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Carrièremogelijkheden/
perspectieven in de techniek en
infra zijn uitstekend, er is tekort
aan vakmensen want het aantal
banen in techniek blijft groeien.
Dit biedt jou volop kansen!

Hartelijk welkom op het SOMA College!
Met deze ‘opleidingsgids’ helpen we je om een
indruk te krijgen van het SOMA College. Verder
vind je hier alle informatie over de school,
de opleidingen en onze campus.

Welkom op het SOMA College,

grote veranderingen nodig zijn aan

de vakschool waar je leert in de

infrastructuur, mobiliteit, wonen en

praktijk.

werken. Ook is er nog steeds sprake van
vergrijzing in onze sector waardoor nog

We bereiden je voor op een

steeds veel jongeren nodig zijn!

mooie toekomst in de infrasector
of betonbouw. Een wereld van

Locaties

afwisseling, grote en kleinere projecten,

De meeste infra en geo opleidingen

uitdaging en resultaten boeken. Je

worden gegeven vanuit Harderwijk.

leert om mee te werken aan projecten

Op het terrein van het Bouw en Infra

voor verkeer en mobiliteit, wonen,

Park liggen de schoolgebouwen, de

bedrijfsterreinen en noem maar op.

practica, de onderhoudshallen en de
oefenterreinen buiten. Hier is ook de

Het SOMA College biedt verschillende

studentencampus om door de week te

opleidingen die jou klaarstomen

overnachten.

voor een beroep in deze veelzijdige

In Zwolle kun je een BBL variant van de

wereld. Denk aan: monteur, landmeter,

Machinistenopleiding volgen. In het

straatmaker, betontimmerman of

gebouw van het Deltion College volg je

machinist. Je leert een breed scala aan

dan één dag per week de lessen.

vaardigheden; sleutelen, onderhoud,

Kies voor je toekomst, kies voor SOMA College

bedienen van machines, opmeten,

In ‘s-Hertogenbosch is onze

uitzetten, bouwen en maken. Jij

uitvoeringslocatie van de

bent straks tijdens je werk altijd een

betonopleidingen. Er is hier alle ruimte

belangrijke schakel.

voor praktijklessen en een grote hal om
te leren werken met al het materiaal

Welke skills ga je ontwikkelen?

Technisch

Vakmanschap

Praktisch

Samenwerken

Voor je toekomst

en materieel waar je op het werk in

Ondanks de uitdagingen die de Pfas

de betonbouw ook mee te maken

-en stikstofproblematiek veroorzaken

krijgt. Natuurlijk zijn er de theorie

blijft het noodzakelijk om jongeren

faciliteiten en is er voor studenten die

op te leiden voor de infrasector. Denk

van ver komen in Den Bosch ook een

bijvoorbeeld aan de energietransitie

mogelijkheid voor het overnachten als

waar we mee te maken hebben (het

je aaneengesloten dagen les hebt. Dit

overschakelen naar meer duurzame

is geen campus maar samen met je

energiebronnen dan bijvoorbeeld

medecursisten overnacht je dan in een

aardgas). Dat zorgt ervoor dat er

hotel.

DAAROM
KIES IK
			VOOR SOMA				
							COLLEGE
Een opleiding aan het SOMA
College geeft je een geweldige
basis voor je carrière in de infra,
geo en betonbouw. Vakmensen zijn
hard nodig!

Redenen om voor SOMA College te kiezen
Je wordt een echte technische vakman/vakvrouw.
Je krijgt les van docenten met veel ervaring uit het werkveld.
De studie en het werk zijn leuk & veelzijdig, breed & uitdagend.
		 Je mag al heel veel doen tijdens de stages.
Goede kans op stageplekken. Kijk op www.stagemarkt.nl.
Zekere toekomst: het baanperspectief is goed.

BOL
OF
BBL

SOMA College in het kort
Vakopleidingen
Ruim 1100 studenten
Ruim 90 medewerkers
Uitgestrekt oefenterrein
Tientallen machines
Campus om door de week te overnachten
Hoog slagingspercentage
Studenten geven het SOMA College
een 7,5 als rapportcijfer

BOL of BBL

krijg je natuurlijk begeleiding. In de eerste plaats van je

Onze opleidingen duren twee tot vier jaar. Je bepaalt zelf

leermeester, maar ook vanuit het SOMA College van je

of je de hele week naar school gaat (BOL) of het vak in de

studieloopbaanbegeleider en je eigen BPV-begeleider.

praktijk leert bij een erkend leerbedrijf (BBL). Waar je ook

Kortom: een diploma van het SOMA College is wat waard!

Doorstromen binnen het mbo
Heb je na een opleiding op het SOMA College de smaak

voor kiest: je bent vaak praktisch bezig.

Goede kansen op een baan

te pakken en wil je nog verder doorgroeien? Dan kun je

Durf jij de uitdaging aan? Zoek dan de opleiding uit die bij

Het lijkt misschien nog ver weg, maar uiteindelijk is je doel

doorstromen van niveau 2 naar 3 of van niveau 3 naar 4.

jou past.

natuurlijk om zo snel mogelijk zelf aan de slag te gaan.

Doorstromen naar het hbo
Veel leren in de praktijk

Om jou daar zo goed mogelijk op voor te bereiden werkt

Je kunt ook besluiten om door te studeren aan het hbo.

Het vak leer je zeker niet alleen uit boeken. Daarom ben je

het SOMA College nauw samen met het bedrijfsleven.

Onze niveau 4 opleidingen sluiten goed aan en er zijn

veel in de praktijk aan de slag. Op ons eigen oefenterrein,

Dat zorgt ervoor dat onze opleidingen steeds up-to-

mooie doorstroommogelijkheden naar hogescholen.

in de werkplaatsen in Harderwijk en Den Bosch en tijdens

date zijn en aansluiten bij wat bedrijven verwachten van

je stages (we noemen dat beroepspraktijkvorming) bij de

professionals. En dat werkt. Vrijwel iedereen die afstudeert

leerbedrijven. Tijdens zo’n beroepspraktijkvorming (BPV)

bij het SOMA College heeft bij de diplomering direct een
baan.

Harderwijk

Kan jij je meten met de
beste landmeters?
Focus jij je graag op het beste resultaat, wil je werken met

praktisch toepassen. Uniek aan het SOMA College is dat

de nieuwste technieken en lijkt het je mooi om aan de basis

wij op school werken aan echte praktijksituaties. Onze

van vele bijzondere bouw- en infraprojecten te staan?

bijzondere praktijk locatie en (landmeet)apparatuur zijn

Interessant, afwisselend werk met steeds verschillende

speciaal voor jou ingericht.

projecten en een grote verantwoordelijkheid? Dat is de
baan van een landmeter!
Je werkt straks bij een architectenbureau,

Op school leer je de meest moderne IT-

ingenieursbureau, grote of kleine aannemers, infrabedrijf,

toepassingen en andere apparatuur te

het Kadaster of de overheid: de gemeente of provincie.

gebruiken zoals Total Station en GPS. Maar
ook drone mapping en scannen komen aan

Het werk van een landmeter

bod.

Als landmeter ben je betrokken bij zowel de voorbereiding
als de uitvoering van steeds verschillende grote of kleine
projecten. Een landmeter is verantwoordelijk voor de juiste
meetgegevens, de maatvoering, het in- en uitzetten. En
het op- en inmeten van terreinen en oppervlaktes van
gebouwen en parkeerplaatsen en andere projecten. Achter

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde
BBL

MBO 4

4 JAAR

de computer zorgt de landmeter vervolgens voor het
digitale naslagwerk van de gemaakte projecten.

Toelatingseis:
Je wordt toegelaten tot de opleiding met een diploma

MIDDENKADERFUNCTIONARIS
LANDMEETKUNDE

Het bijzondere van landmeten is dus de combinatie

vmbo GL, TL of KL, een mbo-diploma op minimaal

van binnen en buiten werken: de metingen die je buiten

niveau 2 of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of

gedaan hebt, zal je daarna op kantoor achter je bureau
ook uittekenen en verwerken. Voor een landmeter is het
ook belangrijk dat je goed met mensen omgaat: je hebt te
maken met allerlei verschillende partijen, vakmensen en

MBO 4

4 JAAR

Wat ga je leren

Zowel de technische vaardigheden als het samenwerken.
Alles wat je mee moet brengen om deze veelzijdige functie
goed te kunnen vervullen leer je tijdens de opleiding.

Technisch en precies en houdt van
afwisseling? Binnen en buiten werken?
Dan is deze opleiding echt wat voor jou!

Informeer bij de opleiding wat in jouw geval en jouw
ervaring van toepassing zou zijn.

waarbij jij grote verantwoordelijkheid hebt.

tijdens de stages leer jij de juiste skills die je nodig hebt.

Jij bent...

In sommige gevallen is er een vrijstellingsregeling.

omwonenden tijdens een project. Landmeten is teamwork

Die verantwoordelijkheid kun jij aan! Op SOMA College én

BBL

van 3 naar 4 vwo.

Praktijk op school
Een opleiding volgen aan het SOMA College betekent
leren in de praktijk. Omdat er op school veel verschillende
praktijk mogelijkheden zijn, kun je wat je leert meteen

soma-college.nl/landmeetkunde

Harderwijk

Houd jij de infrasector
in beweging?!
In de infrasector wordt gewerkt met peperdure en hightech
machines. Het is belangrijk dat die altijd blijven werken,
zodat projecten op tijd klaar zijn. Hoe je dat voor elkaar
krijgt? Dat leer je op het SOMA College!
Op school
In het eerste leerjaar wordt de basis gelegd voor het
monteurs vak. Je leert hoe de machines zijn opgebouwd
en hoe ze onderhouden en gerepareerd moeten worden. In

Allround monteur mobiele Werktuigen
BBL/BOL

MBO 3

3 JAAR

Toelatingseis:
vmbo-diploma, tenminste niveau kaderberoepsgericht,
een mbo niveau 2 diploma of een overgangsbewijs van
3 naar 4 havo of vwo

het tweede en derde leerjaar gaan we de verdieping in en
leer je hoe je diagnose kunt stellen, en hoe je een

Als monteur voorkom je dat de grootste

modificatie of inspectie moet uitvoeren. Je krijgt vakken

grondverzetmachines, asfalteermachines en hijskranen

als hydrauliek, motoren, machinekennis , elektro en

stil komen te staan. Je voert onderhoud en ingewikkelde

werktuigbouw. Ook krijg je algemeen vormend onderwijs.

reparaties uit en keurt machines. Je leert alles wat je

Denk hierbij aan Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en

hier voor nodig hebt over motoren, elektro en hydrauliek

natuurkunde.

tijdens je opleiding. Ook leer je draaien, frezen en lassen.

Dit ga je leren
Een monteur werkt zowel binnen het bedrijf als buiten op
locatie. Je moet dus zelfstandig kunnen werken maar ook
samenwerken met collega’s.

Technicus mobiele werktuigen
BOL

MBO 4

1 JAAR

Je leert niet alleen om machines te onderhouden en te

MBO 3/4

Toelatingseis:

uit te voeren.

Deze specialistenopleiding is alleen toegankelijk

Je leert om flexibel te zijn en systematisch en nauwgezet te

voor studenten met een Allround monteur mobiele

werken. Ook leer je hoe je op de hoogte kunt blijven van de

MONTEUR
BBL/BOL

repareren, maar ook om diagnose te stellen en modificaties

nieuwste ontwikkelingen in de techniek.

werktuigen diploma
Vind jij het een uitdaging om op zoek te gaan naar
de oorzaak van complexe storingen? Dan kun je je
specialiseren tot technicus mobiele werktuigen. Je leert

SOMA College is aangesloten

3-4 JAAR

bij Tim: een landelijke netwerk
en kenniscentrum voor

Jij bent...
Nieuwsgierig en wilt graag weten hoe
iets werkt? Stop je niet voordat de
machine weer 100% in orde is?
Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

mobiele technologie & innovatie. Binnen Tim

er meer dan alleen diagnoses stellen. Na afronding van
de opleiding kan je een werkplaats runnen en andere
technici aansturen. Je krijgt pittige theorielessen, maar
leert ook veel in de praktijk bij een leerbedrijf.

werken scholen samen om aan de
innovatiebehoefte van de branche te kunnen
voldoen. De monteur / technicus opleidingen
sluiten hierdoor nog beter aan op de praktijk.

soma-college.nl/monteur

Harderwijk

Zwolle

De sterkste machines
onder controle
De machinist

ken je de ins en outs van je machine. Je leert samenwerken

Als machinist rijd je altijd vroeg naar je werk. Met behulp

en communiceren en je leert wie je bent, wat je wilt en hoe

van werktekeningen en in overleg met de uitvoerder en de

je dit kan bereiken. Kortom, als jij je diploma hebt, ben jij

grondwerker ga je aan de slag om bijvoorbeeld een terrein

een breed in te zetten machinist.

bouw- en woonrijp te maken. Je bent bezig een geluidswal
aan te leggen, of een cunet voor een weg te graven.
Als machinist in de wegenbouw werk je samen met je
balkman en je collega machinisten op de wals of de

Machinist grondverzet
BOL

MBO 3

3 JAAR

asfaltspreider. Aan welk project je ook werkt, als machinist
houd je goed in de gaten of je nog op schema ligt en
overlegt met de uitvoerder wanneer dingen anders lopen
dan je verwacht.
Soms zitten machinisten weken achter elkaar op eenzelfde

Toelatingseis:
vmbo-diploma, tenminste niveau
kaderberoepsgericht, een mbo niveau 2 diploma of
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo

project, maar het kan ook elke dag anders zijn. Kortom, de

Als machinist grondverzet word je breed opgeleid

dagen zijn afwisselend en aan het einde van de dag heb je

en ben je straks op veel plekken inzetbaar. Maar voor

echt iets gemaakt.

het zover is, ga je eerst fulltime naar school. Je krijgt
best wat theorie, maar je oefent ook veel. Eerst op de

Op school

nieuwste computersimulatoren, al snel ook op échte

Je krijgt op school les op de simulator en machines om de

machines.

praktische handelingen goed te kunnen oefenen. Dat kan
je natuurlijk niet zonder te weten wat en hoe je iets moet
graven of asfalteren. Daarom krijg je voorbereidende lessen
die er voor zorgen dat je precies weet hoe je iets moet
inmeten en uitzetten en hoe je het werk aanpakt. Ook leer
je de machine onderhouden.

MACHINIST
BBL/BOL

MBO 3

De algemene vakken zoals wiskunde en rekenen zorgen

3 JAAR

MBO 3

3 JAAR

In het tweede jaar van de Machinist BOL kun je kiezen
om in het derde jaar af te studeren als Machinist

horen bij het werk kunt uitvoeren. Om goed met de

Wegenbouw BOL. Je gaat dan in het derde leerjaar

grondwerker en uitvoerder te communiceren krijg je

meer uren wegenbouw volgen om je voor te bereiden

Nederlands en communicatie. Verder zorgen we dat jij je

op de examens wegenbouw.

besteden bij Loopbaan en Burgerschap.

Zelfstandig, verantwoordelijk en je
houdt van samenwerken? Dan is deze
opleiding echt wat voor jou!

BOL

er voor dat je goed weet hoe je de berekeningen die

in de maatschappij kan redden, door hieraan aandacht te

Jij bent...

Machinist wegenbouw

Wat ga je leren
Je leert om waar nodig initiatief te nemen en om te
improviseren. De machinist werkt veilig en milieubewust.
Je leert goed met de grootste sterkste en zwaarste
machines in de grond-, weg- en waterbouw omgaan. Na
de opleiding weet je precies hoe je een werk aan pakt en

Machinist grondverzet - Harderwijk
BBL

MBO 3

3 JAAR

Diploma vmbo-basisberoepsbericht
en toch machinist worden?!
Als je een diploma vmbo-basisberoepsgericht
hebt, en je wilt ook machinist worden, dan kun je
een 4-jarig opleidingstraject volgen. Je start dan

Toelatingseis:
vmbo-diploma, tenminste niveau
kaderberoepsgericht een mbo niveau 2 diploma of een
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo

met opleiding vakman GWW niveau 2. Als je de
opleiding GWW niveau 2 hebt afgerond, kun je
doorstromen naar de BBL-opleiding machinist
grondverzet niveau 3. Die je versneld kunt

Als machinist op een grondverzetmachine werk je

doorlopen. Je behaalt uiteindelijk dus 2 mooie

voor een aannemer of een grondverzetbedrijf. Je

mbo diploma’s. Bij het online aanmelden via onze

maakt bijvoorbeeld taluds voor bruggen of je graaft

website kies je de mogelijkheid ‘Vakman GWW met

de bouwgrond van een nieuwe woonwijk af. Dat leer

interesse tot machinist’.

je vooral in de praktijk. Je komt vier keer per jaar twee
weken naar school. De rest van de tijd ga je aan de slag
bij een erkend leerbedrijf in de infra.

Machinist hijswerk
BBL

MBO 3

3 JAAR

Machinist grondverzet - Zwolle
BBL

MBO 3

3 JAAR

Toelatingseis:
Diploma BBL chauffeur wegvervoer van STL

Toelatingseis:

De mbo-opleiding Machinist Hijswerk bestaat uit

vmbo-diploma, tenminste niveau

een combinatie van twee opleidingen: BBL Chauffeur

kaderberoepsgericht een mbo niveau 2 diploma of een

Wegvervoer te volgen bij Stichting Transport en

T-rijbewijs

Logistiek (STL) en BBL Machinist Hijswerk. Je volgt de

In 2015 is een wet ingevoerd waardoor je een T-rijbewijs

het T-rijbewijs zo snel mogelijk zelf te halen.

opleiding machinist hijswerk bij het SOMA College maar

nodig hebt om met de machine op de openbare weg

Het SOMA College biedt in het avondprogramma ook een

te mogen rijden. Veel leerbedrijven verwachten dat

cursus voor het T-rijbewijs aan. Deze cursus valt buiten

overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
Als je kiest voor een opleiding op de locatie in Zwolle

je bent in dienst van STL. Meer informatie vind je op
www.stlwerkt.nl.

je het T-rijbewijs (bijna) in bezit hebt als je met je

het reguliere lesprogramma, je moet het T-rijbewijs zelf

en kom je 1 dag per week voor theorielessen naar

beroepspraktijkvorming (stage) begint. Houd hier rekening

betalen.

school op de locatie van het Deltion College. Bij

mee. Kijk zelf goed welke mogelijkheden er voor jou zijn om

dan werk je vier dagen in de week op je leerbedrijf

deze opleidingsvariant zijn geen praktijklessen op de
oefenterreinen inbegrepen.

Let op:
Je kunt een BBL-opleiding alleen
doen als je over een erkend leerbedrijf
beschikt. Dat betekent dat je tijdens de
aanmeldprocedure voor 1 juni de naam

Veiligheid voorop

van het bedrijf hebt doorgegeven, zodat
je opleiding geen vertraging oploopt.
Erkende leerbedrijven vind je op
www.stagemarkt.nl.

Machinisten dragen grote verantwoordelijkheid omdat zij grote en zware machines
besturen. Veiligheid is erg belangrijk. Als lichamelijke of psychische beperkingen het
verantwoordelijkheidsgevoel of beoordelingsvermogen negatief kunnen beïnvloeden, kan het
zijn dat een kandidaat niet tot de opleiding kan worden toegelaten.

soma-college.nl/machinist

Harderwijk

Doorstromen naar BBL Machinist
Als je een diploma vmbo-basisberoepsgericht hebt,
is er via de opleiding Vakman GWW een speciaal
doorstroomtraject om het diploma BBL Machinist te
halen. Als je na 2 jaar het mbo 2 diploma Vakman GWW
hebt gehaald, kun je daarna in 2 jaar de BBL opleiding

Vakman op de bouwplaats of in het verkeer

Machinist op niveau 3 volgen. Je haalt dan in 4 jaar tijd dus
2 diploma’s.

Rioleringen aanleggen, meebouwen aan nieuwe wegen,

praktijkvakken. Beide heb je nodig om je goed je goed voor

grondkeringen maken. Als vakman in de grond-, weg- en

te bereiden op jouw toekomstige werkzaamheden. De

waterbouw is je werk echt elke dag anders. Je bent lekker

praktijk is ondersteunend aan de theorievakken, zodat het

buiten aan de slag op de bouwplaats of in het verkeer. Je

leren voor jouw beter aansluit. Alle vakken staan zoveel als

voert het benodigde grondwerk uit zoals bermen afwerken,

mogelijk in het teken van het beroep.

cunetten en taluds maken, en sloten en sleuven graven
voor grote infrastructurele werken.

Vakman GWW
De vakman
De vakman is een doorzetter is een doorzetter en harde

BBL

MBO 2

2 JAAR

werker. Het werkveld verandert snel, dit beroep ook. Je

VAKMAN GWW
MET INTERESSE
TOT MACHINIST
BBL

MBO 2

gaat steeds meer met machines werken, fysieke belasting

Toelatingseis:

moet zo minimaal mogelijk zijn. Je bent voortdurend

vmbo-diploma, tenminste niveau basisberoepsgericht

bezig met het vernieuwen of onderhouden van

of een entreediploma (mbo1)

infrawerkzaamheden in en onder het straatbeeld.
Als Vakman GWW voer je eenvoudige en routinematige
werkzaamheden uit, onder leiding van een allround

Allround vakman
Samen met het team zorg je elke dag dat het in de
omgeving weer een beetje mooier en veiliger wordt.
De Allround vakman is vaak de rechterhand van de
uitvoerder. Je organiseert het werk en bent een voorman

2 JAAR

vakman GWW. Je bent overal inzetbaar en je werkt
op verschillende tijden en locaties. Als vakman ga je
werken aan de basis. Ook ben je op de grond de ogen en
oren van machinisten die met grote mobiele werktuigen
helpen bij het grondverzet.

in het team. Je neemt de leiding en zorgt dat iedereen zijn
werk goed kan uitvoeren. Een belangrijke taak waar je op
school én tijdens je stage alle benodigde skills voor leert.

(ALLROUND)
VAKMAN GWW
BBL

MBO 2/3

2-3 JAAR

Allround vakman GWW

Op school
Op onze school krijg je net zo veel theorie- als

Gemotiveerd, een aanpakker en werkt
graag buiten? Dan is dit de opleiding
voor jou!

MBO 3

3 JAAR

Toelatingseis:

Let op!

Diploma Vakman GWW | vmbo-diploma, tenminste

Tijdens deze BBL-opleidingen werk je bij je

Als allround vakman GWW werk je bijvoorbeeld voor

leerbedrijf. Per schooljaar kom je gedurende een

Jij bent...

BBL

niveau kaderberoepsgericht

aannemers, overheidsinstellingen, particulieren en

aantal weken 2 aaneengesloten dagen naar school

het particulier bedrijfsleven. Je voert werkzaamheden

in Harderwijk. Dat kan zijn op maandag en dinsdag

zelfstandig uit. Hierbij word je ondersteund door

of donderdag en vrijdag. Gemiddeld gaat het om

een vakman GWW. Je organiseert de dagelijkse

zestien weken per schooljaar.

werkzaamheden van collega’s en administreert de
voortgang van het werk. Je rapporteert hierover aan je
leidinggevende. Je bouwt een portfolio op dat aantoont

soma-college.nl/vakman-gww

dat je beschikt over leidinggevende capaciteiten en je
voert voorbereidend werk uit voor de uitvoerder.

Harderwijk

De eerste stap naar
infra-leiderschap
Als uitvoerder bouw/infra ben je betrokken bij uitvoeren
van de bouw en het onderhoud van mooie infrawerken,
zoals (vaar)wegen, bruggen en tunnels. Je bent bij elke
stap in het bouwproces betrokken en hebt met veel

Middenkader Uitvoerder Bouw/infra
BBL

MBO 4

3 JAAR

verschillende mensen en onderdelen van het project te
maken.

De opleiding Uitvoerder is een 3 jarige BBL opleiding, je
komt 1 dag in de week naar school waarbij je afwisselend

De uitvoerder
Een uitvoerder geeft leiding aan projecten in de grond-,

theorie en praktijk krijgt.

weg- en waterbouw en bepaalt hoe er gewerkt wordt.

Toelatingseis:

Als uitvoerder stuur je teams aan en zorg je dat het werk

Je wordt toegelaten tot de opleiding met een vmbo-

veilig, goed en op tijd afgerond wordt. Dat is een hele

diploma tenminste kaderberoepsgericht.

verantwoordelijkheid en erg mooi om te doen. Bovendien
moet je als dat nodig is als uitvoerder ook gewoon de
mouwen opstropen en volop meewerken.

Doorstromen mogelijk
Je leert

Heb je geen diploma op vmbo kaderniveau, dan kun je

Om dit te kunnen doen leer je op het SOMA College alle
kneepjes van het vak. Je leert planningen te maken en
hoe je de projectadministratie bijhoudt. Als uitvoerder
ben je veel in overleg, je stelt werkmethoden vast, geeft

MIDDENKADER
UITVOERDER
BOUW / INFRA
BBL

MBO 4

3 JAAR

Jij bent...
Een teamspeler, besluitvaarding en
houdt jij graag het overzicht? Dan is de
opleiding Uitvoerder bouw/infra echt
iets voor jou!

beginnen met de opleiding tot vakman GWW. Als je in
die opleiding start heb je binnen SOMA College diverse
interessante doorstroom mogelijkheden.
Informeer bij de opleiding wat in jouw geval en jouw
ervaring van toepassing zou zijn.

toolboxmeetings en controleert de werkzaamheden. Alles
wat je nodig hebt komt aan bod.

Op school
Tijdens de opleiding leer je de juiste dingen om het
voortouw te nemen op een project, je krijgt dus vakken
als communicatie en leidinggeven. Je leert over het

Uitvoerdersopleiding als 1 jarige
kopopleiding
BOL

MBO 4

1 JAAR

motiveren van teams en goed samenwerken. Ook zijn er
de verschillende theorie- en praktijkvakken. Denk aan:

Kopopleiding Uitvoerder

riolering, wegenbouw, 3D tekenen, landmeetkunde,

Heb je al een mbo niveau 3 infra opleiding afgerond.

mechanica, bestekken, plannen en begroten en wiskunde.

Bijvoorbeeld Machinist Grondverzet of Allround

Op school wordt tijdens de (praktijk)lessen een

Vakman GWW? Heb je ervaring en weet je al veel van

theoretische en praktische basis gelegd. Daarnaast ga je

bouw en infra? Vind je het mooi werk en wil je meer

aan de slag met projecten en heb je diverse BPV-perioden

verantwoordelijkheid? Dan is deze kopopleiding echt

waarin je ervaring opdoet en jezelf kunt ontwikkelen.

iets voor jou! Er zal door middel van verplichte intake
activiteiten gekeken worden of je genoeg kennis en
ervaring in huis hebt om deel te kunnen nemen aan

soma-college.nl/uitvoerder

deze kopopleiding.

Harderwijk

Draag je steentje bij
aan nieuwe wegen
De infra kan niet zonder straatmakers! Dus draag jij

De praktijk is ondersteunend aan de theorievakken, zodat

straks ook jouw steentje bij aan nieuwe wegen, stoepen,

het leren voor jou beter aansluit. Alle vakken staan zoveel

woonerven en rotondes? Volg dan de opleiding tot

als mogelijk in het teken van het beroep.

opperman bestratingen of straatmaker. Je gaat niet alleen
werken aan straten en stoepen maar ook aan tuinen,
bedrijfsterreinen, parken en speeltuinen. De projecten zijn
eigenlijk altijd in publieke ruimten, zoals in winkelcentra en
woonwijken, heel afwisselend werk waar je te maken krijgt

Opperman bestratingen
BBL

MBO 2

2 JAAR

met allerlei mensen, omwonenden, voorbijgangers en
verkeer.

Toelatingseis:
vmbo-diploma, tenminste niveau basisberoepsgericht

De straatmaker

of een entreediploma (mbo1)

De straatmaker werkt graag buiten in een team.
Het werkveld verandert snel, ook het beroep van

Als opperman bestratingen werk je onder toezicht

straatmaker. Je gaat steeds meer met machines werken, de

en begeleiding van een ervaren straatmaker of

fysieke belasting moet zo minimaal mogelijk zijn.

voorman. Onder begeleiding van een straatmaker

Je bent voortdurend bezig met het aankleden van het

zorg jij ervoor dat de straatwerkzaamheden naar

straatbeeld, iedere dag kun je zien wat je gedaan hebt,
geen één dag is hetzelfde. Samen met het team zorg je
elke dag dat het weer een beetje mooier en veiliger wordt
in Nederland óf in het buitenland.

wens verlopen. Je helpt bij het voorbereiden van de
bestratingswerkzaamheden, je bereid de baan of het
zandbed voor, helpt bij het bestraten en het afwerken
van het straatwerk. Ook zorg je dat er gezond, veilig en
volgens de milieuvoorschriften kan worden gewerkt.

Op school
Op onze school krijg je net zo veel theorie- als
praktijkvakken. Dit om je goed voor te bereiden op jouw
toekomstige werkzaamheden.

STRAATMAKER
BBL

MBO 2/3

2-3 JAAR

BBL

Let op!
Tijdens deze BBL-opleidingen werk je bij je

Jij bent...
Enthousiast, leergierig en weet van
aanpakken. Dan is deze opleiding echt
wat voor jou.

Straatmaker
MBO 3

3 JAAR

Toelatingseis:
Diploma Opperman Bestratingen | vmbo-diploma,
tenminste niveau kaderberoepsgericht
Als straatmaker richt je het werkterrein in, controleer

leerbedrijf. Per schooljaar kom je gedurende een

je de fundering van de verharding, stel je kabels

aantal weken 2 aaneengesloten dagen naar school

en leidingen veilig, en bedien je bijvoorbeeld een

in Harderwijk. Dat kan zijn op maandag en dinsdag

straatmachine en stel je banden en kolken. Je krijgt

of donderdag en vrijdag. Gemiddeld gaat het om
zestien weken per schooljaar.

soma-college.nl/straatmaker

daarbij hulp van een opperman bestratingen.

‘s-Hertogenbosch

Werken aan staaltjes
vakmanschap
Onder de indruk van die grote betonnen elementen zoals
bruggen, viaducten, tunnels, windmolenparken en sluizen?
Deze civiele kunstwerken zijn echte staaltjes vakmanschap.
Achter ieder project staan vaklieden, die deze

Allround betontimmerman
BBL

MBO 3

1-2 JAAR

spraakmakende kunstwerken bouwen. In samenwerking
met Civilion biedt het SOMA College deze opleidingen aan.

Toelatingseis:
diploma Betontimmerman | vmbodiploma, tenminste
niveau kaderberoepsgericht. Als je geen afgeronde
vooropleiding hebt, maar wel interesse, dan kan je toch

Betontimmerman
BBL

MBO 2

solliciteren. Met behulp van een test wordt gekeken wat

2 JAAR

de mogelijkheden zijn.
Je hebt ondertussen een dosis ervaring op zak en

Toelatingseis:

een motivatie om je talenten in de Civiele Betonbouw

vmbo-diploma, tenminste niveau basisberoepsgericht.

door te ontwikkelen. In de opleiding tot Allround

Als je geen afgeronde vooropleiding hebt, maar wel

Betontimmerman op mbo niveau 3 wordt je vakkennis

interesse, dan kan je toch solliciteren. Met behulp van

uitgebreid en ontwikkel je vaardigheden op het gebied

een test wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

van leidinggeven, samenwerken en communiceren.

Vanaf de eerste dag ga je aan de slag bij één van de

BETON
OPLEIDINGEN

aangesloten aannemingsbedrijven. Je gaat werken

Afhankelijk van je kennis en ervaring duurt deze

en leren tegelijk. Je hebt een werkplek bij één van

opleiding 1 tot 2 jaar. Tijdens de opleiding werk je bij een

de bouwbedrijven in jouw woonomgeving. Daar krijg

aannemingsbedrijf, waar een persoonlijke leermeester

je een persoonlijke leermeester toegewezen die jou

jou de juiste competenties bijbrengt. Daarnaast

in de praktijk begeleidt. Na elke vijf weken werken,

volg je eens in de vier weken één week theorie- en

volg je vier dagen van theorie- en praktijklessen in

praktijklessen in ‘s-Hertogenbosch. Je werkt en leert

‘s-Hertogenbosch.

tegelijk.

De Betontimmerman is een timmerman die
zich gespecialiseerd heeft in het maken van
betonbekistingen. Deze worden gebruikt om een

We zorgen voor een leerwerkplek in jouw

betonconstructie te kunnen maken van bijvoorbeeld een

woonomgeving. Je krijgt bij de

brug. Je werkt voornamelijk met bekistingen van hout

betonopleidingen een contract en gelijk een

en staal.

BBL

MBO 2/3/4

goed salaris!

2-3 JAAR
De Betontimmerman is een echte vakman! Het maken
van bekistingen is prachtig vakwerk. Je leert tijdens je

Jij bent...
Een harde werker, graag buiten
bezig en wordt trots van een groots
eindresultaat? Dan zijn de opleidingen
in de betonbouw echt wat voor jou!

opleiding hoe je goed van een bouwtekening werkt,
want jij als vakman hebt precies geleerd hoe je de
maatvoeringen op de juist plek doorvoert.

soma-college.nl/betontimmerman

Uitvoerder civiele betonwerken
gespecialiseerde aannemerij
BBL

MBO 4

2 JAAR

Civilion
De opleidingslocatie in ‘s-Hertogenbosch
organiseert het gehele jaar door

Toelatingseis:

activiteiten om jou kennis te laten maken

vmbo-diploma, tenminste niveau kaderberoepsgericht

met de wereld van civiele techniek. Via

of Allround beton timmerman niveau 3. Als je geen

de website www.soma-college.nl kun

passende vooropleiding of ervaring hebt, dan start je

je doorklikken om de meest actuele

in de opleiding Allround Betontimmerman niveau 3. Na
het behalen van het diploma niveau 3 stroom je door in
het tweede jaar van de opleiding Uitvoerder GA. Je haalt

informatie over de activiteiten te vinden of
stuur een mail aan mbo@civilion.nl

dus 2 mbo diploma’s in 4 jaar.

Betonstaalvlechter met keuzedeel
hechtlassen
BBL

MBO 2

2 JAAR

Tijdens deze niveau 4 opleiding leer je vanaf de
basis het vakmanschap in de Civiele Betonbouw;

Toelatingseis:

bekistingstechnieken voor bruggen, tunnels, sluizen

Het SOMA College biedt deze opleidingen

en viaducten. Met jouw grote ambitie om verder te

in samenwerking met Civilion aan. Let op: de

groeien heb jij het in je om de toekomstige uitvoerder

theoriedagen worden gegeven op de locatie

interesse, dan kan je toch solliciteren. Met behulp van

met probleemoplossend vermogen te worden. Tijdens

van de betonopleiding in ‘s-Hertogenbosch.

een test wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Voor studenten die van ver komen is er in Den

Als je werkt als Betonstaalvlechter, dan ben je een

de opleiding leer je hoe je jouw goede communicatieve
vaardigheden, technisch inzicht en organisatorisch
vermogen in te zetten voor de mooiste projecten.

Bosch ook een mogelijkheid tot overnachten

In deze opleiding kun je starten zonder ervaring

wanneer je aaneengesloten dagen les hebt.

in de branche, zolang het jou aan motivatie en

Samen met je medecursisten overnacht je dan

doorzettingsvermogen maar niet ontbreekt!

in een hotel.

vmbo-diploma, tenminste niveau basisberoepsgericht.
Als je geen afgeronde vooropleiding hebt, maar wel

belangrijke medewerker op de bouwplaats. Het team
van betonstaalverwerkers is medeverantwoordelijk
voor het skelet van onder andere bruggen, viaducten,
tunnels, windmolenparken en sluizen. Zonder al deze

Allround Betonstaalverwerker bouwplaats
met keuzedeel hechtlassen
BBL

MBO 3

2 JAAR

kunstwerken kan Nederland niet bestaan. Achter ieder
project staan vaklieden, die deze spraakmakende
kunstwerken bouwen. Jij kunt die vakman worden!

Toelatingseis:
diploma Betonstaalverwerker niveau 2 vmbo-diploma,

Vanaf dag de eerste dag ga je aan de slag bij één

tenminste niveau kaderberoepsgericht. Als je geen

van de aangesloten aannemingsbedrijven. Je gaat

afgeronde vooropleiding hebt, maar wel interesse, dan

werken en leren tegelijk. Je hebt een werkplek bij

kan je toch solliciteren. Met behulp van een test wordt

een aannemingsbedrijf of vlechtcentrale in jouw

gekeken wat de mogelijkheden zijn.

woonomgeving. Daar krijg je een persoonlijke
leermeester toegewezen die jou in de praktijk begeleidt.

Als je werkt en leert voor Allround Betonstaalverwerker

Na elke vijf weken werken, volg je vier dagen van

op mbo niveau 3 wordt je vakkennis uitgebreid

theorie- en praktijklessen in ‘s-Hertogenbosch. Daar

en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van

leer je betonstaal vlechten en hechtlassen.

leidinggeven, samenwerken en communiceren.

Kennismaken met Civilion
Civilion maakt het mogelijk om kennis te maken in
‘s-Hertogenbosch. Jij kunt er dan achter komen of een
werkplek in de civiele bouw bij jou past.
Check de site voor meer informatie:
www.civilion.nl/opendag-mbo

soma-college.nl/betonstaalverwerker

DE
CAM
PUS

Ook als je een opleiding volgt op de
betonopleidingslocatie in
’s-Hertogenbosch is er een mogelijkheid
tot overnachten tijdens opleidingsweken
inclusief ontbijt, lunch, diner. Meer
informatie hierover is te verkrijgen via
Civilion.

Let op!
De campus is ook in corona-tijd geopend, maar het
verblijf op de campus en de bijbehorende faciliteiten zijn
als gevolg van de maatregelen rond corona momenteel
aan veranderingen onderhevig. De tekst in deze gids is
daarom helaas onder voorbehoud.

Wonen en studeren op onze campus

voorzien van de nodige keukenapparatuur en inventaris.

Wat is er te doen in Harderwijk?

Het grootste deel van de opleidingen van het SOMA

Je neemt in feite alleen een toilettas en beddengoed mee.

Harderwijk is een gezellige stad. Niet te groot, maar

College worden gegeven op het Bouw & Infra Park in

Voor meisjes zijn er aparte kamers met eigen sanitair.

er zijn wel veel voorzieningen voor studenten. Winkels

Harderwijk. Een bijzondere schoollocatie met heel veel

en supermarkten en een gezellig centrum. Maar ook

praktijkmogelijkheden: werkplaatsen en een uitgestrekt

Als je op de Campus verblijft dan kies je bewust ook voor

bioscopen, een klimbaan en een zwembad en verschillende

oefenterrein. Veel bouwmachines, materiaal en materieel

24uurs begeleiding. Wij begeleiden je vanuit de zgn.

sportverenigingen. Er is een jongerencentrum en vlakbij

en natuurlijk ook leslokalen voor de theorievakken. En last

presentiebenadering en daarmee zijn we er voor je in alle

de campus ligt een trimbaan in het bos. Bovendien kun

but not least: is er de campus waar je doordeweeks kunt

facetten die er bij komen kijken als je op jezelf gaat wonen.

je als het mooi weer is naar een van de strandjes aan het

overnachten.

Veluwemeer.

Recreatieruimte
Een eigen plek op school

’s Avonds kun je terecht in de recreatieruimte. Daar is

Vervoer naar school

Als je volgens je rooster aaneengesloten lesdagen hebt in

bijvoorbeeld een voetbaltafel, dartbord, een PS4 en een

Het SOMA College ligt op het Bouw & Infra Park aan de

Harderwijk, dan kun je op onze campus verblijven. Je krijgt

Arcadekast plus verschillende bord- en kaartspelletjes.

rand van Harderwijk. Als je een fiets bij het station neerzet,

een gezamenlijke slaap -en leefruimte aangewezen die je

Ook kun je gebruikmaken van de fitnessruimte.

ben je er zo. Je kunt ook gebruik maken van een buurtbus

deelt met klasgenoten. De ruimte zijn gemeubileerd en

die rijdt tussen het NS-station en het SOMA College.

We doen onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs

Wie weten er beter hoe het is om
een opleiding te volgen aan het
SOMA College dan de jongeren
die er nu studeren? SOMA College
heeft een actieve en betrokken
Studentenraad waar regelmatig
overleg mee gevoerd wordt.

en voeren tevredenheidsenquêtes uit. Hieruit blijkt
bijvoorbeeld dat studenten van het SOMA College:

over het algemeen tevreden zijn over 			
de school en het onderwijs.
de vakkennis en de toegankelijkheid 			

Ook vragen we regelmatig aan onze studenten
wat ze van de school vinden en de opleiding die
ze volgen.

van hun docenten waarderen.
vinden dat zij meestal leuke vakken hebben.

Onze sterke punten
Er is afwisseling tussen theorie en praktijklessen
De school is veilig en er hangt een goede sfeer
Goede persoonlijke begeleiding
Veel stage-mogelijkheden met een hoge kwaliteit

Het SOMA College als school
De SOMA-opleidingen worden goed gewaardeerd. Een vakdiploma
van het SOMA College is van grote waarde bij werkgevers in de
infrabranche. Onze studenten geven onze school gemiddeld het
schoolcijfer 7,1.

Schoolcijfer

Mijn opleiding scoort gemiddeld een
De SOMA-opleidingen worden goed gewaardeerd. Een vakdiploma
van het SOMA College is van grote waarde bij werkgevers in de
infrabranche. Onze studenten geven hun opleiding gemiddeld het
schoolcijfer 7,2.

Schoolcijfer

Oriënteren
Het is belangrijk dat je weet wat het door jouw gekozen

Kandidaten worden toegelaten op volgorde van

beroep inhoudt en of het bij je past. Probeer alvast eens

aanmelding, waarbij voorrang wordt gegeven aan

wat rond te kijken in de branche en te praten met mensen

kandidaten die intern doorstromen. Daarna geven we

die hierin werkzaam zijn. En natuurlijk verdiep je je in de

voorrang aan kandidaten die nog geen mbo-diploma

voorlichtingsactiviteiten.

hebben op hetzelfde of hoger niveau dan de opleiding
waarvoor ze zich aanmelden.

Open dag

Op de website komt te staan hoeveel plekken er per

We hopen een open dag/open dagen te kunnen

opleiding beschikbaar zijn. Verder starten opleidingen

organiseren zodat je de school kunt bezoeken en de sfeer

alleen als zich tenminste 15 kandidaten hebben aangemeld

van de school kunt proeven! Houd hiervoor de website in

die toelaatbaar zijn.

de gaten, het kan zijn dat de voorlichting als gevolg van de
coronamaatregelen er dit schooljaar anders uit zal zien.

Schoolkosten
Het meest actuele overzicht omtrent lesgeld en kosten die
je kunt verwachten, vind je op de website van het SOMA
College.

Open dag
Check de actuele stand van zaken over de open
dag op de website.

soma-college.nl/opendag

Aanmelden
Ben je enthousiast geworden en denk je dat het SOMA
College een opleiding biedt die aansluit bij jouw wensen en
ambities? Zorg dan dat je je vóór 1 april hebt aangemeld.
Houd er rekening mee dat er intakeactiviteiten worden
georganiseerd. Je wordt hierover na je online aanmelding
verder over geïnformeerd. Deze activiteiten zullen ook op
de website worden vermeld.

Beschikbare opleidingsplaatsen
Het SOMA College heeft voor een aantal opleidingen
vaak meer aanmeldingen dan dat er plaatsen beschikbaar
zijn. Dit betekent dat we niet (direct) voor iedereen een
opleidingsplek hebben. Ook al heb je je vóór 1 april
aangemeld. Houd hier rekening mee.

Kennismaken met Civilion
Civilion maakt het mogelijk om kennis te maken in
‘s-Hertogenbosch. Jij kunt er dan achter komen of een
werkplek in de civiele bouw bij jou past.
Check de site voor meer informatie:
www.civilion.nl/opendag-mbo
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