Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis)
Heb je VMBO basis en wil je naar de machinistenopleiding? Meld je dan aan voor
BBL Vakman GWW met interesse tot machinist (SKM)!
Voor de machinistenopleiding moet je minimaal een vmbo kader diploma hebben. Met vmbo basis ben je
niet toelaatbaar en moet je starten in een mbo niveau 2 opleiding. Voor studenten die uiteindelijk machinist willen worden bieden wij wel een versneld doorstroom traject aan via onze Vakman GWW opleiding.
Binnen deze opleiding word je in een speciale klas geplaats, de zogenoemde schakelklas (SKM)..
Wat houdt de schakelklas in: Je start in de BBL opleiding Vakman GWW. Deze duurt twee jaar en hiervoor krijg je ook je diploma tot vakman. Naast het reguliere programma krijg je in deze twee jaar ook vast
voorbereidende vakken op de machinistenopleiding. Hiermee kun je, na het behalen van je diploma tot
vakman, de BBL opleiding tot machinist versneld volgen. Deze duurt dan nog twee jaar in plaats van drie
jaar. Totaal ben je dus vier jaar bezig en verlaat je met twee diploma’s het SOMA College.
Selectieprocedure: Voor de schakelklas hebben we beperkt plek, wat betekend dat we niet iedereen
kunnen plaatsen. Omdat de schakelklas intensiever is dan de reguliere Vakman GWW opleiding, wordt
hiervoor een selectie gemaakt. Om geselecteerd te worden moet je je op tijd aanmelden, deelnemen aan
de intake activiteiten, een erkend leerbedrijf hebben en voldoen aan de aanvullende selectiecriteria.
Intake activiteiten: We vragen je allereerst een Paspoort SOMA College in te sturen (te downloaden via
de website). Daarna krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsdag. Op deze dag maak jij kennis
met de opleiding en de school en wij maken kennis met jou! Neem je ingevulde Paspoort SOMA college
mee. Neem ook motivatiedocumenten mee (motivatiebrieven van jou, je school en/of de werkgever, recente cijferlijsten etc.), zodat wij een goed beeld van jou krijgen. Hoe beter beeld wij van jou hebben, hoe
beter we een goede selectie kunnen maken.
Aanvullende selectiecriteria: Tijdens de intake activiteiten wordt gekeken naar motivatie, studiehouding, inzet, capaciteiten en werkervaring. Op basis hiervan kijken wij of de schakelklas goed bij jouw interesses en mogelijkheden past, of dat je beter in de reguliere Vakman GWW opleiding kunt starten. Na
deelname aan de intake activiteiten krijg je van ons te horen of dat je geselecteerd bent of niet. Het kan
zijn dat we je, bij twijfel, nog uitnodigen voor een verlengde intake.
Niet geselecteerd, wat nu? Het kan zijn dat je niet voldoet aan de (aanvullende) selectiecriteria waardoor je niet in de schakelklas kan worden geplaatst. In dat geval kom je nog wel in aanmerking voor een
plek in de reguliere Vakman GWW opleiding. Met deze opleiding kun je uiteindelijk ook doorstormen naar
de machinistenopleiding, alleen niet versneld. Bij deze opleiding wordt toegelaten op basis van aanmelddatum. Wanneer ook in deze opleiding geen plek meer is, kom je op de wachtlijst te staan.
We kunnen plek helaas niet garanderen dus meld je voor de zekerheid ook altijd bij een andere opleiding
aan! Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opleiding Loonwerk, Groen Grond Infra of Vakman GWW bij een
andere instelling.

