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Introductie 
Leuk dat je je hebt aangemeld bij het SOMA College! We vinden het belangrijk dat je van te voren zelf 
vast goed nadenkt over je studiekeuze en je toekomstige werkveld. En daar is dit SOMA Paspoort voor. 
Het paspoort is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

Studieloopbaan oriëntatie: Het is belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past! 
Dit onderdeel helpt je om een beter beeld te krijgen van de opleiding.  

Werkveld oriëntatie: Bij je opleidingskeuze is het ook belangrijk om te weten wat het 
werkveld inhoudt. Dit onderdeel helpt je om hier een duidelijk beeld van te krijgen.  

Persoonlijke oriëntatie: We vinden het belangrijk dat je de begeleiding krijgt die je 
nodig hebt. Daarbij is het belangrijk dat jij zelf aangeeft waar jij persoonlijk behoefte aan 
hebt. Dit kun je doen door de vragen bij dit onderdeel te beantwoorden. 

Hoe maak je het paspoort: 

Vul het paspoort zo volledig mogelijk in en sla geen onderdeel over. Neem hiervoor rustig de tijd. Je gaat 
hiermee zelfstandig aan de slag aan de hand van onderstaande stappen. Om hiervoor meer informatie in 
te winnen kun je zoeken op internet of kijken op onze website (www.soma-college.nl).  

Stap 1: De voorbereiding 
• Download het paspoort en vul het op je eigen computer in.
• Sla het paspoort op onder je eigen naam (achternaam, voornaam, tussenvoegsel) en het

schooljaar waarin je wilt starten
Bijvoorbeeld: BergJannovanden-paspoort2023-2024

Stap 2: Ga aan de slag 
• Vul je naam, geboortedatum, e-mail adres en telefoonnummer op het voorblad in. Je mag hier

ook een foto toevoegen.
• Lees per onderdeel de vragen goed door en zet je antwoord in het vakje eronder. Je schrijft

hierbij natuurlijk geen losse woorden op maar je maakt er een goed lopende tekst van.

Stap 3: De afronding 
• Controleer of je alles volledig hebt ingevuld en onderteken je paspoort.
• Stuur het paspoort zo snel mogelijk op naar intake@soma-college.nl

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

http://www.soma-college.nl/
mailto:intake@soma-college.nl
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Studieloopbaan oriëntatie 
Heb je op je huidige school of buiten school al speciale activiteiten gedaan om je voor te 
bereiden op een vervolgopleiding? (Denk aan stages, gekozen sector, keuzevakken etc.) 

Welke opleiding wil je gaan doen en waaruit blijkt dat de opleiding/het beroep bij je past? 

Welke vakken/trainingen verwacht je op het SOMA College te krijgen? (Wat denk je goed te 
kunnen? Waar denk je extra hulp bij nodig te hebben?) 

Wat denk je later met deze opleiding te kunnen doen? (Probeer eens ver vooruit te denken, wat wil 
je met deze opleiding en waar wil je naar toe, wat wil je bereiken?) 

Ga je gebruik maken van de campus? Zo ja, hoe ga je je vrije tijd invullen? Zo nee, hoe kom je dan 
dagelijks naar school toe en hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? 

Het SOMA College biedt zowel BOL als BBL opleidingen aan. Wat is het verschil tussen BOL en 
BBL? Waar ligt jouw voorkeur en waarom? 
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Werkveld oriëntatie 
Een belangrijk onderdeel van de opleiding die je wilt gaan volgen is de praktijkstage bij een leerbedrijf. 
Met name bij de BBL speelt de praktijkstage een belangrijke rol. BBL studenten moeten daarom ook 
voor 1 juni een leerbedrijf hebben doorgegeven. Wanneer dit niet het geval is heb je, ook al ben je al 
voorwaardelijk toegelaten, alsnog kans om op de wachtlijst te komen. Daarom is het goed om je hier 
nu alvast in te gaan verdiepen. Onderstaande vragen helpen je hierbij. 

Wat weet je al van het werkveld? (Geef een beschrijving van hoe jij denkt dat een werkdag eruit ziet 
als je straks het beroep uitoefent) 

Heb je al wel eens stage gelopen of een dagje meegekeken binnen de branche? (Zo ja, waar heb 
je stage gelopen/meegekeken en hoe lang? Zo nee, waarom nog niet?) 

Welke ervaring heb je zelf al opgedaan? (Wat heb je tijdens bijvoorbeeld een stage of een bijbaantje 
al gedaan? Wat vond je leuk en wat vond je juist lastig of minder leuk? Als je nog geen ervaring hebt 
opgedaan, wat zou je kunnen doen om alvast een beetje kennis te maken met de branche? Hoe ga je 
dat doen?) 
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Interview: Neem contact op met iemand uit jouw toekomstige werkveld. Ga het gesprek met hem/haar 
aan en maak hier een kort verslag van (ongeveer een halve pagina). 

Probeer antwoorden te krijgen op de vragen: 
• Waar werk je en wat is je functie?
• Hoe lang doe je dit werk al?
• Waarom heb je voor dit werk gekozen?
• Wat is er in die tijd veranderd in het werk of is alles hetzelfde gebleven?
• Hoe zal het werk er over tien jaar uitzien?
• Welke opleidingen heb je gedaan om te komen waar je nu bent?
• Wat vind je het leukste aan je werk?
• Wat zijn de nadelen van het werk?
• Als je opnieuw een keuze zou moeten maken, zou je dan hetzelfde doen?
• Zou je mij deze opleiding/dit werk aanraden?
• Denk je dat dit werk bij mij zal passen?  Waarom wel/niet?

Hoe ben je zelf van plan een erkend leerbedrijf te vinden? (Wat zijn mogelijke bedrijven bij jou in 
de buurt? Hoe ga je daarmee contact leggen? Wat zijn andere mogelijkheden om een leerbedrijf te 
vinden? 

*Wil je een Bol opleiding gaan doen, of heb je al een erkend leerbedrijf, sla deze vraag dan over.
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Persoonlijke oriëntatie 
We vinden het belangrijk dat je een goede overstap maakt en de begeleiding en zorg krijgt die je nodig 
hebt. Vul daarom onderstaande vragen in. Tip: Doe dit samen met je ouders en/of je mentor! 

Zijn er situaties/zaken waarvan je vind dat het SOMA College op de hoogte moet zijn (Denk 
bijvoorbeeld aan ADHD, autisme, ODD, problemen thuis, persoonlijke omstandigheden, medische 
problemen, fysieke beperkingen, medicatiegebruik, leerproblemen of moeite met sociale 
vaardigheden) of heb je extra begeleiding nodig? (Bijvoorbeeld met de overstap, met plannen of 
juist op de campus). Kruis aan wat voor jou van toepassing is. 

Let op: Heb je dyslexie en wil je extra tijd? Dan hoef je dat hier niet aan te geven. Lever bij de start van je opleiding een kopie 
van je dyslexieverklaring bij de balie in. Bij goedkeuring hiervan wordt extra tijd automatisch toegekend. 

Ο Nee, er zijn geen bijzonderheden en ik heb geen extra begeleiding nodig. 

Ο Ja, neem (telefonisch of per mail) contact met mij op. 

Ο Ja, nodig mij uit voor een gesprek. 

Toelichting: Heb je ja aangekruist, licht dan hieronder, indien wenselijk, je antwoord vast toe. 

Let op: Door dit veld in te vullen geef je automatisch toestemming voor de verwerking van deze gegevens in het 
studentendossier. Invullen is niet verplicht. Je mag je antwoord ook telefonisch/in gesprek toelichten. 

Warme overdracht: Soms kan het belangrijk zijn dat het SOMA College meer informatie over jou krijgt 
vanuit je huidige school. Dit wordt ook wel een warme overdracht genoemd. Overleg dit met je mentor 
en kruis hieronder aan wat voor jou van toepassing is. 

Ο Ja, ik vind het belangrijk dat het SOMA College contact opneemt met mijn huidige 
mentor/LOB’er. Vul hierbij onderstaande gegevens in/laat deze door je mentor invullen: 

      Gegevens mentor/LOB’er: 
 Naam       :  ……………………………………….. 

  Telefoonnummer  :  ……………………………………….. 
E-mail  :  ……………………………………….. 
Reden contact  :  ……………………………………….. 

Ο Nee, er hoeft geen warme overdracht plaats te vinden. Maar als mijn mentor/school zelf 
contact opneemt met het SOMA College, geef ik toestemming voor een warme overdracht. 

Ο Nee, ik geef geen toestemming voor een warme overdracht. 

Onderteken tot slot zelf je paspoort 
Datum van invullen:     Naam:      Handtekening: 
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