opleiding?

Wat denk je met de opleiding te bereiken?

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
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Waaruit blijkt dat jij geschikt bent voor de opleiding?
Wat houdt het vak in? Wat ga je doen?

Welke praktische vaardigheden heb je nodig om het vak uit te voeren?

Welke vaardigheden en eigenschappen heb jij die goed passen bij het vak?

Noem een voorbeeld waaruit blijkt dat jij zelfstandig kunt handelen (in je werk, school of vrije tijd)
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Noem een voorbeeld waaruit blijkt dat jij initiatief neemt (in je werk, school of vrije tijd)

Noem een voorbeeld waaruit blijkt dat jij organiserend talent hebt (in je werk, school of vrije tijd)
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Checklist werkgever
Naast jouw mening, vinden we ook de mening van jouw leermeester en/of praktijkbegeleider erg
belangrijk. Vul daarom onderstaande checklist samen met je leermeester/praktijkbegeleider in.

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

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Vragenlijst – Zet hieronder per stelling een kruis bij wat op de student van toepassing is
Stelling
Niet
Zelden Meestal
Altijd
Overziet de grote lijnen van het werk
Heeft oog voor de verschillende belangen die
meespelen
Weet vakkennis in te zetten in de praktijk
Kan verschillende standaardwerkwijzen combineren
Staat open voor nieuwe ontwikkelingen
Is kostenbewust
Kan zich inleven in anderen
Kan mensen aansturen en begeleiden
Kan goed communiceren en doet dit ook
Kan werk overdragen en delegeren
Komt afspraken na
Heeft zelfvertrouwen
Kan omgaan met tegenslagen en/of conflicten
Kan reflecteren en neemt een lerende houding aan
Kan nieuwe technieken verklaren
Kan logische verbanden tussen systemen leggen
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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:

Onderteken tot slot de bedrijfsscan

Datum:
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Motivatiebrief werkgever
Laat je werkgever een motivatiebrief schrijven waaruit blijkt dat jij geschikt bent voor
deze opleiding. Voeg deze brief hier toe.
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Kennismakingsopdracht
Deze kennismakingsopdracht heeft als doel dat je een idee krijgt wat er van je verwacht wordt, wanneer
je de opleiding Technicus Mobiele Werktuigen gaat volgen.
De opdrachten zijn, met de kennis die je al hebt opgedaan in de Allround Monteur Mobiele Werktuigen
opleiding, uit te voeren. Gebruik je kennis, maar ook je kennissen.
Opdracht 1: Wat wordt mijn functie?
Wanneer je binnen een bedrijf kijkt naar de verschillende functies zal het je misschien opgevallen zijn dat
werknemers met de zelfde opleiding toch heel uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Dus wat is nu
het nut om een niveau 4 opleiding te volgen? Dit ga je uitzoeken in deze opdracht. In de uitwerking
komen minimaal de volgende onderwerpen aan de orde:
• Jouw huidige functie en werkzaamheden.
• Jouw functie en werkzaamheden met een niveau 4 opleiding
• Jouw doorgroeimogelijkheden met een niveau 4 opleiding.
• Jouw studiemogelijkheden na het behalen van een niveau 4 opleiding.
Beschrijf het kort en bondig eventueel aangevuld met bewijsmateriaal (foto’s, tekeningen enz.)
Opdracht 2: Wat kost het nu?
Alles kost geld. Dat is een bekent gegeven. Maar wat gaat het nu kosten wanneer jij deze opleiding gaat
doen? Daarnaast moet je kijken wat het je gaat kosten in tijd. Heb je de investering in tijd en geld er voor
over? Je kunt deze vragen alleen beantwoorden wanneer je een idee hebt wat het antwoord op deze
vragen zijn.
In deze opdracht ga je een kostenbegroting maken. Ook ga je een globale planning maken. Je krijgt dan
inzicht in wat het gaat kosten zowel in geld als in tijd. In de uitwerking komen minimaal de volgende
onderwerpen aan de orde:
• Schoolkosten
• Reiskosten
• Loonkosten (je bent immers niet aan het werk)
• Kosten voor het bedrijf
• Tijd-investering. (globale planning)
Beschrijf de punten weer bondig. Gebruik bijvoorbeeld Excel voor het uitwerken van je berekeningen.
Opdracht 3: Wat kan ik straks?
Wanneer je een opleiding gaat volgen heb je een beeld van deze opleiding. In de vorige opdrachten heb
je je verdiept in nu en straks, de kosten en tijd. In deze opdracht ga je praktisch aan de slag.
Er zijn nu klussen in het bedrijf waar je werkt of stageloopt waar jij niet voor in aanmerking komt. Te hoog
niveau, te lastig, te…..Toch moet je een keer deze lastige klussen gaan uitvoeren. Vooral wanneer je
meer diepgang hebt omdat je een niveau 4 opleiding hebt gedaan. Je bedrijf en je collega’s verwacht dit
natuurlijk ook van jou.
Ga in overleg met je direct leidinggevende welke klus je (onder begeleiding) zou kunnen uitvoeren. Deze
klus is anders dan de ‘gewone’ klussen waar jij voor ingezet wordt. De bedoeling is dat je de klus zo veel
mogelijk zelfstandig uitvoert. Natuurlijk roep je op tijd iemand erbij wanneer je vast dreigt te lopen.
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Van deze klus maak je een beknopt verslag. In dit verslag komen minimaal de volgende onderwerpen
aan bod:
• Moeilijkheidsgraad van de klus ten opzichte van je normale werkzaamheden
• Beschrijving van de klus/
• Beschrijving van de uitvoering.
• Korte terugblik
• Feedback van je leidinggevende op de uitgevoerde klus.
Beschrijf alles bondig en vul het aan met bewijzen zoals foto’s, video of een Vlog.
Tijdsduur opdracht
De opdracht moet binnen de gestelde tijd worden uitgevoerd. Circa 8 uur (1 dag).
Op te leveren resultaat
• Opdracht 1:
o Beschrijving huidige functie en werkzaamheden.
o Beschrijving functie en werkzaamheden met een niveau 4 opleiding
o Beschrijving doorgroeimogelijkheden met een niveau 4 opleiding.
o Beschrijving studiemogelijkheden na het behalen van een niveau 4 opleiding.
•

Opdracht 2:
o Schoolkosten
o Reiskosten
o Loonkosten (je bent immers niet aan het werk)
o Kosten voor het bedrijf
o Tijd-investering. (globale planning)

•

Opdracht 3:
o Moeilijkheidsgraad
o Beschrijving klus
o Beschrijving uitvoering.
o Reflectie
o Feedback van je leidinggevende.
Voeg alle drie de onderdelen aan dit portfolio toe.
Bronnen/ studiemateriaal
• Website SOMA College, Rijksoverheid, Belastingdienst enz.
• Internet
• Machinehandleiding
• Werkplaatsdocumentatie
Beoordelingscriteria
• Compleetheid verslag (zie op te leveren resultaat)
• Authenticiteit
• Diepgang
Beoordeling
De kennismakingsopdracht (en de rest van het portfolio) zal tijdens het intake gesprek beoordeeld
worden. hierbij wordt de volgende beoordeling gehanteerd
0 = niet voldaan
1 = voldaan
2 = ruim voldaan
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